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 /// Ação de sensibilização sobre “A informação estatística oicial 
existente à escala municipal” 

Teve lugar, dia 15 de janeiro, na sede da AMRAM, uma ação de sensibilização com o pro-
pósito de dar a conhecer “A informação estatística oicial existente à escala municipal”.

A DREM – Direção Regional de Estatística da Madeira, enquanto órgão central de 
estatística, e na qualidade de autoridade estatística regional, tem por missão a 
produção e divulgação de informação estatística oicial de qualidade, no âmbito 
regional. A AMRAM tem por objeto a promoção, representação, valorização e a rea-
lização, na Região Autónoma da Madeira, dos interesses autárquicos. 

Nesse sentido, foi promovida esta ação conjunta entre a DREM e a AMRAM, em 
resposta a várias solicitações de alguns Municípios. 

 /// AMRAM dinamiza uma ação formativa sobre o “Regime Jurídico  
da Urbanização e Ediicação”  

Analisar o Regime Jurídico da Urbanização e Ediicação; identiicar as especiicida-
des decorrentes do decreto legislativo regional; identiicar o âmbito de aplicação e 
as formas de procedimento do RJUE; e identiicar os diversos tipos de operações 
e urbanísticas e respetivos procedimentos, foram os objetivos subjacentes à ação 
formativa promovida pela AMRAM, no passado dia 29 de janeiro.

A formação, que contou com a presença de cerca de 40 participantes oriundos 
das Câmaras Municipais da Madeira, decorreu no Colégio dos Jesuítas, tendo sido 
ministrada pelo Dr. Rogério Gomes, consultor ambiental e urbanístico, proprietário 
da irma AUT – Gabinete de Arquitetura, Urbanismo e Território, e Presidente do 
Instituto do Território.  

 /// Apresentação do “Sistema Sol Amigo - SAP  
- Saúde Ambiental Pública”  

Os membros da AMRAM reuniram, em fevereiro, com os representantes da 
BRIGHTFLOATS, que aproveitaram a oportunidade para apresentar o “Sistema Sol 
Amigo - SAP - Saúde Ambiental Pública“, nas vertentes do conceito, da interven-
ção social e dos sistemas que o integram e o suportam, em dados. 

A Região Autónoma da Madeira foi eleita para o arranque europeu deste Projeto.

 /// Filipe Sousa em entrevista no Programa “Estrada Monumental”  

Filipe Sousa, Vogal do Conselho Executivo da AMRAM e Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santa Cruz, marcou presença no Programa “Estrada Monumental”, dia 6 
de fevereiro. 

O próprio concelho de Santa Cruz e o projeto da AMRAM que permitiu a elabora-
ção dos Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil para os Municípios de 
Câmara de Lobos, Calheta, Santa Cruz, Machico e Porto Santo, fruto de um investi-
mento de cerca de 150 mil euros, inanciado por fundos europeus, foram os temas 
em destaque no programa. 

 /// Presidentes de Câmara da Madeira na Tomada de Posse  
do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa  

Os Presidentes de Câmara da Madeira estiveram presentes na receção dada pelo 
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio Nacional da Ajuda, 
no âmbito da Tomada de Posse.  

 /// Presidente da AMRAM, Paulo Cafôfo, recebe representação  
da Ordem dos Enfermeiros 

Dia 16 de fevereiro, foi recebida uma representação da Secção Regional da Ordem 
dos Enfermeiros, na sede da AMRAM, em audiência pelo Presidente da Associação, 
Paulo Cafôfo.

O encontro teve como objetivos apresentar cumprimentos institucionais e sensi-
bilizar para a necessária cooperação entre o poder local e os serviços de saúde/
enfermagem de proximidade.

No decurso da audiência foram abordadas ainda outras temáticas, nomeadamente 
o papel dos Enfermeiros no diagnóstico de saúde das populações e nas respostas 
em cuidados de Enfermagem, no sentido da capacitação das pessoas e dos grupos 
para uma saúde cada vez melhor. 

 /// Formação sobre “A prestação de contas nas autarquias  
e responsabilidade inanceira” 

A ação formativa sobre o tema “A prestação de contas nas autarquias e responsabilidade 
inanceira” decorreu a 24 de fevereiro, na AMRAM.
Integrar as inanças locais no contexto legislativo nacional e comunitário; identiicar as 
Demonstrações Financeiras incluídas na Prestação de Contas; debater o conteúdo do Re-
latório de Gestão; contextualizar o regime de responsabilidade inanceira no dia-a-dia da 
prestação de contas; LCPA, vistos e autorizações, foram os objetivos subjacentes à ação 
formativa promovida pela AMRAM.

A formação, que contou com a presença de cerca de 25 participantes oriundos das Câ-
maras Municipais da Madeira, foi ministrada pela Dra. Ana Calado Pinto, coautora de ma-
nuais de Gestão Orçamental e Contabilidade Pública e da LCPA.   

 /// Teóilo Cunha em entrevista no Programa “Estrada Monumental”  

Teóilo Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Santana e membro do Conselho Fiscal 
da AMRAM, participou, no dia 5 de março, no Programa “Estrada Monumental”, orientado 
por Juvenal Xavier.

Assuntos relacionados com o concelho de Santana e os projetos em preparação pela 
AMRAM foram os temas em destaque no programa.  

 /// AMRAM promove Formação sobre “Fiscalização Prévia do Tribunal de 
Contas – Casos Práticos”  

A ação formativa promovida pela AMRAM “Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas – 

Casos Práticos” decorreu na Sala da Assembleia da Câmara Municipal do Funchal, no dia 
11 de março.

Analisar como se processa a iscalização prévia do Tribunal de Contas, identiicar que 
ações corretivas se podem aplicar, e determinar como se processa o controlo inanceiro 
da contratação pública foram os objetivos subjacentes à formação.

A ação formativa, que contou com a presença de 35 participantes, foi ministrada pela Dra. 
Alexandra Pessanha, consultora do Tribunal de Contas, exercendo funções como Adjunta 
do Presidente deste Tribunal desde 2005, formadora do Tribunal de Contas para as áreas 
das Finanças Públicas e do Direito Administrativo e Assistente convidada da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa nas cadeiras de Finanças Públicas e Direito da Eco-
nomia.  

 /// AMRAM candidata-se ao Programa Operacional de Cooperação Terri-
torial Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2014-2020  

A Associação de Municípios da Madeira candidatou 5 projetos ao Programa Operacional 
de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2014-2020, que podem tradu-
zir- se em apoio FEDER em cerca de um milhão de euros.              

Os projetos pretendem beneiciar os Municípios da RAM incidindo em matérias diversas, 
como a sensibilização social para o fortalecimento da resiliência dos Municípios da Ma-
caronésia face aos riscos de desastres naturais, o controlo e gestão do consumo de água, 
sistemas de comunicação e gestão de informação e segurança e catástrofe.  

FOTOS:
Foto 1 - Ação de sensibilização “A informação 
estatística oicial existente, à escala municipal”
Foto 2 - Formação “Regime Jurídico 
da Urbanização e Ediicação”
Fotos 3 e 4 - Apresentação “Sistema Sol Amigo 
- SAP - Saúde Ambiental Pública”
Foto 5 - Reunião com a Ordem dos Enfermeiros
Fotos 6 e 7 - Formação “A prestação de contas 
nas autarquias e responsabilidade inanceira”
Foto 8 - Tomada de Posse do Presidente 
da República
Fotos 9 e 10 - Formação “Fiscalização Prévia 
do Tribunal de Contas – Casos Práticos”
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 /// Assembleia Intermunicipal da AMRAM vota favoravelmente a 
Conta de Gerência da AMRAM de 2015  

A Assembleia Intermunicipal da AMRAM reuniu a 1 de abril, para apreciar e votar os 
documentos de Prestação de Contas da Associação relativos ao exercício de 2015. 

Os Municípios associados presentes na sessão votaram favoravelmente os docu-
mentos, tendo estes sido aprovados por unanimidade. 

O encontro decorreu na Câmara Municipal do Porto Santo.  

 /// José António Garcês no Programa “Estrada Monumental”  

José António Garcês, Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, participou, 
dia 2 de abril, no Programa “Estrada Monumental”, orientado por Juvenal Xavier.

Os projetos com os quais a AMRAM se candidatou ao novo Programa de Coope-
ração Territorial Madeira – Açores – Canárias (PO MAC 2014/2020), que podem 
traduzir-se em importantes apoios comunitários para os Municípios, e os próprios 
projetos da Câmara Municipal de São Vicente, foram alguns dos temas em desta-
que no programa.  

 /// AMRAM e Clube de Montanha do Funchal celebram Protocolo  

A cerimónia de assinatura do Protocolo entre a AMRAM e o Clube de Montanha do 
Funchal decorreu no dia 11 de abril, na sede da AMRAM.

O “MIUT - Madeira Island Ultra Trail 2016” é a maior e mais importante competição 
de trail running realizada na Região Autónoma da Madeira, sendo ainda pontuável 
para o CNUT – Circuito Nacional de Trail Ultra Endurance, atribuindo, também, 5 
pontos para a participação no Ultra Trail do Monte Branco 2017.

Um dos principais objetivos da realização deste evento é a contribuição para a pro-
moção e divulgação do destino Madeira.

Efetivamente, a notoriedade e projeção internacionais do evento são dados ine-
quívocos, que atraem uma grande massa humana de participantes (cerca de 2100 
atletas maioritariamente estrangeiros e 600 colaboradores), tendo uma projeção 
mundial pela integração no calendário mundial do UTWT (o qual atinge uma au-
diência global de 500 milhões em canais TV e superior a 10.000 milhões em for-
mato online).

Através do presente Protocolo, o Clube de Montanha do Funchal, obrigou-se a di-
vulgar o Jogo Instantâneo, propiciando a obtenção de receita para os ins estatutá-
rios com inalidades sociais.  

 /// AMRAM promove ação formativa sobre “Gestão de Recursos 
Humanos na Administração Local”  

Nos dias 18 e 19 de abril decorreu, na AMRAM, a ação formativa “Gestão de Re-
cursos Humanos na Administração Local (inclusão das novidades decorrentes do 
Orçamento de Estado 2016)”, que juntou 25 participantes oriundos das Câmaras 
Municipais da Madeira.

A formação teve como objetivos conhecer e implementar as disposições do Orça-
mento do Estado para 2016 relativas à gestão dos recursos humanos na adminis-
tração local; compreender o estado de arte e as tendências e trajetórias da gestão 
administrativa dos recursos humanos na administração pública em geral e, em es-
pecial, no poder local; adquirir conhecimentos e competências para melhor gerir e 
liderar dirigentes e trabalhadores que exercem funções públicas; saber identiicar 
o estádio de (sub)desenvolvimento da gestão pública de recursos humanos atual 
e reconhecer o potencial da gestão estratégica e da boa liderança nos serviços e 

organismos públicos, incluindo os locais e regionais, através de modos de “saber-
fazer” e de casos/exemplos reais de “boas práticas”.

O formador, Dr. Nuno Cunha Rolo, é Docente na Universidade Aberta de “Recursos 
Humanos e Liderança”, na Pós-Graduação de “Gestão Autárquica e Modernização” 
e “SIADAP: gestão e implementação” e formador, desde 2007, em diversos cursos 
ligados à Administração Pública, especialmente no INA. É perito/consultor em di-
versas instituições, nacionais e internacionais, como a EU/OCDE, e Presidente da 
AIGOV: Instituto para a Boa Governação, Gestão e Inovação Social. 

 /// AMRAM e Ordem dos Arquitetos – Delegação da Madeira celebram 
Protocolo para realização de Curso sobre “Linhas Orientadoras para a 
Reabilitação Energética de Edifícios”  

A cerimónia de assinatura do Protocolo entre a AMRAM e a Ordem dos Arquitetos - 
Delegação da Madeira decorreu no dia 27 de abril, na sede da AMRAM, na presença 
do Presidente do Executivo da Associação, Paulo Cafôfo, e do Presidente da Dire-
ção da Delegação, Rui Matos.

A Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitetos, em conjunto com a Secção Re-
gional da Ordem dos Engenheiros, e com o apoio da AMRAM, organizou uma ação 
formativa sobre o tema “Linhas Orientadoras para a Reabilitação Energética de Edi-
fícios”, realizada dia 13 de maio.

O interesse programático deste evento e a possibilidade de apresentar uma formação 
gratuita aos Arquitetos e Engenheiros em funções nas várias Câmaras Municipais da 
Madeira, associadas da AMRAM, consubstanciam o Protocolo celebrado.   

 /// Concluídos os Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil 
dos Municípios da Calheta, Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz e 
Porto Santo  

Concluída a consulta pública dos Planos Municipais de Emergência de Proteção 
Civil dos Municípios, estes foram presentes às respetivas Comissões Municipais de 
Proteção Civil, Órgãos Municipais, devendo agora ser aprovados pelo membro do 
Governo Regional que tutela o setor da proteção civil, mediante parecer prévio do 
Serviço Regional de Proteção Civil, nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 7.º, 
da Resolução n.º 30 de 2015 de 7 de maio.

Os Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil foram elaborados ao abrigo 
do Programa Intervir +.  

FOTOS: 
Fotos 1 e 2 - Assinatura Protocolo 
“Clube de Montanha”
Fotos 3 e 4 - Formação “Gestão 
de Recursos Humanos 
na Administração Local”
Fotos 5 e 6 - Assinatura Protocolo “Ordem 
dos Arquitetos – Delegação da Madeira”
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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 da AMRAM, 
destinados a ter eicácia externa.
[A] ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL (AI)
11-11-2015 (Quadriénio 2013/2017): 3.ª Reunião da AI da AMRAM de 2015
[P1.] Direitos de Passagem
Deliberação: Deliberado, por unanimidade: 1. Recomendar à IPM a criação de Grupo de 
Trabalho composto pelo Presidente, Vice-Presidente e Vogal da IPM, um Jurista e um 
Engenheiro para apresentar um modelo alternativo para os Direitos de Passagem que 
envolva o GR da Madeira e que permita resolver as distorções existentes no modelo atual; 
2. Solicitar à EEM informação, por Município sobre qt. de equipamentos associados ao 
transporte e distribuição de energia elétrica da responsabilidade da EEM, descriminando os 
equipamentos em alta, média e baixa tensão, como também a forma de atravessamento, 
aéreo ou subterrâneo.  
17-12-2015 (Quadriénio 2013/2017): 4.ª Reunião da AI da AMRAM de 2015
[P3.] Análise e aprovação da proposta para a deinição do critério e do valor das “Quotas dos 
Municípios associados para o ano de 2016”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta do CE para a deinição do 
critério e do valor das “Quotas dos Municípios associados para o ano de 2016
[P5.] Análise e aprovação da proposta referente à Modiicação Orçamental do ano de 2015 
da AMRAM
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Modiicação Orçamental
[P6.] Análise e aprovação das grandes Opções do Plano e Orçamento da AMRAM para 2016 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar as Opções do Plano e Orçamento da 
Receita e da Despesa da AMRAM para o ano de 2016
[P7.] Deliberar sobre o Mapa de Pessoal da AMRAM para o ano económico de 2016 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Mapa de Pessoal para 2016
[P8.] Deliberar sobre a proposta de Autorização Genérica para Assunção de Compromissos 
Plurianuais no âmbito da LCPA
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Autorização Genérica para Assunção de 
Compromissos Plurianuais no âmbito da LCPA
[P9.] Deliberar sobre a transmissão de ações de que a AMRAM é detentora na Empresa 
Municipal Naturnorte, S.A
Deliberação: Deliberado, por unanimidade i. Pedir ao ROC da AMRAM, em articulação 
com o Gabinete Jurídico, que se pronuncie sobre a Proposta do CE e bem assim sobre a 
necessidade de elaboração de um Relatório que justiique o valor da transferência das ações 
e determinação do seu “justo valor”; ii. Colocar o assunto na OT duma próxima reunião
[P11.] Deliberar sobre a proposta “Madeira Trail Series e Madeira Trail Camps”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta “Madeira Trail Series e 
Madeira Trail 
Camps
[P12.] Deliberar sobre a proposta “Projeto: II Torneio Intermunicipal Sub/14 – Futebol de 11 
(onze) entre a AMRAM e a AFM”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta “Projeto: II Torneio 
Intermunicipal Sub/14 – Futebol de 11 (onze) entre a AMRAM e a AFM”
[B] CONSELHO EXECUTIVO
23-09-2015 (Quadriénio 2013/2017): 13.ª Reunião do CE da AMRAM de 2015
Deliberações tomadas, por unanimidade:
[P3.] Proposta DLR “Proíbe o abate de animais de companhia na RAM” 
Deliberação: Emitir parecer sobre a PDR, nos exatos termos do documento presente que teve 
por base os diversos pareceres emitidos pelos Municípios da RAM
[P4.] Comité de Ac. PRODERAM 2020 – Designação de 2 representantes da AMRAM
Deliberação: Indicar como representantes efetivo e suplente respetivamente, o Presidente do 
Município de Câmara de Lobos e Machico
[P5.] Conselho de Juventude da Madeira – Designação de 2 representantes da AMRAM
Deliberação: Manter os representantes atuais da AMRAM
[P8.] Deliberar sobre a proposta do DN – Jogos Aventura’ 2015
Deliberação: Indeferir a proposta apresentada

[P9.] Deliberar sobre a Proposta de Modiicação do Orçamento da AMRAM de 2015
Deliberação: Aprovar a Modiicação Orçamental
[P10.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RG [11/AD/AMRAM/2015], para a 
aquisição de serviços de seguro, referentes aos Ramos: AT; e Multi-Riscos 2016-2018
Deliberação: Aprovar a abertura de PC n.º 11/AD/AMRAM/2015
[P11.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RG [12/AD/AMRAM/2015], para a 
aquisição de serviços de intervenção | manutenção | AT e monotorização dos sistemas de 
alarme, intrusão e de incêndio instalados no edifício sede da AMRAM 2016-2018
Deliberação: Aprovar a abertura de PC n.º 12/AD/AMRAM/2015
[P12.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RG [13/AD/AMRAM/2015], para a 
aquisição de serviços de manutenção e AT ao nível dos eq. informáticos e Correio Eletrónico 
2016-2018
Deliberação: Aprovar a abertura de PC n.º 13/AD/AMRAM/2015.
[P13.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do 
RG [14/AD/AMRAM/2015], para a aquisição de serviços de atualização da Carta de Risco 
(Diretiva SEVESO III) do Município do Funchal, integrado na AMRAM
Deliberação: Aprovar a abertura de PC n.º 14/AD/AMRAM/2015
[P14.] Deliberar sobre a proposta de PC, no âmbito do RS, para a prestação de serviços para 
participação na reunião do Comité de Ac. MAC 2014-2020
Deliberação: Ratiicar os atos e as decisões tomadas pelo Presidente CE no PC n.º 031/ADS/
AMRAM/2015
05-10-2015 (Quadriénio 2013/2017): 14.ª Reunião do CE da AMRAM de 2015
[P1 Extra] - Deliberar sobre a proposta de modiicação do orçamento da AMRAM de 2015
Deliberação: Aprovar a Modiicação Orçamental
[P3.] Projeto “CIVITAS DESTINATION” | Programa Horizonte 2020 | Carta de apoio
Deliberação: Ratiicar o teor da comunicação remetida pela Associação
[P4.] Programa INTERVIR+: Deliberar sobre a Reprogramação Temporal do projeto MADFDR-
03-0235-FEDER-000040-AMRAM-PMEPC
Deliberação: Solicitar ao IDR reprogramação do projeto
[P5.] PC, no âmbito do RG [03/AD/AMRAM/2014]: Deliberar sobre a retoma da execução do 
contrato de prestação de serviços de consultoria em gestão de projetos
Deliberação: Ratiicar retoma da execução do contrato com efeitos a 01/09/2015
[P7.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no 
âmbito do RG [14/AD/AMRAM/2015], para a aquisição de atualização da Carta de Risco de 
movimentos de massa e acidentes que envolvam substâncias perigosas (Diretiva SEVESO III) 
do Município do Funchal, integrado na AMRAM
Deliberação: Aprovar o Projeto de Decisão, a minuta de contrato e Inf Final P. n.º 14/AD/
AMRAM/2015
[P8.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, 
para a aquisição de serviços de Formação – SMPC
Deliberação: Aprovar a abertura de PC e delegar no Presidente CE a competência para a 
prática de todos os atos conducentes à adjudicação e celebração de contrato, e bem assim 
conducentes à realização dos serviços em objeto
05-11-2015 (Quadriénio 2013/2017): 15.ª Reunião do CE da AMRAM de 2015
[P3.] 4º Relatório de Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas da AMRAM
Deliberação: Aprovar o Relatório e remeter cópia ao CPRC
[P5.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no âmbito do RG [11/AD/AMRAM/2015] para 
aquisição de serviços de seguros, referentes aos Ramos: AT e Multirriscos 2016-2018 
Deliberação: Aprovar o Projeto de Decisão e Inf Final n.º 11/AD/AMRAM/2015
[P6.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no âmbito do RG [12/AD/AMRAM/2015] para 
aquisição de serviços de intervenção | manutenção | | AT e monitorização dos sistemas de 
alarme, intrusão e de incêndio da AMRAM 2016-2018
Deliberação: provar o Projeto de Decisão, a minuta de contrato e Inf Final P. n.º 12/AD/
AMRAM/2015.
[P7.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no âmbito do RG [13/AD/AMRAM/2015] 
para aquisição de serviços de manutenção e AT ao nível dos eq. informáticos e Correio 
Eletrónico 2016-2018
Deliberação: provar o Projeto de Decisão, a minuta de contrato e Inf Final P. n.º 13/AD/
AMRAM/2015

[P8.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no âmbito do RG [16/AD/AMRAM/2015] para 
aquisição de serviços de Formação – SMPC
Deliberação: Proceder à extinção do P. administrativo 16/AD/AMRAM/2015, por 
impossibilidade de cumprimento do seu im, celebração de contrato de aquisição de serviços, 
nos termos do artigo 95.º do CPA.
[P9.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RG 
[17/AD/AMRAM/2015] para aquisição de serviços de Formação – SMPC
Deliberação: Ratiicar as deliberações do Presidente CE referentes ao PC n.º 17/AD/
AMRAM/2015
[P10.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no 
âmbito do RG [17/AD/AMRAM/2015] para aquisição de serviços de Formação – SMPC
Deliberação: Aprovar o Projeto de Decisão, minuta de contrato e Inf. Final n.º 17/AD/
AMRAM/2015
[P11.] Deliberar sobre a abertura do PC, no âmbito do RG [18/AD/AMRAM/2015] para 
prestação de Serviços de Formação para 2016
Deliberação: Aprovar a abertura de PC n.º 18/AD/AMRAM/2015
[P12.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, para aquisição de serviços de 
promoção do Lote de Natal do Jogo Instantâneo
Deliberação: Aprovar a abertura do PC n.º 035/ADS/AMRAM/2015
[P13.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, para a realização de estudo 
integrado das necessidades de equipamento de recolha e deposição de RSU dos concelhos 
da RAM
Deliberação: Ratiicar a Abertura do P. n.º 033/ADS/AMRAM/2015
[P14.] Deliberar sobre a proposta do PC, no âmbito do RS, para a realização de estudo 
integrado das necessidades de equipamento de recolha e deposição de RSU dos concelhos 
da RAM
Deliberação: Adjudicar o P. n.º 033/ADS/AMRAM/2015.
[P15.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do 
RS, para o fornecimento de lanternas multifunções
Deliberação: Ratiicar a Abertura do P. n.º 034/ADS/AMRAM/2015
[P16.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a proposta do PC, no âmbito do 
RS, para o fornecimento de lanternas multifunções
Deliberação: Ratiicar a adjudicação P. n.º 034/ADS/AMRAM/2015
[P17.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, para aquisição de serviços para 
conceção e colocação de Mupis referente ao Lote de Natal do Jogo Instantâneo
Deliberação: Aprovar a Abertura do P. n.º 036/ADS/AMRAM/2015
[P18.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Workshop – Cabo Verde
Deliberação: Aprovar participação na Conferência Internacional do PROCIVMAC e realização 
de despesas relacionadas
11-11-2015 (Quadriénio 2013/2017): 16.ª Reunião do CE da AMRAM de 2015
[P2.] Acórdão Processo n.º 38/04.9 BEFUN: Nergsol – Sociedade, Estudos Equipamentos 
Eletrónicos, Lda.
Deliberação: Solicitar Parecer sobre a questão dos Honorários
[P3.] Deliberar sobre a proposta de Modiicação Orçamental do ano de 2015
Deliberação: Aprovar Modiicação das GOP’s e Orçamento da AMRAM
[P6.] Elaboração do Plano de Situação respeitante às zonas marítimas adjacentes da Madeira 
– Nomeação de Representante da Comissão Consultiva (CC-Madeira) 
Deliberação: Indicar como representante da AMRAM o Presidente do Município do Porto 
Santo
[P7.] CMU – Quotas 2015/2016 
Deliberação: Ratiicar a decisão de participação da AMRAM no orçamento da CMU para 
2015/2016
[P8.] Deliberar sobre a proposta do PC, no âmbito do RS, para a aquisição de serviços de 
promoção do Lote de Natal do Jogo Instantâneo
Deliberação: Adjudicar o P. com o n.º 035/ADS/AMRAM/2015
[P9.] Deliberar sobre a proposta do PC, no âmbito do RS, para a aquisição de serviços para 
conceção e colocação de Mupis referente ao Lote de Natal do Jogo Instantâneo
Deliberação: Adjudicar o P. n.º 036/ADS/AMRAM/2015
[P10.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Workshop – Cabo Verde
Deliberação: Adjudicar o P. n.º 036/ADS/AMRAM/2015

[P11.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do 
RS, para a aquisição de serviços fotográicos
Deliberação: Ratiicar os atos e as decisões tomadas pelo Presidente CE no P. n.º 037/ADS/
AMRAM/2015
[P12.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a proposta do PC, no âmbito do 
RS, para a aquisição de serviços fotográicos
Deliberação: Ratiicar os atos e as decisões tomadas pelo Presidente CE no P. n.º 037/ADS/
AMRAM/2015
09-12-2015 (Quadriénio 2013/2017): 17.ª Reunião do CE da AMRAM de 2015
[P3.] Proposta para deinição do Critério e do Valor das Quotas dos Municípios Associados 
para o ano de 2016
Deliberação: Propor à AI a continuação da contribuição inanceira mensal dos Municípios 
associados de acordo com o mapa apresentado
[P4.] Proposta de Modiicação Orçamental do ano de 2015
Deliberação: Aprovar a Modiicação das GOP’s e Orçamento
[P6.] Apreciação, discussão e aprovação das Opções do Plano e Orçamento da AMRAM 
para 2016 
Deliberação: Aprovar as Opções do Plano e Orçamento da AMRAM para 2016 e remeter os 
referidos documentos à aprovação da AI
[P7.] Mapa de Pessoal para o ano económico de 2016 
Deliberação: Aprovar, a “Proposta para o mapa de Pessoal da AMRAM para o ano de 2016”, 
e remeter à AI
[P8.] Deliberar sobre a proposta de Autorização genérica para assunção de compromissos 
plurianuais no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso - LCPA
Deliberação: Aprovar, a “Proposta de Autorização genérica para assunção de compromissos 
plurianuais no âmbito da LCPA” e remeter à AI
[P9.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre o pedido do parceiro CM do 
Sal – Cabo Verde quanto à participação na Formação e Sessão de Encerramento incluindo 
a entrega de certiicados
Deliberação: 1. Deferir o pedido do parceiro de Cabo Verde; 2. Aprovar a proposta para 
a abertura de PC para a aquisição de serviços de organização do evento; 3. Delegar no 
Presidente, a competência para a prática dos atos de autorização da realização das despesas 
e respetiva adjudicação; 4. Dar conhecimento dos atos ao CE, através da apresentação de 
Relatório 
[P11.] Deliberar sobre o Relatório Final do PC, no âmbito do RG [18/AD/AMRAM/2015], para 
prestação de Serviços de Formação no Exercício de 2016
Deliberação: Aprovar o Relatório Final e a adjudicação do P. n.º 18/AD/AMRAM/2015
[P12.] Deliberar sobre assinaturas para 2016
Deliberação: Aprovar a proposta do Presidente CE. 
[P13.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do 
RS, para a aquisição de carimbo PROCIVMAC
Deliberação: Ratiicar os atos e as decisões tomadas pelo Presidente CE no P. n.º 039/ADS/
AMRAM/2015
[P14.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, para a aquisição de Switch 
Deliberação: Aprovar a Abertura do P. com o n.º 040/ADS/AMRAM/2015
[P15.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, para a aquisição de jantar de Natal
Deliberação: Aprovar a realização da despesa
P16.] Deliberar sobre a transmissão de ações de que a AMRAM é detentora na EM Naturnorte, S.A
Deliberação: Submeter à próxima AI
[C] CONSELHO FISCAL
04-12-2015 (Quadriénio 2013/2017): 3.ª Reunião do CF da AMRAM de 2015
[P3.] Modiicação Orçamental do ano de 2015
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, dar Parecer Favorável à Revisão Orçamental de 
2015, presente, propondo a sua aprovação
[P4.] Opções do Plano e Orçamento da AMRAM para 2016
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, dar Parecer Favorável às Opções do Plano e 
Orçamento da AMRAM para 2016, presente, propondo a sua aprovação.

Legenda: P. - Procedimento; PC - Procedimento Concursal; RG - Regime Geral; RS - Regime 
Simpliicado



/// Calheta: Comemorações do 1º de Maio 
2016 - Dia do Trabalhador 

A exemplo de anos anteriores, a Câmara Municipal da 
Calheta promoveu as comemorações do 1º de maio 
“Dia do Trabalhador”, com diversas iniciativas despor-
tivas e recreativas para toda a população residente e 
visitantes. 

Este dia icou marcado pela inal do Torneio de Futebol 
entre as oito freguesias do Concelho, o SUPER TRIAL 
4x4+ “Resistência” e o Torneio de Bolas Criollas. 

As atividades decorreram no Campo Municipal dos 
Prazeres e respetivas áreas envolventes, pautadas 
pela grande adesão do público que, novamente, se jun-
tou naquele local para conviver, desfrutar e assinalar o 
Dia do Trabalhador. A entrega de prémios contou com 
a presença do presidente da autarquia calhetense, Car-
los Teles, e demais entidades locais, tendo a equipa 
de futebol da freguesia do Paul do Mar arrecadado o 
primeiro lugar. 

Estas comemorações são já uma tradição do Concelho 
Calhetense, que conta todos os anos com uma grande 
adesão do público e com as tradicionais barracas de 
comes e  bebes, proporcionando bons  momentos de 
convivência e animação.  

Destaques

Municípios

/// Santana é o palco do Ultra Skymarathon® Madeira nos dias 4 e 5 junho 

O concelho de Santana será, nos próximos dias 4 e 5 de junho, a capital do Skyrunner® World 
Series da ISF – International Skyrunning Federation. A organização desta prova está a cargo 
do Clube Aventura, em parceria com o Município de Santana e a Federação de Campismo e 
Montanhismo de Portugal e o ISF. 

O evento faz parte de um leque restrito de cinco provas na distância Ultra que constituem o 
circuito mundial da modalidade. A USM 2016 integra ainda, pelo segundo ano consecutivo, 
o calendário  Skyrunner® National Series Spain, Andorra & Portugal, sendo a única prova 
representante de Portugal.

O evento irá divulgar os espaços naturais de Santana para a prática desportiva, em especial 
para a corrida técnica de diiculdade na vertente de Skyrunning, associando o potencial turís-
tico dos percursos pedestres, tais como a fauna, a flora, a cultura e as tradições do concelho. 
Conta com a inscrição de 1025 participantes das mais diversas nacionalidades, destacando 
países como França, República Checa, Japão, Peru e Nepal. Dos 943 de nacionalidade portu-
guesa, 909 são da Região Autónoma da Madeira e 31 de Portugal Continental. Com o objetivo 
de abranger o maior número de praticantes, o evento é constituído por três provas de dife-
rentes distâncias, a Ultra Skymarathon® Madeira – (USM 55 km 4000 m D+), a Santana Sky 
Race (SSR 21 km 1350m D+) e a Mini Sky Race (MSR 13km 400m D+).

Nos dias 4 e 5 de junho, pretende-se viver o verdadeiro espírito do Skyrunning na Madeira, 
proporcionando um desaio desportivo entre o mar e as montanhas mais altas do Arquipé-
lago. 

O concelho convida-o a assistir e a apoiar os atletas do Ultra Skymarathon® Madeira.  
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/// Ribeira Brava tem promovido diversas 
iniciativas de carácter cultural e desportivo  

Tendo a edição do ano passado sido um sucesso, o execu-
tivo camarário liderado por Ricardo Nascimento decidiu 
retomar a Feira de Doses e Petiscos. A segunda edição do 
certame trouxe muita animação e a excelência da gastro-
nomia madeirense. Pelas diversas barraquinhas disper-
sas pela antiga estrada da Tabua, não faltaram as lapas, o 
polvo e a tradicional poncha. 

Ainda durante o im de semana, foi possível assistir a 
mais um BravaBravíssimo, concurso musical para jovens 
dos 10 aos 30 . A 1 de maio houve tempo para “queimar 
calorias” em mais uma edição do 1º de Maio Desportivo, 
que contou também com o Grande Prémio de Atletismo, 
promovido pela Associação de Atletismo da Madeira, em 
parceria com a Associação Desportiva e Cultural de São 
João. 

No dia 6 foi tempo de comemorar o 102º aniversário do 
município. A data foi celebrada com um vasto conjunto 
de atividades, entre elas a habitual Sessão Solene, que 
contou com a presença de todo o executivo camarário e 
do Secretário Regional das Finanças e da Administração 
Pública, que esteve em representação de Miguel Albu-
querque, Presidente do Governo Regional.

E se dia 6 se distinguiu pela formalidade das celebrações, 
já o dia 7 primou pela realização de um concerto come-
morativo, que contou com as atuações de Sandra & Ricar-
do e ainda da Orquestra Bandolinística Ribeirabravense. 

E porque este é um concelho dinâmico, no dia 8 foi a vez 
de trazer às ruas da vila muita música através do XXXIII 
Encontro Regional de Bandas Filarmónicas da Região Au-
tónoma da Madeira, e do qual izeram parte mais de 600 
músicos, de 15 bandas oriundas de vários concelhos da 
região. 

No que concerne a obras públicas, encontra-se em fase 
de construção um novo espaço polivalente, no local onde 
funcionou no passado a Escola Básica da Porta Nova, 
em Campanário. Este novo empreendimento servirá para 
recreio, lazer e cultura da população, sendo complemen-
tado com parque infantil e estacionamento descoberto. 

O mês de maio iniciou-se da melhor forma e com todas 
as iniciativas realizadas pela autarquia ou com o apoio da 
mesma, a Ribeira Brava coloca-se no “mapa” cultural da 
ilha, oferecendo aos seus munícipes e a quem a visita, um 
leque variado de atividades.  

/// Porto Moniz, um Município próximo da população 

A atual vereação da Câmara Municipal de Porto Moniz segue o lema “Primeiro as 
Pessoas”. 

Nesse sentido e, pela primeira vez no concelho, iniciou-se uma sequência de Reu-
niões Camarárias nas quatro freguesias de Porto Moniz, como forma de aprofundar 
o exercício da democracia e promover a justiça social. 

Outra forma de ouvir a população é “estar junto dela”, e é muito frequente a atual 
equipa camarária fazer um “Porta a Porta”. Mais recentemente, estivemos em todo 
o concelho a distribuir gratuitamente o raticida aos agregados familiares. Entre-
gámos, simbolicamente, uma flor a todas as mães e mulheres, para celebrar o Dia 
da Mãe e o Dia da Mulher. No Dia do Pai, entregámos aos alunos das escolas, uma 
pequena lembrança, em nome do município, para oferecer aos seus pais. 

Iniciou-se também este mês a visita e entrega dos cartões do programa “Porto Mo-
niz – Vida +”, que visa a comparticipação de dez euros mensais, por parte do muni-
cípio, na aquisição de medicamentos com receita médica, a cidadãos residentes e 
eleitores no concelho do Porto Moniz, com idade igual ou superior a 65 anos.

O município associou-se ainda às celebrações da Passagem da Imagem Peregrina, 
disponibilizando uma equipa de funcionários e duas viaturas para proceder à lim-
peza do cais e da sucata existente, para receber a tradicional Visita Pascal, mais 
conhecida pela “Bênção dos Barcos.”

É com este espírito que a atual vereação da Câmara Municipal de Porto Moniz quer 
continuar a trabalhar, “para as pessoas e com as pessoas”.  
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/// Aposta no geoturismo do Porto Santo 

O atual executivo camarário da Câmara Municipal do 
Porto Santo vai apostar fortemente no geoturismo, 
como forma de atrair à ilha Dourada investigadores, 
cientistas, académicos, e criar mais postos de traba-
lho. 

Filipe Menezes de Oliveira e a sua equipa estão forte-
mente empenhados em criar a rota dos fósseis e dos 
geo-sítios em Porto Santo e dinamizar a economia 
local, potenciando três vertentes: a didática, o geotu-
rismo e a geoconservação dos recursos naturais.

O concelho do Porto Santo poderá geminar-se com 
dois concelhos açorianos: o de Vila do Porto, o úni-
co da ilha de Santa Maria, e o da Horta, o único na 
ilha do Faial. Essa foi uma das conclusões da visita 

que o presidente da Câmara Municipal do Porto San-
to efetuou ao arquipélago dos Açores e que serviu, 
essencialmente, para começar a preparar a comissão 
instaladora da entidade que irá criar e desenvolver o 
geoparque do Porto Santo, integrado no projeto regio-
nal da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recur-
sos Naturais.

Filipe Menezes de Oliveira entende que o futuro geo-
parque da região deverá chamar-se «da Madeira e do 
Porto Santo», de forma a que se evidenciem as duas 
ilhas, pois erradamente poderá ser assumida apenas 
a maior. 

Por im, o executivo camarário irá fazer as respetivas 
candidaturas a programas comunitários, como forma 
de angariar fundos para desenvolver estes projetos, 
que são de relevante interesse público, num quadro 
de desenvolvimento sustentável e de criação duma 
smart island. 
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///Câmara de Lobos 

///Santa Cruz: Loja do Munícipe no Caniço moderniza serviços 

A recente inauguração da Loja do Munícipe, no Caniço, representa não só o 
cumprimento de  um compromisso assumido com a população, mas também 
consubstancia aquela que é a marca da atual gestão da Câmara Municipal de 
Santa Cruz: a proximidade entre munícipes e autarquia.

Com esta medida pretendemos melhorar o funcionamento geral da Autarquia, 
tornando-a uma organização mais eficiente, menos complexa e mais capaz de 
se adaptar às necessidades dos cidadãos e colaboradores e aos desafios da 
sociedade atual, num esforço contínuo de combate à inércia organizacional.

Neste momento, a Loja do Munícipe do Caniço oferece todos os serviços que es-
tão disponíveis no edifício sede da Câmara Municipal de Santa Cruz, com a cir-
cunstância de estarem instalados num espaço moderno, acessível, agradável, 
onde nem foi esquecido um local para os mais pequenos, com a implementação 
de uma mini-biblioteca infantil e de um espaço para pinturas.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santa Cruz ganhou um novo 
espaço, com melhores condições de trabalho, mas, sobretudo, com melhores 
condições no atendimento e com garantias de privacidade que os assuntos em 
causa exigem e merecem. A sua instalação no Caniço também vem ao encontro 
das necessidades desta freguesia, de onde é originária a maioria dos processos 
que dão entrada na CPCJ.

Refira-se ainda que a Loja do Munícipe, no Caniço, tem espaços disponíveis 
para outras entidades, que seriam uma mais valia para a população. Nesse sen-
tido, já foram enviados convites a várias empresas e à Administração Pública 
Regional para que se juntem a nós neste esforço de melhor servir os munícipes. 

Por último, é de salientar que o aluguer do espaço se fez com efetiva poupança 
de rendas e com responsabilidade pela gestão do dinheiro público.   

///Festas de São Vicente 2016 

* 24 AGOSTO - QUARTA-FEIRA:
Carminho // Dj Rich

* 25 AGOSTO - QUINTA-FEIRA:
Paula Fernandes // Mastiksoul

* 26 AGOSTO - SEXTA-FEIRA:
DJ Rodrigo Vieira

* 27 AGOSTO - SÁBADO:
Niels Van Gogh

///OP Funchal 2016 reforça a aposta na Democracia Participativa 

A 2ª edição do Orçamento Participativo do Funchal arrancou no dia 10 de maio e a 
primeira fase, durante a qual decorrem encontros participativos por toda a cidade 
abertos à população, estende-se até 9 de junho. O OP Funchal 2016 tem várias no-
vidades, sendo a mais importante o reforço da sua dotação orçamental para meio 
milhão de euros, quase o dobro em relação à edição inaugural. Paulo Cafôfo, pre-
sidente da Câmara Municipal do Funchal, defendeu que o OP é a prova de que “a 
democracia está viva desde que se criem condições para que as pessoas possam 
participar” e que, por isso, a autarquia soube interpretar os sinais dos cidadãos, 
reforçando a verba do orçamento municipal que compete exclusivamente aos cida-
dãos decidir o destino.

As novidades não icam por aqui. Este ano haverá mais encontros (10) e serão 6 as 
Juntas de Freguesia envolvidas e a ter orçamentos participativos próprios, quan-
do no ano passado apenas uma tinha avançado. Em 2014, o Funchal tornou-se no 
primeiro município da Região Autónoma da Madeira a concretizar um Orçamento 
Participativo e o sucesso da edição inaugural superou todas as expectativas, com 
250 propostas apresentadas pelos cidadãos, e um recorde nacional de participação 
batido, quando 505 pessoas estiveram presentes no encontro do Mercado dos La-
vradores, em Outubro de 2014.  

10 11



EDITORIAL

2016 – Um ano de airmação do Poder Local 

Neste primeiro editorial do ano, queria deixar um desejo tão previ-
sível quanto imprescindível: que 2016 seja um ano de valorização 
daquilo que nos faz essência, a nós, Municípios e Associação de 
Municípios, que é a política de proximidade e o engrandecimento 
do Poder Local. 

Todos os dias deparamo-nos com situações de gente que desa-
creditou a política. Que, mais do que isso, perdeu a coniança nas 
entidades, sobretudo nas maiores, e na sua capacidade para lhes 
resolverem realmente os seus problemas de todos os dias. É por 
isso que, de cima para baixo, a Associação de Municípios deve ver-
ter nos seus associados, e estes nas suas respetivas freguesias, 
certos princípios de ouro. O mais importante é, porventura, a va-
lorização porta-a-porta. A garantia de que, mesmo nas dimensões 
mais elementares do Poder Local, as preocupações das pessoas 
são ouvidas. 

Que a sua voz chega longe. Que as pessoas contam. 

Saibamos delegar, saibamos gerir com humanismo e saibamos ter 
visão.

 

Um bem-haja,

Presidente da AMRAM 
Paulo Cafôfo

FICHA TÉCNICA

PROPRIEDADE 
E EDIÇÃO: AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

DIRETOR: PAULO ALEXANDRE NASCIMENTO CAFÔFO 

COORDENAÇÃO: ZÉLIA RODRIGUES

DESIGN E PAGINAÇÃO: MEED BRAND – COMUNICAÇÃO E MARKETING, LDA.

TIRAGEM: 11.000 EXEMPLARES 

DISTRIBUIÇÃO: GRATUITA

///JOGO INSTANTÂNEO 
RASPE E GANHE COM 
O JOGO INSTANTÂN€O.
PARA SE TORNAR AGENTE VENDEDOR DO JOGO INSTANTÂNEO, 
BASTA  APRESENTAR JUNTO DA AMRAM, O SEGUINTE:

VENDEDOR AMBULANTE:

1.  Licença de Vendedor Ambulante emitida pela Câmara Municipal 
da área de residência.

2.  Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contri-
buinte. 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL: 

1.  Cartão de Identiicação de Pessoa Coletiva ou de Empresário em 
Nome Individual.

2.  Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contri-
buinte do responsável pelo Estabelecimento. 

COMISSÕES PARA OS AGENTES VENDEDORES 
DO JOGO INSTANTÂNEO:
10 % na Compra do Jogo Instantâneo // 2,5% sobre os prémios 
pagos até € 25,00

CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO N.º 291 200 730 E/OU E-MAIL: MAIL@AMRAM.PT

Vencedor do Jogo Instantâneo recebe veículo elétrico
Carlos Milho recebeu um veículo elétrico entregue pelo Presidente da AMRAM, Paulo 
Cafôfo.

O jovem de 18 anos foi o vencedor da Edição do Lote de Natal de 2015 do Jogo Instantâneo 
(Lote EE37), cujo prémio previa um veículo elétrico, ligeiro de passageiros, de 5 lugares.

O cartão premiado foi adquirido na baixa do Funchal por Carlos Milho, que está a acabar 
de tirar carta de condução.

O Jogo Instantâneo está no mercado desde 1985. Os seus vendedores auferem uma 
percentagem de 10% sobre as vendas, um  valor representativo quando muitos agentes 
são pessoas de fracos recursos e que sustentam o seu agregado familiar com o produto 
desse trabalho.


