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 /// AMRAM promove Formação sobre “Licenciamento Zero” 

Decorreu, no pretérito dia 4 de maio, a ação de formação subordinada ao tema 
“Licenciamento Zero”, que contou com mais de 50 de participantes. 

O objetivo subjacente a esta ação foi fornecer aos intervenientes competências 
no âmbito da regulamentação e aplicação do licenciamento zero, dando conta das 
alterações trazidas por este regime, com enfoque na articulação do licenciamento 
zero com o RJUE e com o RJACSR. 

A formação foi ministrada pela Dra. Dulce Lopes, que exerce atualmente o cargo de 
Docente na Faculdade de Direito de Coimbra. 

 /// Açores recebem primeira reunião do projeto ALERT4YOU 

No dia 10 de maio, decorreu, nos Açores, a primeira reunião do projeto ALERT4YOU, 
inserido no Programa de Cooperação Territorial INTERREG-MAC – Açores, Madeira, 
Canárias.

O encontro contou com a presença dos parceiros da Madeira, a AMRAM e o M-iti, 
das Canárias - a Direção de Seguridade e Emergências do Governo das Canárias, e 
de Cabo Verde - o SRPC e Bombeiros de Cabo Verde e o NOSI.

O Projeto intitulado “Criação de sistemas de comunicações de gestão de informa-
ção de segurança e catástrofe centrado na eficiência – o indivíduo (cidadão e tu-
rista) no centro da operação”, com o acrónimo ALERT4YOU, que representa um 
investimento de cerca de um milhão de euros, aprovado ao abrigo da 1.ª Convo-
catória do Programa Operacional de Cooperação Territorial INTERREG, apresenta 
como objetivo geral a criação de um sistema inovador e resiliente de gestão de 
ocorrências que promova a eficiência das TIC, a interatividade entre entidades e 
população na gestão de informação e alertas e que seja eficiente na comunicação 
aos turistas, tornando o turismo e a vida mais seguros nas regiões envolvidas.

 ///JARUP III - Formação Excel Avançado  

A AMRAM, enquanto parceira do projeto com o acrónimo “JARUP III – Reforço da 
Capacidade Institucional”, inserido no “Eixo 5: Melhorar a capacidade institucional 
e a eficiência da administração pública”, e cofinanciado pelo Programa de Coopera-
ção Territorial INTERREG MAC 2014-2020, levou a cabo, no passado mês de maio, 
um ciclo de duas ações de formação em Novas Tecnologias - “EXCEL AVANÇADO”, 
com o objetivo de melhorar a interação e apoio aos munícipes.

No total, foram cerca de 140 horas de formação, que decorreram nas instalações 
do ISAL. 

/// AMRAM promove Formação sobre o SNC - AP 

Passados 15 anos desde a aprovação do POCP e após terem sido ponderadas as 
necessidades de se dispor de um sistema contabilístico que responda às exigên-
cias de um planeamento, relato e controlo financeiro adequados, o Governo decidiu 
incumbir a Comissão de Normalização Contabilística de elaborar um novo sistema 
contabilístico para as administrações públicas, que seja consistente com o SNC e 
com as Normas Internacionais de Contabilidade Pública.

Foi neste enquadramento que a AMRAM promoveu, durante dois dias (24 e 25 de 
maio), uma ação formativa sobre o SNC-AP. A formação foi ministrada pela Dra. 
Susana Oliveira, Diretora de Serviços do Departamento Administrativo e Financeiro 
– Universidade do Minho. 

/// Paulo Cafôfo presente na sessão de apresentação do IFRRU 2020 

Em 2016, a ANMP assinou um protocolo de colaboração com a Estrutura de Ges-
tão do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 
2020), visando a dinamização dos Municípios para mobilização dos investimentos 
privados previstos nos seus ARU e o IICD e para a emissão dos respetivos parece-
res de enquadramento. 

Estando a decorrer o concurso público internacional para seleção dos bancos que 
funcionarão como intermediários do Instrumento Financeiro, a Estrutura de Gestão 
do IFRRU 2020, em conjunto com a ANMP e em articulação com as Autoridades 
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de Gestão dos Programas Operacionais financiadores do IFRRU 2020, tomaram a 
iniciativa de realizar sessões junto dos Municípios para melhor preparar o arranque 
destes investimentos e a operacionalização do IFRRU 2020. 

Neste contexto, decorreu, no dia 26 de maio de 2017, uma sessão para a apresen-
tação do IFRRU 2020 e preparação  do acesso ao seu financiamento, que contou 
com a presença, para além da EG do IFRU, AG do IDR,  Autarcas, o respetivo Ponto 
Focal e os Técnicos que estão a trabalhar na área e, ainda representantes do IDE. 

/// AMRAM promove Formação sobre “Gestão e Motivação de 
Equipas” 

A Organização de Equipas, a Motivação e a Liderança foram os três temas princi-
pais abordados nesta iniciativa promovida pela AMRAM.

A formação, orientada pelo Dr. Luís Machado, Coordenador da Área de Saúde Men-
tal e Diretor Técnico do Centro de Solidariedade de Braga e Colaborador na Unidade 
de Psicologia das Organizações do Serviço de Psicologia da Universidade do Mi-
nho, pretendeu dotar os participantes de conhecimentos e experiência que permi-
tam identificar os fatores críticos de sucesso na Gestão e Motivação de Equipas, 
assim como da capacidade para aplicar técnicas fundamentais para o sucesso das 
suas equipas. 

/// AMRAM promove Formação sobre “Execuções Fiscais Municipais” 

A Formação “Execuções Fiscais Municipais”, destinada aos Técnicos dos Municí-
pios da RAM, decorreu no dia 8 de junho, na sede AMRAM.

Os objetivos subjacentes à ação formativa foram: dar a conhecer as fases pro-
cessuais do processo de execução fiscal, munir os formandos de competências 
(conhecimentos, capacidades e comportamentos) que lhes permitam conhecer e 
ultrapassar os diversos constrangimentos na tramitação do processo de execução 
fiscal bem e conhecer as diversas fases do processo.

A Formação foi ministrada pela Dra. Isabel Paiva, Chefe de Divisão Municipal de 
Contraordenações e Execuções Fiscais da Câmara Municipal do Porto. 

/// JARUP III – Jornadas Autárquicas sobre “Modernização da 
Administração Local”  

No passado dia 12 de junho realizaram-se as Jornadas Autárquicas sobre o tema 
“Modernização da Administração Local”, no âmbito do Projeto JARUP III, em Las 
Palmas de Gran Canaria. Estiveram reunidos representantes das Associações de 
Municípios dos Açores, da Madeira e das Canárias, bem como dos respetivos Mu-
nicípios associados.

A AMRAM esteve representada pela Secretária Executiva da AMRAM, Dra. Zélia Ro-
drigues, e teve como convidado o Dr. César Rosa, Diretor do Departamento de RH 
e Modernização Administrativa do Município do Funchal, para dar o seu contributo 
neste tema, dando a conhecer alguns exemplos de boas práticas que o Município 
do Funchal tem desenvolvido, constituindo hoje uma referência indiscutível.

O evento insere-se no âmbito das atividades do Projeto JARUP III – Reforço da 
Capacidade Institucional, cofinanciado pelo FEDER, em 85%, através do Programa 
de Cooperação Territorial INTERREG MAC 2014-2020, que tem como parceiros as 
Associações de Municípios da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde. 

/// Presidente da AMRAM recebe Presidente do Serviço Regional de 
Proteção Civil - Madeira 

O Presidente da AMRAM, Paulo Cafôfo, recebeu, no dia 21 de junho, o Presidente 
do Serviço Regional de Proteção Civil - Madeira, Capitão José António Oliveira Dias.

Esta audiência, para além da apresentação de cumprimentos, teve também como 
âmbito o tratamento de assuntos de interesse comum para as duas instituições. 

LEGENDAS 

Foto 1: Sessão de apresentação do IFRRU 2020
Foto 2: Formação sobre “Gestão e Motivação de Equipas”
Foto 3: Formação sobre “Execuções Fiscais Municipais”

Foto 4: Formação sobre “Licenciamento Zero”
Foto 5: JARUP III – “Formação Excel Avançado”
Foto 6: Formação sobre “SNC – AP”
Foto 7 e 8: JARUP III - Jornadas Autárquicas sobre Modernização 
Administrativa
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/// Autarcas da Madeira reúnem com Ministro Adjunto 

Por ocasião da sua deslocação à Madeira, o Ministro-adjunto, Eduardo Cabrita, re-
uniu, no dia 23 de junho, com a AMRAM, tendo estado presentes vários Autarcas 
da Região. 
A descentralização das competências para os Municípios e a preparação da pro-
posta do Orçamento de Estado para 2018 foram os principais assuntos em análise 
neste encontro.
Os Municípios partilham do princípio da descentralização das competências como 
forma de melhor responder aos interesses dos seus munícipes, descentralização 
essa que deve ser devidamente acompanhada pelas transferências dos respetivos 
recursos.  

/// IV Edição do Torneio Intermunicípios 

A “IV Edição do Torneio Intermunicípios – Futebol de 11” realizou-se de 9 a 15 de 
julho de 2017.
Em conferência de imprensa, o Presidente da AMRAM, Paulo Cafôfo, referiu que a 
AMRAM se associa a este projeto por diversas razões: “porque permite descentra-
lizar a prática do futebol pelos diversos Municípios da Madeira, permite educar os 
nossos jovens, seja na definição de objetivos, na disciplina, na responsabilidade, no 
espírito de equipa, na interajuda, no respeito pelo adversário”.
O torneio, organizado pela AFM, insere-se no plano anual de atividades e tem como 
objetivo principal fomentar o convívio desportivo, promovendo a interação entre os 
munícipes e o prazer de jogar futebol, estimulando uma competitividade mais justa 
e mais forte.  

/// AMRAM promove Formação sobre “A Fiscalização Prévia do 
Tribunal de Contas no Âmbito do CCP” 

A ação formativa promovida pela AMRAM sobre “A Fiscalização Prévia do Tribunal 
de Contas no Âmbito do CCP” decorreu no dia 12 de julho e reuniu cerca de 30 pes-
soas, entre Eleitos, Dirigentes e Quadros das Autarquias da RAM.
Destacam-se como objetivos primordiais da formação a abordagem à fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas, às questões específicas dos contratos apreciados 
pelo Tribunal de Contas e à jurisprudência mais recente do mesmo.
A ação formativa foi ministrada pelo Dra. Ana Isabel Nunes, Auditora Coordenadora 
do Departamento de Fiscalização Prévia e do Departamento de Fiscalização do 
Tribunal de Contas, em Lisboa.  

/// Autarcas da RAM marcam presença no programa “Estrada 
Monumental” 

Entre maio e agosto, diversos  Autarcas participaram no programa “Estrada Monu-
mental”, orientado pelo Jornalista Juvenal Xavier, nomeadamente os Presidentes 
de Câmara de Santa Cruz, Funchal, Santana, Machico e São Vicente.
Os temas em destaque no programa foram os diversos projetos da AMRAM e dos 
respetivos Municípios.  

/// AMRAM promove Programa de Esterilização de animais errantes 

A AMRAM tem em curso um programa que permite que todos os Municípios da 
Madeira possam esterilizar os animais errantes dos seus concelhos. Durante um 
ano, prevê-se a concretização de 3.910 esterilizações.
Pretende-se que os serviços de esterilização sejam um contributo da AMRAM para 
com os seus Municípios associados, na sequência das obrigações que decorrem 
para estes do disposto no DLR n.º 13/2016/M, de 10 de março, contribuindo para o 
controlo da população de animais errantes da RAM.  

4

FOTOS: 
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Fotos 3 – Apresentação da IV edição do Torneio Intermunicípios
Fotos 4 - Formação sobre “A fiscalização prévia do Tribunal de Contas no âmbito do CCP”
Foto 5 a 9 - Autarcas da RAM marcam presença no programa “Estrada Monumental”
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 /// Calheta assinala Dia Internacional da Juventude com “Calheta ao Alto”  

Teve lugar, nos dias 11 e 12 de agosto, na Fonte do Bispo, a primeira edi-
ção do “Calheta ao Alto”, organizado pela Câmara Municipal da Calheta, 
com o objetivo principal de celebrar o Dia Internacional da Juventude. O 
evento consistiu num mega acampamento para os jovens calhetenses, 
tendo um total de 125 inscrições, o que revelou uma excelente adesão à 
iniciativa. 

Realizaram-se diversas atividades ao longo das 24h deste mega acampa-
mento, tais como a projeção de filmes, observação astronómica, tarefas 
de educação ambiental, experiências artísticas, desportos radicais, etc.

Este evento foi o projeto vencedor do II Encontro Municipal de Juventude, 
que se realizou no ano de 2016, e em que a Câmara da Calheta disponi-
bilizou uma verba a inscrever no Orçamento Municipal de 2017 para exe-
cutar um projeto para o concelho que viesse a ser proposto pelos jovens 
calhetenses.

O Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, marcou pre-
sença no momento do encerramento, assim como o Secretário Regional 
da Educação, Dr. Jorge Carvalho, no dia 12 de agosto, para o convívio 
final e entrega de prémios.  

 /// Começa no Funchal a primeira Operação de Reabilitação Urbana de 
sempre na Madeira 

O Diário da República publicou, no final de agosto, a versão final do proje-
to da Operação de Reabilitação Urbana Sistemática do Funchal (ORU), na 
sequência da aprovação da mesma no mês passado, por unanimidade, 
na Assembleia Municipal do Funchal, oficializando, e colocando em práti-
ca, esta que é uma das estratégias mais marcantes do mandato de Paulo 
Cafôfo enquanto Presidente da Câmara Municipal do Funchal, perante 
aquele que o autarca já considerou ser o desafio da década. Está, assim, 
consumado o início da primeira ORU da História do Funchal e da Região, 
a qual vai estender os atuais benefícios fiscais à Reabilitação Urbana na 
cidade aos próximos 15 anos, com um investimento previsto de 71 mi-
lhões de euros para o efeito, 56 milhões da parte da Autarquia e outros 15 
milhões por parte de privados. O Funchal passa a ser um dos únicos 29 
municípios do país com uma ORU sistemática, munida de um programa 
estratégico definido e com instrumentos de execução da operação, colo-
cando-se na vanguarda da Reabilitação Urbana a nível nacional.
Paulo Cafôfo sublinha que “o Funchal tem, a partir de agora, e pela primei-
ra vez, uma ORU e que isso é caso único na Região. Este é o fruto de um 
plano muito bem estruturado e abre uma nova era na Reabilitação Urbana 
do Funchal, que terá consequências diretas no Comércio, na Economia 
Local, no Turismo, na Habitação e até a nível ambiental”. O Presidente 
reforça que “quem quiser investir na cidade, pode ter a certeza de que o 

fará com amplas vantagens, como nunca até hoje. Fomos pioneiros na 
Área de Reabilitação Urbana e somos pioneiros na Operação de Reabili-
tação Urbana, que está oficialmente em curso”.
Os benefícios fiscais da ARU, que já valeram a recuperação de cerca de 
70 edifícios nos núcleos históricos da cidade, “resultados visíveis de um 
processo histórico de inversão da degradação do nosso património edifi-
cado”, tinham até agora três anos de duração, mas serão estendidos aos 
próximos 15 anos. O Presidente fala “numa operação que vai atravessar 
três Planos Diretores Municipais, altamente reforçada pelo investimento 
público, que será feito pela própria Autarquia. A nossa intervenção direta 
é fundamental nesta Operação e, enquanto Autarquia, assumimos a nos-
sa responsabilidade, num programa que vai necessariamente contagiar 
os privados”. 
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 /// Ponta do Sol 

 /// Porto Moniz reabilita infraestruturas camarárias 

O Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz, Emanuel Câmara, 
inaugurou as novas instalações da Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens em Risco - CPCJ Porto Moniz, no dia 9 de setembro.

A inauguração das instalações cedidas pela autarquia decorreu com a 
presença de inúmeras entidades políticas e civis.

Durante o seu discurso, Emanuel Câmara saudou todo o trabalho desen-
volvido ao longo dos anos por esta comissão em prol do bem-estar “das 
nossas crianças”. Acrescentou ainda que é intuito do atual Executivo, o 
qual lidera, requalificar todo o património degradado da Câmara Munici-
pal.

Para além da requalificação do edifício, toda a parte envolvente sofreu 
um arranjo urbanístico, tendo sido criado um pequeno parque de meren-
das.

O novo espaço da CPCJ Porto Moniz possibilita melhores condições de 
funcionamento garantindo, desta forma, uma maior eficácia na promo-
ção dos direitos da criança e do jovem e na atuação na prevenção/inter-
rupção de situações que possam afetar a sua segurança, saúde, forma-
ção, educação ou desenvolvimento.

Note-se ainda que, a par disto, a Câmara Municipal concluiu as obras 
de Requalificação do Porto de Abrigo e o Centro de Salvamento do Por-
to Moniz: novo Centro de Salvamento do Porto Moniz; nova grua; novas 
arrecadações para os pescadores; recuperação das “antigas casotas”; 
construção de sanitários públicos; nova zona de parqueamento dos bar-
cos; requalificação da área envolvente.

Porto Moniz: Um Porto Digno! Um Porto Seguro!   

 /// Porto Santo - Simpósio ambiental, um novo alerta 

Mais uma vez o simpósio ambiental conquistou quem abdicou de dois 
dias de praia no Porto Santo para uns banhos de cultura e preocupação 
com o meio ambiente. Sob o chapéu do “Ano Europeu do Turismo Susten-
tável para o Desenvolvimento”, o auditório da Câmara Municipal do Porto 
Santo esteve cheio de interessados, locais e não só, em debater o futuro 
da ilha face aos novos desafios que se colocam.

Mais uma vez, o paleontólogo Mário Cachão versou sobre a importância 
da criação de um geoparque no Porto Santo, apesar de achar que já não 
é debaixo daquela marca que se vai conseguir realizar esse desígnio. No 
entanto, a criação de marcas protegidas é sempre possível desde que os 
artesãos assim o entendam. 

Várias outras conferências encheram o dia teórico, que juntou mais de 50 
pessoas na sala, para no dia seguinte acontecer a visita ao ilhéu de Cima 
e a diversos geossítios, como os antigos fornos de cal da ilha. 

Espera-se que a XIII edição do encontro científico do Porto Santo regres-
se para o ano, não sem que antes sejam postas em prática as conclusões 
deste ano, que voltaram a deixar alertas.  
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 /// Câmara de Santa Cruz concretiza reabilitação financeira em três anos  

Em 2017 as contas da autarquia de Santa Cruz são as melhores de sem-
pre, depois de três anos a trabalhar para resolver a situação de falência 
do Município. 

Esta melhoria foi conseguida num quadro de extrema dificuldade finan-
ceira. Mesmo assim foram cumpridos os objetivos estratégicos defini-
dos no programa autárquico, nomeadamente a reabilitação financeira da 
Câmara, o apoio social aos mais carenciados e o lançamento de obras de 
extrema importância para a população, como a repavimentação de várias 
ruas, estradas e caminhos, e a reabilitação de todos os parques infantis 
do concelho.

Note-se que as obras só foram possíveis porque houve uma diminuição 
da dívida total em cerca de 15,2 milhões de euros face ao ano de 2013. 
O endividamento da autarquia está 6,7 milhões de euros abaixo do limi-
te legal, situação nunca verificada nos últimos anos. Não existem paga-
mentos em atraso, nem qualquer dívida vencida a fornecedores. O prazo 
médio de pagamento passou de 1049 dias em 2013 (gestão PSD), para 9 
dias até junho do corrente ano (gestão JPP).

Tudo isto foi conseguido sem aumentar as taxas do IMI, que era o que 
o PSD defendia em 2013, e depois de um acordo com o Governo Central 
para manter o PAEL, cuja substituição da dívida está a decorrer.

Foi neste quadro de recuperação financeira e perante inúmeras dificul-
dades que, apesar de tudo, se aumentaram os apoios sociais, diversifi-
cando ainda o tipo ou natureza dos mesmos, nomeadamente o fundo de 
Emergência Social e as bolsas de estudo, que este ano abrangeram 100 
estudantes.

O resultado da nossa gestão autárquica responsável possibilitou um 
reforço no orçamento de 2017, superior a 1,8 milhões de euros, cana-
lizados para as obras referidas. Em suma, conseguimos recuperar fi-
nanceiramente a autarquia, sem fazer com que essa recuperação fosse 
assegurada pelo dinheiro do povo, que seria o mesmo que colocar a po-
pulação a pagar a dívida feita pelo PSD. 

 /// Santana - Novo ano letivo, melhor e mais acesso à Educação 

Considerando a importância da educação para o desenvolvimento a mé-
dio e a longo prazo da sociedade, torna-se pertinente que o Município, 
enquanto agente de extrema importância no âmbito das políticas educa-
tivas, conceba mecanismos que, por um lado, proporcionem igualdade 
de oportunidades e possibilidades a uma educação de qualidade e que, 
por outro, potenciem e motivem as novas gerações.

Ciente da importância do poder local na Educação, sustentada por uma 
intervenção ativa e concertada, o atual executivo procurou criar mecanis-
mos que promovam não só o sucesso educativo, como também uma par-
ticipação ativa das comunidades escolares no dia ao dia do Município. A 
gestão e administração descentralizada da educação, em áreas como os 
transportes, a ação social escolar e a gestão do património escolar, levou 
a um reforço claro de medidas de apoio no Município de Santana para 
aquisição de manuais e material escolar, num investimento que rondou 
os 60.000,00 euros, bem como a criação de outras como é o exemplo dos 
prémios de mérito escolar distribuídos pelos melhores alunos, e ainda o 
acesso a mais alunos às bolsas de estudo.

A manutenção de equipamentos e reparação de instalações do parque 
escolar do concelho fez-se de modo a aumentar a qualidade de resposta 
dos respetivos espaços e usufruto por parte das crianças.

A todas as crianças e jovens do concelho de Santana votos de um bom 
ano letivo e muito sucesso escolar. 

 /// Ribeira Brava – Município de Cultura e Desporto 

Ao longo dos últimos quatros meses tivemos oportunidade de viver mo-
mentos culturais e desportivos muito intensos e significativos no con-
celho, a começar pelo 1º de Maio Desportivo, que juntou mais de 300 
atletas de vários escalões na modalidade de atletismo a correr pelas ruas 
da vila. Cinco dias depois, a 6 de maio, o município da Ribeira Brava co-
memorou o seu 103º aniversário. Neste contexto, realizaram-se várias 
iniciativas para assinalar de forma marcante a individualidade autárquica 
e a identidade do concelho. Ainda durante esse mês, o Mercado Munici-
pal foi decorado a preceito para celebrar a Festa da Flor. A par disso, a 
Chama da Solidariedade passou pela Ribeira Brava, tendo sido acolhida 
nas quatro freguesias com interpretação de canções, animação musical, 
largada de balões, Eucaristia e, para encerrar, um espetáculo solidário na 
frente mar da vila com atuações de diversos grupos culturais do conce-
lho.Na manhã do dia 4 de junho decorreu o concerto da banda do Panda 
na frente mar da vila, um espetáculo infantil que junto crianças e adultos. 
De 28 de junho a 1 de julho, realizaram-se as Festas de São Pedro. As ruas 
encheram-se de cor, enfeitadas a rigor e a Igreja Matriz foi devidamente 
ornamentada em honra a São Pedro, padroeiro dos pescadores. Nesta 
política de promoção cultural, no âmbito da Semana das Artes, esteve 
patente a exposição “ESCOLartes”, uma exposição de trabalhos manuais 
feitos pelos alunos das Escolas Básicas e do Centro Social e Paroquial de 
São Bento. No adro da Igreja realizou-se o evento “Arte em Movimento”, 

protagonizado pelos utentes do CAO Ribeira Brava, CAO Ponta do Sol e 
CAO São Vicente. O certame consistiu em apresentações de dança com 
os diversos grupos e uma atividade de pintura artística de paletes ao ar 
livre. Para além disso, os alunos da Escola Básica da Ribeira Brava elabo-
raram diversos painéis decorativos expostos na parede da vila da Ribeira 
Brava.Em agosto houve mais uma edição da Festa Luso-Venezuelana na 
frente mar da vila, que contou com atuações de caras bem conhecidas 
pelo povo madeirense e venezuelano, como Miro Freitas, Leo Alessan-
dri, Ricardo Thompson, Triova Voices, e Márcio Amaro. O instrutor Juan 
Gonzalez proporcionou ainda uma mega aula de zumba. Estes exemplos 
servem apenas para ilustrar uma evidência: o trabalho que esta autarquia 
tem realizado nos vários domínios de intervenção, em particular na cul-
tura e no desporto! 
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EDITORIAL AMRAM
Presidente Paulo Cafôfo
Setembro 2017

Uma causa intermunicipal

A Causa Animal deve ser uma causa de to-
dos.

Seja dos cidadãos comuns, dos agentes 
privados e, necessariamente, dos poderes 
públicos, com especial incidência nas Câ-
maras Municipais, que têm tutela direta 
sobre a maior parte das matérias que lhes 
dizem respeito.

Na Madeira, várias Autarquias têm dado 
bons exemplos neste campo e contribuído 
para mudar a visão das suas cidades e a 
maneira de estar perante os problemas que 
se levantam neste tema, tendo a coragem 
de assumir a Causa Animal não como cau-
sa menor, mas como uma das suas causas 
comuns, seja em termos de regularização e 
proibição, com algumas medidas pioneiras, 
seja em termos de sensibilização, de obras 
de beneficiação de canis municipais, refor-
ço de meios humanos e materiais e campa-
nhas de vacinação, entre outras.

Podemos todos concordar, no entanto, que 
isto não é suficiente, porque todos sabemos 
que este é um trabalho que nunca acaba. 
É preciso fazer mais e melhor e isso só é 
possível, como quase sempre, se formos 
capazes de trabalhar em rede, definindo 
metas comuns e congregando esforços 
que maximizem a nossa capacidade de res-
posta e, consequentemente, os resultados 
finais. Tudo isto só é possível se pusermos 
de parte sejam quais forem as divergências 
de pormenor que nos separam e trabalhar-
mos lado a lado.

Na AMRAM, é essa a nossa visão e a nossa 
estratégia e é por isso que, pela primeira 
vez, lançámos um programa de esteriliza-
ção, vacinação antirrábica e de identifica-
ção eletrónica de animais errantes que vai 
abranger os onze Municípios da Região. 
Este é só o começo, mas é um começo 
sustentado e uma declaração de intenções 
de quem vai passar das palavras aos atos 
e procurar ativamente uma solução digna, 
equilibrada e zeladora da saúde pública 
para as nossas cidades. Em breve, outras 
medidas fundamentais darão continuidade 
a este caminho.

Divulgação de Lei - 75_2013

O Boletim da AMRAM tem periodicidade quadrimestral, e nos termos da Lei 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, inclui a publicação das deliberações dos Órgãos 
Sociais da AMRAM.
[B] CE
22-05-2017 (Quadriénio 2013/2017): 6.ª Reunião do CE da AMRAM de 2017
[P5.] Conselho Consultivo da Comarca da Madeira – Designação de representantes
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, indicar como representantes da AMRAM, os 
Senhores Paulo Cafôfo e Pedro Coelho.
[P6.] P. 01/AD/AMRAM/2016 | Prestação de serviços de distribuição de bilhetes de JI e 
serviços de promoção e publicidade alusivos ao JI
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, proceder à renovação anual, com efeitos 
retroativos a 04 de maio de 2017.
[P8.] Deliberar sobre a proposta de encerramento de contas bancárias
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta para encerramento de contas 
bancárias tituladas pela AMRAM.
[P9.] Proposta da 5ª modificação do orçamento
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da 5ª modificação do 
orçamento.
[P10.] Deliberar sobre o Relatório Final do PC, por CP [01/CP/AMRAM/2017], para a 
aquisição de bilhetes físicos de JI
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Relatório Final e a adjudicação para 
aquisição de bilhetes físicos de JI.
[P11.] PC, no âmbito do RG [01/AD/AMRAM/2017], para a A. S. de assessoria e assistência 
técnica no projeto de valorização de resíduos | Programa POSEUR
[P11.1.] Deliberar sobre a autorização prévia
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, proferir despacho favorável.
[P11.2.] Deliberar sobre a abertura do PC
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de PC.
[P12.] PC, no âmbito do RG [02/AD/AMRAM/2017], para a A. S. de conceção de conteúdos 
mapas e roteiros do património material e imaterial da Madeira |Programa PCV’s 2017
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de PC.
[P13.] PCT INTERREG MAC 2014-2020 | ALERT4YOU | 1ª reunião – Açores | Deliberar sobre 
a abertura de P., no âmbito do RS [012/ADS/AMRAM/2017], para a A. S. de viagens
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, ratificar a adjudicação da A. S. de viagens.
[P14.] PCT INTERREG MAC 2014-2020 | ALERT4YOU | 1ª reunião – Açores | Deliberar sobre 
a abertura de P., no âmbito do RS [013/ADS/AMRAM/2017], para a A. S. de alojamento
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, ratificar a adjudicação da A. S. de alojamento.
[P15.] PCT INTERREG MAC 2014-2020 | JARUP III | Jornadas Autárquicas – Canárias | 
Deliberar sobre a abertura de P., no âmbito do RS [014/ADS/AMRAM/2017], para a A. S. 
de viagens e alojamento
Deliberação: Deliberado, por unanimidade: i. delegar no Presidente do CE, a competência 
para designar/convidar um Orador; ii. designar a Secretária Executiva da AMRAM, Dra. 
Zélia Rodrigues, para representar a AMRAM nas Jornadas, nas reuniões da CMU e 
participar na 1ª reunião do projeto JARUP III; iii. aprovar abertura de PC com o n.º 014/
ADS/AMRAM/2017, no âmbito do RS; iv. Processar as ajudas de custo da SE da AMRAM, 
nos termos da lei.
[P16.] Deliberar sobre a proposta para a aquisição do Livro “Levadas” [015/ADS/
AMRAM/2017]
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, a realização da despesa para a aquisição de 
livros “Levadas”, no âmbito do RS.
 [P17.] Deliberar sobre a abertura de P., no âmbito do RS [016/ADS/AMRAM/2017], para 
fornecimento de 3 computadores de secretária, 3 monitores e respetivos acessórios, 1 fax, 
1 tela de projeção e 1 apontador
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de PC com o n.º 016/ADS/
AMRAM/2017, no âmbito do RS.
[P18.] PCT INTERREG MAC 2014-2020 | JARUP III | Formação em “Excel avançado” | 
Deliberar sobre a abertura de P., no âmbito do RS [017/ADS/AMRAM/2017], para a A. 
S. fotográficos
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, ratificar a adjudicação da A. S. fotográficos.
[P19.] PCT INTERREG MAC 2014-2020 | JARUP III | Formação em “Excel avançado” | 
Deliberar sobre a abertura de P., no âmbito do RS [018/ADS/AMRAM/2017], para a A. S. 
de Coffee Break
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, ratificar a adjudicação da A. S. de coffee break.
21-06-2017 (Quadriénio 2013/2017): 7.ª Reunião do CE da AMRAM de 2017
[P3.] Proposta da 6ª modificação do orçamento
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da 6ª modificação do 
orçamento.
[P4.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no âmbito do RG [01/AD/AMRAM/2017], 
para a A. S. de assessoria e assistência técnica no projeto de valorização de resíduos | 
Programa POSEUR
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Decisão e a Proposta – 
Informação Final do PC, no âmbito do RG.
[P5.] Deliberar sobre o Relatório Final do PC, no âmbito do RG [02/AD/AMRAM/2017], para 
a A. S. de conceção de conteúdos mapas e roteiros do património material e imaterial da 
Madeira | Programa PCV’S 2017
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Relatório Final e a Proposta – 
Informação Final do PC, no âmbito do RG.
[P6.] Deliberar sobre o PC, por CP [03/CP/AMRAM/2017], para a A. S. de esterilização 
de animais abandonados e errantes provenientes dos municípios de Câmara de Lobos, 
Funchal, Machico, Porto Santo e Santa Cruz 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, delegar no Presidente do CE da AMRAM, todas 
as competências necessárias para a conclusão do presente P.
[P7.] Deliberar sobre a proposta de ratificação das deliberações tomadas no âmbito do PC, 
por CP [01/CP/AMRAM/2017], para a aquisição de bilhetes físicos de JI
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, ratificar as deliberações enunciadas no ponto 
2, alíneas g), h), i), j), k) e l), constantes da informação de adjudicação, aprovada em de 22 
de maio de 2017.
[P8.] PCT INTERREG MAC 2014-2020 | JARUP III | Jornadas Autárquicas – Canárias 
|Deliberar sobre a proposta de retificação da distribuição da despesa pelas rubricas da C.E. 
no âmbito do PC, RS [014/ADS/AMRAM/2017], para a A. S. de viagens e alojamento
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, ratificar a distribuição dos montantes da C.E. da 
despesa no âmbito do PC, RS, referente a A. S. de viagens e alojamento constantes da Inf 
Abertura, do seguinte modo: “5. Cabimento: rubrica: 02.02.02.13 = € 2.000,00”.
[P9.] Deliberar sobre a proposta, no âmbito do RS [016/ADS/AMRAM/2017], para o 
fornecimento de 3 computadores de secretária, 3 monitores e respetivos acessórios, 1 fax, 
1 tela de projeção e 1 apontador
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, adjudicar a proposta para a aquisição dos 
materiais em assunto.
[P10.] Deliberar sobre o P., no âmbito do RS [019/ADS/AMRAM/2017], para a A. S. de 
revisão anual de extintores de pó químico de 6 kg e de CO2 de 2 kg
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, adjudicar a proposta para a A. S. de revisão 
anual de extintores.
[P11.] PC, por CP [04/CP/AMRAM/2017], para a A. S. de esterilização de animais 
abandonados e errantes provenientes dos municípios de Câmara de Lobos, Funchal, 

Machico, Porto Santo e Santa Cruz 
[P11.1.] Deliberar sobre a autorização prévia 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, proferir despacho favorável, concedendo 
autorização para a celebração do contrato que resultar do P. pré-contratual em epígrafe.
[P11.2.] Deliberar sobre a abertura do PC
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de PC; A publicação do 
P. por CP 04/CP/AMRAM/2017, na INCM, fica condicionada à conclusão do P. 03/CP/
AMRAM/2017, que ocorrerá com a publicação do Relatório no BaseGov.
[P12.] Deliberar sobre a abertura de P., no âmbito do RS, para a A. S. de publicação do 
anúncio do CP no DRE [020/ADS/AMRAM/2017]
Deliberação: Deliberado, por unanimidade: i. aprovar o Pedido de autorização prévia; e ii. 
aprovar a abertura de PC com o n.º 020/ADS/AMRAM/2017, no âmbito do RS.
[P13.] Deliberar sobre a proposta de abate de bens corpóreos inoperacionais
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta de abate de bens 
inoperacionais.
[P14.] Naturnorte, E.M., S.A. – Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2016
Deliberação: Deliberado, por unanimidade: i. tomar conhecimento do Relatório de Gestão e 
Prestação de Contas de 2016; ii. submeter à apreciação da AI tais documentos; e iii. oficiar 
ao Município de São Vicente no sentido de apelar à promoção das diligências necessárias 
com vista à viabilização da transferência da participação social que a AMRAM detém na 
Naturnorte, E.M., S.A. para o Município de São Vicente
26-07-2017 (Quadriénio 2013/2017): 8.ª Reunião do CE da AMRAM de 2017
[P3.] Proposta da 7ª Modificação do Orçamento
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da 7ª modificação do 
orçamento.
[P4.] Proposta da 8ª Modificação do Orçamento
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da 8ª modificação do 
orçamento.
[P5.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, por CP [04/CP/AMRAM/2017], para a A. 
S. de esterilização de animais abandonados e errantes provenientes dos municípios de 
Câmara de Lobos, Funchal, Machico, Porto Santo e Santa Cruz 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação dos serviços de 
Esterilização de animais abandonados e errantes do Município de Santa Cruz.
[P6.] PC, por CP [05/CP/AMRAM/2017], para a A. S. de esterilização, vacinação antirrábica 
e identificação eletrónica de animais abandonados e errantes provenientes dos municípios 
de Câmara de Lobos, Funchal, Machico e Porto Santo integrados na AMRAM
[Ponto 6.1.] Deliberar sobre a autorização prévia 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, proferir despacho favorável, concedendo 
autorização para a celebração do contrato que resultar do P. pré-contratual em epígrafe.
[P6.2.] Deliberar sobre a abertura do PC
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de PC com o n.º 05/
CP/AMRAM/2017, por CP, referente à A. S. de esterilização, vacinação antirrábica e 
identificação eletrónica de animais abandonados e errantes provenientes dos municípios 
de Câmara de Lobos, Funchal, Machico e Porto Santo.
[P7.] Deliberar sobre a abertura de P., no âmbito do RG, para a A. S. de Design gráfico, 
Maquetização, Webização e APP, artes finais e impressão de roteiros do património 
imaterial dos 11 concelhos da RAM | Programa PCV’S 2017
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de PC com o n.º 03/AD/
AMRAM/2017, no âmbito do RG.
[P8.] Deliberar sobre a abertura de P., no âmbito do RS, para a A. S. de publicação do 
anúncio do CP 05/CP/AMRAM/2017 no DRE [021/ADS/AMRAM/2017]
Deliberação: Deliberado, por unanimidade: i. aprovar o Pedido de autorização prévia; e ii. 
aprovar a abertura de PC, no âmbito do RS.
[P9.] Deliberar sobre a abertura de P., no âmbito do RS, para a A. S. de assessoria técnica no 
âmbito do projeto AQUAFLOW | Programa POSEUR [022/ADS/AMRAM/2017]
Deliberação: Deliberado, por unanimidade: i. aprovar o Pedido de autorização prévia; ii. 
aprovar a abertura de PC, no âmbito do RS.
[P10.] Deliberar sobre a abertura de P., no âmbito do RS, para a A. S. de assessoria fiscal no 
âmbito do projeto equipamentos RSU | Programa POSEUR [023/ADS/AMRAM/2017]
Deliberação: Deliberado, por unanimidade: i. aprovar o Pedido de autorização prévia; ii. 
aprovar a abertura de PC, no âmbito do RS.
[P11.] Proposta de transmissão de ações de que a AMRAM é detentora na Empresa 
Municipal Naturnorte, E.M., S.A
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, propor à AI da AMRAM que autorize: a) A 
transmissão dos 5 lotes de 100 ações do tipo B que compõem 2.94% o capital social da, 
E.M., S.A.” detidos pela AMRAM ao Município de São Vicente; b) O valor da transmissão 
seja fixado em €7.422,00, correspondente ao justo das ações; c) Mandatar o Presidente 
do CE da AMRAM, para a outorga dos documentos que se revelarem necessários para a 
concretização da transmissão das ações; d) Aprovar a deliberação em minuta para efeitos 
de execução imediata.
23-08-2017 (Quadriénio 2013/2017): 9.ª Reunião do CE da AMRAM de 2017
[P3.] Proposta da 9ª Modificação do Orçamento
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da 9ª modificação do 
orçamento.
[P4.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, por CP [05/CP/AMRAM/2017], para a A. S. 
de esterilização, vacinação antirrábica e identificação de animais abandonados e errantes 
provenientes dos municípios de Câmara de Lobos, Funchal, Machico e Porto Santo 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação dos serviços de 
esterilização, vacinação antirrábica e identificação de animais abandonados e errantes dos 
Municípios da RAM – Municípios de Câmara de Lobos, Funchal, Machico e Porto Santo. 
[P5.] Deliberar sobre a abertura de P., no âmbito do RS, para a aquisição de materiais de 
cartonagem [024/ADS/AMRAM/2017]
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de PC com o n.º 024/ADS/
AMRAM/2017, no âmbito do RS.
[P6.] Deliberar sobre a proposta de atribuição de subsídio de insularidade aos trabalhadores 
em funções públicas da AMRAM
Deliberação: Deliberado, por unanimidade: 1. que o CE delibere, apreciar e aprovar a 
proposta de atribuição do subsídio de insularidade às duas trabalhadoras em funções 
públicas da AMRAM, ambas no cargo /carreira/categoria de “Assistente Técnico”, nos 
termos da legislação em vigor; 2. Submeter a presente proposta para ratificação da AI;  3. 
Aprovar a deliberação em minuta para efeitos de execução imediata.
[P11.] Deliberar sobre a revogação da decisão de contratar do P. 03/AD/AMRAM/2017, no 
âmbito do RG, para a A. S. de design gráfico, maquetização, webização e app, artes finais 
e impressão de roteiros do património imaterial dos 11 concelhos da RAM | Programa 
PCV´S 2017
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, tendo em conta os fundamentos expostos, nos 
termos da leitura conjugada dos art.s 79.º, n.º 1, al. c) e 80.º, n.º 2, ambos do CCP, revogar 
a decisão de contratar.
[P12.] Deliberar sobre a abertura de P.-RG, para a A. S. de Design gráfico, Maquetização, 
Webização e APP, artes finais e impressão de roteiros do património imaterial dos 11 
concelhos da RAM Programa PCV’S 2017
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de PC com o n.º 04/AD/
AMRAM/2017, no âmbito do RG.
Legenda: P. – Procedimento; PC - Procedimento Concursal; CP - Concurso Público; 
RG – Regime Geral; RS – Regime Simplificado; CE – Conselho Executivo; AI - Assembleia 
Intermunicipal; IF - Informação Final; JI - Jogo Instantâneo; A. S. – Aquisição de Serviços
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