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///Agenda Madeira: novo website de Gestão de Eventos Culturais, de
Lazer e Desportivos, organizados por todos os Municípios da Madeira

A formação foi ministrada pelo Dr. Carlos Sousa Pinto, Jurista da Câmara Municipal
de Vila Nova de Gaia, Licenciado em Direito pela Universidade Católica e com um
M.B.A. – Executivo em Gestão Autárquica.

Paulo Cafôfo, Presidente da AMRAM, apresentou, dia 16 de dezembro de 2015, oficialmente, o website concebido pela Associação, em conferência de imprensa.

/// “As Novas Obrigações e Responsabilidades da Administração Pública pelo Novo Código do Procedimento Administrativo” foi a temática de mais uma ação formativa promovida pela AMRAM

O novo website (www.agendamadeira.pt) permite a criação e gestão de eventos por
parte dos Municípios associados da AMRAM, de forma individualizada, com acesso
diferenciado e personalizado por cada Município, criando, ao mesmo tempo, uma
única agenda global disponível para todo o público.

Cinquenta, foi o número de funcionários das Autarquias da R.A. da Madeira que
participaram na iniciativa de 27 de novembro.

O website é, portanto, uma Agenda Comum de Eventos na Internet para todas as
Câmaras Municipais da Madeira, onde são colocados os eventos que acontecem
nas autarquias, quer sejam produzidos pelas próprias ou por stakeholders locais,
tais como associações, empresas, agentes culturais, etc. Trata-se de uma ferramenta concebida para a gestão de eventos culturais, de lazer e desportivos, organizados por todos os municípios associados da AMRAM.

O Novo Código do Procedimento Administrativo trata-se de um acontecimento de
considerável importância, tendo em conta que o CPA é o diploma legislativo de base
para a generalidade das atuações jurídico-públicas da Administração Pública, sob o
duplo ponto de vista da tramitação procedimental e do regime substantivo.

Corporizar a Agenda num único sítio Web comum para os onze Municípios representa, indubitavelmente, um aproveitamento de recursos e sinergias, garantindo-se
poupanças significativas.

///Presidente da AMRAM, Paulo Cafôfo, e Subdiretor Geral da DGAL,
António Ribeiro, presentes no Seminário de Líderes Municipais
“Desenvolvimento Económico e Social Local”
O Seminário decorreu dias 3 e 4 de novembro, no Funchal, e contou com a presença
de diversos Presidentes de Câmara, Vereadores e Dirigentes das Autarquias Locais
da RAM.

///AMRAM apresenta novo website: www.amram.pt
Paulo Cafôfo, Presidente da AMRAM, apresentou, no passado mês de dezembro, o
novo website da Associação.

O Congresso foi desenvolvido no âmbito do Programa CAPACITAR - iniciativa de capacitação da Administração Local para o Desenvolvimento Económico Local, que
se desenvolverá pelo período do Portugal 2020, tendo em consideração a mudança
de paradigma e reorientação das políticas públicas locais.

Entre as novas funcionalidades do website, atribuiu-se destaque à possibilidade
de efetuar a inscrição em formações, e ao facto de se poder contactar diretamente
qualquer um dos municípios da Região Autónoma da Madeira, através do preenchimento de um formulário.

///Preparação do PPI e do Orçamento Municipal para o ano de 2016
reúne cerca de 30 participantes

Pretendeu-se efetuar uma abordagem inovadora das problemáticas da inclusão
social, do empreendedorismo, da empregabilidade, da inovação, da otimização de
redes, da cooperação, da governança, da equidade intergeracional, da captação de
investimento, da especialização e marketing territorial, e da programação estratégica, entre outros novos paradigmas da moderna e exigente governabilidade local.

Em outubro, na AMRAM, decorreu uma ação formativa focada na “Preparação do
PPI e do Orçamento Municipal para o ano de 2016 – Metodologias e técnicas de
abordagem” que, entre Eleitos, Dirigentes e Quadros das Autarquias da RAM, juntou
cerca de 30 pessoas.

Os Parceiros no desenvolvimento do Programa são a Direção-Geral das Autarquias
Locais, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Fundação para os Estudos e Formação Autárquica e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento
Regional.
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8 e 9 - Exercícios CPX e LIVEX.
10 - Madeira Trail.

///Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil da Calheta, Câmara
de Lobos, Machico, Santa Cruz e Porto Santo em consulta pública
Os Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil dos Municípios, aprovados
pelos respetivos Executivos Municipais no passado mês de dezembro de 2015, estão agora em consulta pública e poderão ser observados, em conformidade com o
disposto nos Editais dos respetivos Municípios, que indicam também como devem
ser apresentadas as sugestões e contributos de melhoria dos Planos por parte das
instituições públicas ou privadas, empresas e/ou cidadãos.

Os exercícios à escala serviram, no âmbito do planeamento, para testar o Plano
Municipal de Emergência e para promover ações de avaliação, aferição e teste aos
procedimentos de resposta a situações de emergência instituídos.
Esta atividade insere-se no projeto da AMRAM, aprovado pelo Programa INTERVIR+.

Este projeto insere-se na candidatura da AMRAM, aprovada pelo Programa INTERVIR+. O investimento, na ordem dos 150 mil euros, permitirá, a este nível, que na Região Autónoma da Madeira se alcance uma taxa de cobertura na ordem dos 90%.

///Madeira Trail Series em Santa Cruz e Câmara de Lobos
///Planos Municipais de Emergência testados no Funchal, Ribeira
Brava, Porto Moniz, Santana e São Vicente
A AMRAM realizou exercícios para testar a operacionalidade dos Planos Municipais
de Emergência de Proteção Civil (PMEPC). No Funchal, Ribeira Brava, Porto Moniz
e São Vicente foram realizados dois exercícios: exercícios de postos de comando,
denominados CPX, e exercícios à escala operacional, denominados LIVEX.
Nos exercícios CPX, a emergência escolhida para cenário foi simulada da forma
mais realista possível, mas sem recorrer à movimentação real de meios de intervenção, colocando à prova os testes de valências específicas, tais como: avaliação
e reconhecimento, busca e salvamento, emergência médica, apoio social, movimentação de populações, avaliação de estruturas, ligação aos órgãos de comunicação social.
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Realizaram-se os dois primeiros Madeira Trail Camp Series, nos Municípios de Santa Cruz e Câmara de Lobos.
Esta iniciativa, parte integrante do projeto Madeira Trail Series e Madeira Trail Experiences, tem por objetivo o intercâmbio de experiências e ideias em torno do
TrailRunning, de forma descontraída, sempre com a colaboração de atletas, treinadores, ou outras personalidades cujos impactos na modalidade são extremamente
relevantes. Um segundo objetivo, não menos importante, será a dinamização das
economias locais em termos de dormidas e restauração.
O impacto e a relevância económica da realização deste evento para os concelhos
da Madeira, nomeadamente no setor do comércio e turismo, são fundamentais para
a dinâmica dos mesmos.

///AMRAM promove um Ciclo de 3 Ações Formativas destinadas aos
Técnicos adstritos aos Serviços Municipais de Proteção Civil

///José António Garcês participa no Fórum Autárquico das RUP’s
sobre Administração Eletrónica

As ações de formação promovidas pela AMRAM, com um total de 140 horas e 36
participantes, inseriram-se no âmbito do projeto PROCIVMAC – Gestão Ambiental
para a Prevenção de Catástrofes Naturais nos Municípios da Macaronésia –, que
prevê dotar os técnicos responsáveis dos Municípios de métodos de gestão ambiental de prevenção de situações de risco.

O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês, representou a AMRAM no Fórum Autárquico das Regiões Ultraperiféricas sobre Administração Eletrónica, que decorreu em setembro de 2015, nos Açores.
No alinhamento do Programa do Fórum Autárquico, participou também, a convite
da AMRAM, o Dr. José Luís de Sousa, Presidente do Conselho de Administração da
ACIN - iCloud Solutions, com uma intervenção acerca da temática da Administração Eletrónica da Madeira, apontando o caso concreto da plataforma eletrónica de
compras pública (ACINGOV).

Os cursos - Risco de Incêndio em Edifícios, Curso Geral de Proteção Civil e Planeamento de Emergência - decorreram durante os meses de novembro e dezembro de
2015, e foram ministrados pela Escola Nacional de Bombeiros.
Ainda em dezembro, dia 18, realizou-se a Sessão de Encerramento do Ciclo de
Ações Formativas e Entrega de Certificados promovida pela AMRAM, cerimónia
presidida pelo Presidente da Associação, Paulo Cafôfo.
Marcaram também presença os parceiros do projeto: Instituto Tecnológico de Energias Renováveis (ITER), representado pelo seu Diretor Nemesio Perez; a Câmara
Municipal do Sal – Cabo Verde, representada pelo seu Vice-presidente Antero Alfama; o Serviço Regional de Protecção Civil, IP – RAM, representado pelo Presidente
do Conselho Diretivo, Coronel Luís Neri; e a Escola Nacional de Bombeiros, representada pelo Coordenador do Centro de Formação, Vitor Xanta Pereira.

///Orçamento e Opções do Plano da AMRAM para 2016 aprovados
pela Assembleia Intermunicipal
A Assembleia Intermunicipal da AMRAM reuniu no Município de Santana, em dezembro de 2015, onde aprovou o Orçamento e as Opções do Plano da Associação
para o ano de 2016.

O projeto PROCIVMAC é um projeto de parceria entre a Associação de Municípios
da Madeira, a Associação de Municípios dos Açores, a Câmara Municipal do Sal
(Cabo Verde) e o ITER - Instituto Tecnológico e de Energias Renováveis (Canárias),
cofinanciado pelo Programa de Cooperação Transnacional MAC 2007-2013.

O orçamento global da AMRAM previsto para 2016 é de cerca de 1,6 milhões de
euros, entre despesas com projetos de investimentos, despesas correntes e custos
com a exploração do Jogo Instantâneo.

///Presidente da AMRAM participa na Conferência Internacional
“Erupção do Vulcão do Fogo 2014-2015”, em Cabo Verde
Paulo Cafôfo, Presidente da AMRAM, marcou presença na Conferência Internacional sobre a “Erupção do Vulcão do Fogo 2014-15”, em Cabo Verde, com o objetivo
de discutir a gestão do risco vulcânico, de modo a prevenir e reduzir o impacto de
eventuais catástrofes naturais.

Durante o último quadrimestre de 2015, os Autarcas da Calheta, Ponta do Sol, Funchal, Ribeira Brava e Porto Santo participaram no programa Estrada Monumental.

A Conferência juntou especialistas que trabalham em ilhas com vulcanismo ativo
para discussão e progressão de iniciativas multidisciplinares da redução dos riscos
nessas zonas.

O programa conduzido por Juvenal Xavier, para além de constituir um excelente
veículo de promoção do papel da AMRAM e dos Municípios da Madeira, é um ótimo
veículo para a promoção das empresas locais.

O evento surgiu no âmbito do projeto PROCIVMAC, cuja finalidade se prende com
a atuação de forma preventiva em caso de catástrofes naturais. Os principais beneficiários neste Projeto, centrado no conhecimento das situações de risco a que
os Municípios das RUP’s e de Cabo Verde estão sujeitos, são os Municípios da Macaronésia.

A participação dos Autarcas ocorreu no âmbito do Protocolo celebrado entre a
AMRAM e o NOTICIAS 2000 FM, promotora do programa.

///Membros da AMRAM participam no Programa “Estrada Monumental”

O programa é transmitido nos primeiros sábados de cada mês, na TSF-Madeira
100. FM, entre as 12h05 e as 13h50, e também pode ser ouvido na internet, telemóvel ou no canal 405 da Nos Madeira.

O Projeto enquadra-se no Eixo da Cooperação com países Terceiros e articulação
com a Grande Vizinhança do Programa de Cooperação Transnacional MAC 20072013, sendo financiado pelo FEDER.

///Presidente da AMRAM participa no Comité de Acompanhamento do
Programa MAC 2014-2020
///AMRAM reúne com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade Género

Paulo Cafôfo, Presidente da AMRAM, participou na primeira reunião do Comité de
Acompanhamento do Programa de Cooperação Territorial INTERREG V A Madeira-Açores-Canárias (MAC) 2014-2020, que decorreu no Ministério de Hacienda y
Administraciones Públicas, em Madrid.

A CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade Género, entidade integrada na Presidência do Conselho de Ministros, reuniu, no início de dezembro, com a AMRAM,
onde marcaram presença representantes das várias Autarquias da Madeira.

O novo Programa de Cooperação entre Espanha e Portugal (Madeira, Ilhas Canárias
e Açores) e Cabo Verde, Mauritânia e Senegal, num montante superior a 110,6 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), foi aprovado pela Comissão Europeia em junho de 2015.

O objetivo da reunião foi sensibilizar os Municípios para os Planos Municipais para
a Igualdade e estabelecer mecanismos de cooperação técnica entre a CIG, AMRAM
e Autarquias.
A elaboração dos Planos Municipais para a Igualdade está prevista na Lei 75/2013,
de 12/09.
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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 eficácia 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 definição 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 definição do
critério e do valor das “Quotas dos Municípios associados para o ano de 2016
[P5.] Análise e aprovação da proposta referente à Modificação Orçamental do ano de 2015
da AMRAM
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Modificação 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 justifique 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 Modificação do Orçamento da AMRAM de 2015
Deliberação: Aprovar a Modificação 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: Ratificar 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 modificação do orçamento da AMRAM de 2015
Deliberação: Aprovar a Modificação Orçamental
[P3.] Projeto “CIVITAS DESTINATION” | Programa Horizonte 2020 | Carta de apoio
Deliberação: Ratificar o teor da comunicação remetida pela Associação
[P4.] Programa INTERVIR+: Deliberar sobre a Reprogramação Temporal do projeto MADFDR03-0235-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: Ratificar 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
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[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 fim, 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: Ratificar 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: Ratificar 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: Ratificar 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: Ratificar 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 Modificação Orçamental do ano de 2015
Deliberação: Aprovar Modificação 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: Ratificar 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 fotográficos
Deliberação: Ratificar 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 fotográficos
Deliberação: Ratificar 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 definição do Critério e do Valor das Quotas dos Municípios Associados
para o ano de 2016
Deliberação: Propor à AI a continuação da contribuição financeira mensal dos Municípios
associados de acordo com o mapa apresentado
[P4.] Proposta de Modificação Orçamental do ano de 2015
Deliberação: Aprovar a Modificação 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 certificados
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: Ratificar 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.] Modificação 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
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///Festa dos Compadres em Santana

A abertura oficial das festividades carnavalescas na Região dá-se no concelho de Santana,
com a Festa dos Compadres. Esta manifestação de cariz popular foi iniciada pelo povo e para
o povo, como forma de aliviar o espírito da dureza do quotidiano na labuta da terra.
A Câmara Municipal assume, uma vez mais, a organização da Festa dos Compadres, que
se realizará nos dias 30 e 31 de janeiro. Os pontos altos da festa são o Baile, no dia 30 de
janeiro, com a colaboração da discoteca Vespas, e, no dia 31, os cortejos folião e etnográfico
e o julgamento dos compadres, não esquecendo a célebre sentença final que condena os
compadres à “Queima”.
No total, contaremos com cerca de 1400 figurantes nos cortejos, oriundos de várias escolas e
instituições culturais e recreativas, bem como de grupos organizados por particulares.
Aguardamos a vossa visita nesta que é uma festa de todos nós!
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///Natal na Calheta

No passado mês de Dezembro, o Município da Calheta
promoveu vários eventos alusivos à quadra natalícia
para, desta forma, dar vida às tradições locais e promover a cidadania e a convivência entre os munícipes.
Este conjunto de eventos iniciou-se com o Convívio
das Crianças do Pré-escolar e do 1º Ciclo do Concelho, onde estiveram presentes cerca de 800 crianças,
tendo cada uma delas recebido uma prenda. Seguiu-se
uma noite cultural aberta a toda a população, no Pavilhão do CDR Prazeres, com a presença da Orquestra
Académica do Conservatório – Escola Profissional das
Artes da Madeira, Eng.º Luíz Peter Clode. Logo depois
decorreu a XVII Edição do “Convívio de Natal para os
maiores de 60 anos”, um evento que já é uma marca
natalícia, reunindo, aproximadamente, 1200 calhetenses num mega-almoço convívio de Natal. A Noite do
Mercado é outro evento que ganhou destaque nestas
festividades, realizando-se no Mercado Abastecedor
dos Prazeres. Para tornar a festa ainda mais rica, durante os meses de Dezembro e Janeiro, estiveram em
exposição 57 presépios de rua, espalhados por todo o
Concelho, mantendo-se e enaltecendo-se, desta forma,
a tradição dos convívios entre populares, vizinhos e
conhecidos.

///Machico
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///Ponta do Sol

///Porto Moniz

Porto Moniz é um belo concelho, situado no Norte da Ilha da Madeira, de visita
obrigatória, onde o azul do mar encontra o verde da montanha. É conhecido, principalmente, pelas suas piscinas naturais de origem vulcânica. Um concelho diversificado nas suas atividades, onde poderá usufruir de belos passeios a pé pelas Levadas, em plena floresta Laurissilva, considerado património mundial natural pela
UNESCO. Explore as excelentes condições para a prática de desportos de aventura
e natureza, conheça a diversidade de espécies da fauna marinha regional numa
visita ao Aquário da Madeira e experiencie uma viagem única de teleférico, entre as
Achadas da Cruz e o mar. Esperamos por si!
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///O melhor ano turístico de sempre da ilha do mos no bom caminho. Já no fim deste mês, Porto Santo
vai ser o destino de aviões provenientes da Dinamarca e
Porto Santo
outros se seguirão durante o inverno.
O atual executivo da Câmara Municipal do Porto Santo
assumiu o compromisso, para com os Porto-santenses,
de chamar a si a promoção turística da ilha do Porto Santo. O objetivo é aumentar, durante todo o ano, o
número de turistas que escolhem a ilha dourada como
destino de férias, aumentando o emprego e a receita
para a economia local. Nesse sentido foram desenvolvidas uma série de ações durante o ano de 2015 que
terão continuidade em 2016, nomeadamente: criação
da marca Porto Santo; campanha de promoção turística
com o mote “O Segredo mais bem guardado”, salientando a beleza natural do Município e que, nos canais de
televisão, teve um retorno na ordem dos 746.695€ e nas
redes sociais atingiu, até ao momento, mais de 300 mil
visualizações no mundo inteiro.

O executivo da Câmara Municipal do Porto Santo agradece o apoio e o empenho de toda a população que ajudou a cumprir estes objetivos. A quem já nos visitou, o
nosso muito obrigado e esperamos que voltem em breve. A quem ainda não nos visitou, venha, é muito bemvindo, Porto Santo espera por si todo o ano.

A campanha representou um investimento de cerca de
17.000€, com um retorno total de cerca de 1.000.000€
de promoção mediática. Segundo os dados estatísticos do Governo Regional da Madeira, até setembro de
2015, e contabilizando apenas as dormidas, os proveitos totais acumulados em Porto Santo estão perto dos
18.000.000€.
O resultado do compromisso cumprido por parte do
atual executivo da Câmara Municipal do Porto Santo
está à vista: o melhor ano turístico de sempre de Porto
Santo. Em 2016 iremos continuar, sabemos que esta-

///Ribeira Brava: Requalificação da Rua
Comandante Camacho de Freitas, Rua dos
Camachos e Rua Dr. Nicodemos Pereira

A Rua Comandante Camacho de Freitas, a Rua dos Camachos e a Rua Dr. Nicodemos Pereira Ribeira Brava, estão em fase de requalificação, a qual assenta, sobretudo,
na necessidade de se criarem melhores acessibilidades
pedonais em conciliação com o trânsito automóvel, melhorando a mobilidade em geral, com especial atenção
à circulação de idosos, de carros de bebés e cadeiras de
rodas.
A via alia um tráfego intenso a um considerável movimento de peões, e apresentava um perfil inadequado em termos de mobilidade global.
Estas alterações no centro urbano da Vila da Ribeira Brava trazem grandes benefícios, pois visam aumentar as
áreas pedonais dos passeios, criando zonas verdes com
árvores, e reorganizar o estacionamento, criando estacionamento dedicado aos velocípedes.
Esta obra municipal engloba vários trabalhos, nomeadamente: repavimentação da rua, alargamento de passeios,
execução de uma conduta de águas pluviais, conduta de
infraestrutura ITUR, correção do pavimento viário, correção de caldeiras, sinalética e iluminação pública.
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///Nova centralidade em Santa Cruz

Santa Cruz está prestes a ganhar uma nova centralidade. A inauguração de um Hostel e a reabilitação do Mercado Municipal são
as duas primeiras ações que visam dar uma outra vida à frente
-mar da cidade.
O hostel, iniciativa a cargo de um promotor privado, vem, finalmente, recuperar um edifício que estava há mais de 20 anos a poluir visual e esteticamente uma zona nobre da sede de concelho.
Nesta mesma zona, o emblemático Mercado Municipal, de arquitetura modernista, irá também ser alvo de uma intervenção que
tem por objetivo reabilitar aquela importante infraestrutura datada do século XX, através de obras de beneficiação. Serão realizadas pinturas interiores e exteriores, a par com a remodelação dos
sanitários e tratamento profundo do pavimento.
Recorde-se que em causa está um edifício de interesse municipal,
cujo processo de classificação está, neste momento, a decorrer.
O Mercado Municipal de Santa Cruz é conhecido pelos dois painéis em baixo-relevo, da autoria de António Aragão, que contêm
elementos pictóricos alusivos à faina marítima e à atividade agrícola.
Recupera-se, assim, uma zona nobre da cidade de Santa Cruz, tentando minimizar os efeitos de uma construção menos conseguida
no passado e valorizando um dos equipamentos arquitetónicos
emblemáticos da cidade.

///São Vicente

Terminada a época natalícia, arrumam-se as figuras do presépio, guardam-se os adornos natalícios e são desligadas as gambiarras. Em São Vicente estes arrumos ocorrem por volta do dia 23 de janeiro, uma vez que dia 22 é o dia do concelho e feriado municipal.
Que venha então o Carnaval, que contará com o seguinte programa:

Em Março, volta um dos mais aclamados eventos desportivos para crianças a nível nacional, o São Vicente Cup,
completando a sua V edição.
Este torneio de futebol dedicado aos mais novos é atrativo para muitos emblemas conhecidos, quer do panorama
futebolístico nacional, quer internacional, isto porque a excelente organização, o cenário magnífico que o Estádio
dos Juncos proporciona, aliado à beleza natural do nosso Concelho, fazem do São Vicente Cup, o mais apetecível
torneio de futebol infantil da Madeira.
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///Funchal tem nova imagem

O Funchal tem uma nova imagem. O novo logotipo do município atribui um caráter
de centralidade à capital da Região Autónoma da Madeira. O Funchal enquanto centro do Atlântico, centro de toda a Região, centro dos acontecimentos e dos eventos,
um município que centraliza pessoas e negócios, estando associado ao slogan «o
melhor município do país para viver, visitar e investir».
A promoção do Funchal está integrada nesta nova imagem, daí que, no novo logotipo, o destaque dado seja à palavra “Funchal” enquanto centralidade e destino
de experiências únicas, que será, aliás, o cerne de ação da promoção turística da
autarquia.
Nesse sentido, foi recentemente apresentada em Lisboa, no Porto Bay Liberdade, a
“Estratégia Municipal para o Turismo do Funchal”, que inclui um programa de ação
para 2016-2017. Os objetivos, como explicou, na apresentação, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, assentam em três vertentes principais:
tornar o Funchal no catalisador do turismo da Madeira; criar um produto turístico
diferenciado e tornar o Funchal numa marca turística mundial.
Partindo do conceito “Funchal experiência única”, a estratégia integra-se quer no
Plano Estratégico Nacional, quer no Documento Estratégico para o Turismo na RA.
No âmbito desta estratégia, realça-se o turismo de experiências, turismo inclusivo,
turismo de saúde e bem-estar, turismo ativo, com uma aposta na criação/requalificação de infraestruturas, na criação de um eco-parque marinho, na reabertura do
complexo balnear do Lido, que acontecerá já este ano, em mais informação turística, nomeadamente sinalética turística, mapas, aplicações para smartphones ou o
Funchal Card.

///Câmara de Lobos
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Outro objetivo da Estratégia Municipal para o Turismo é elevar o grau de satisfação
dos turistas. Refira-se que, atualmente, no Turismo, o Funchal representa 66% dos
hóspedes, 53% dos estabelecimentos hoteleiros, 64% dos quartos, 69% do emprego
do setor e 71% dos proveitos.

EDITORIAL

///JOGO INSTANTÂNEO
RASPE E GANHE COM
O JOGO INSTANTÂN€O.
PRÉMIOS VÃO DESDE OS BILHETES GRÁTIS ATÉ 5.000,00€
RASPOU >>> GANHOU!
Os Bilhetes do “Raspa” podem ser adquiridos junto dos habituais
Agentes Vendedores pelo preço de 0,5€ ou 1€ cada.
VENDA O NOSSO JOGO, VENDA O RASPA!
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 Contribuinte.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL:
1. Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva ou de Empresário em
Nome Individual.

A IMPORTÂNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA O TURISMO
Representando 24% do PIB e 15% do emprego total na Região Autónoma da Madeira, é de todos conhecida a importância do Turismo na economia regional no seu todo, mas também, em particular,
em cada um dos nossos onze municípios.
Além desta inquestionável importância económica, que urge reforçar, até porque são poucas as alternativas sustentadas, note-se,
sem qualquer dúvida, que a qualidade do nosso turismo também
deve, e muito, ao trabalho efetuado pelos municípios da Região,
em especial no que se refere à organização, limpeza e qualidade
ambiental dos nossos concelhos.
Por outro lado, é ao nível local que os turistas vivenciam as suas
experiências, daí que, cada vez mais, o papel dos municípios e de
todos os munícipes, em geral, seja fundamental na afirmação do
nosso destino.
Não nos podemos esquecer que os municípios têm muitas competências na definição das estratégias para o turismo, ainda que
por ora subaproveitadas e, por isso, deveriam ter assento próprio
na Associação de Promoção da Madeira.
Ou seja: quando se discute oficialmente o Turismo na Região, enquanto política governamental e dos principais players do setor,
há que envolver, com abertura e sentido de cooperação, os municípios, cujas mais-valias não podem ser ignoradas, bem pelo contrário.

2. Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte 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

Presidente da AMRAM

Paulo Cafôfo

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

Carro elétrico é o prémio de topo da Edição
de Natal do Jogo Instantâneo
A edição natalícia do Jogo Instantâneo tem um prémio de
topo e amigo do ambiente: um automóvel ZOE - elétrico.
Os prémios de valor monetário mantêm-se, e vão desde
os bilhetes grátis até 1.000 €. Se o jogador encontrar três
números iguais ganha a quantia indicada no espaço “prémio”.
Estão à venda mais 250.000 bilhetes, por 1,00 euro cada,
junto dos habituais Agentes Vendedores do “Raspa”.
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