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 ///Órgãos sociais da Confederação de Municípios Ultraperiféricos 
(CMU) reuniram em Paris 

Os membros do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Assembleia 
Geral da Confederação de Municípios Ultraperiféricos – CMU – reuniram no findo 
mês de julho, em Paris.

Da ordem de trabalhos constaram vários assuntos, tais como a nomeação dos no-
vos membros dos órgãos da CMU para o período de 2015-2016, em cumprimento 
com o estipulado estatutariamente. 

O Presidente da AMRAM, uma vez concluído o seu mandato como Presidente da 
Confederação, passa agora a assumir a presidência da Assembleia Geral. 

 ///Secretário de Estado da Modernização Administrativa, Joaquim 
Cardoso da Costa, reuniu com a AMRAM  

O Secretário de Estado da Modernização Administrativa, Joaquim Cardoso da Cos-
ta, reuniu, no passado mês de julho, com a Associação de Municípios da Região 
Autónoma da Madeira, encontro onde estiveram representantes dos Municípios.

Na ocasião, o Secretário de Estado disse esperar que toda a atividade administrati-
va dos municípios da Madeira esteja integrada “nos próximos meses” no projeto de 
modernização que será formalizado na região.

O Secretário de Estado da Modernização Administrativa aproveitou ainda a oportu-
nidade para explicar as vantagens da digitalização, e as componentes técnicas do 
projeto que a Secretaria de Estado e a Secretaria Regional das Finanças e da Admi-
nistração Pública formalizam com a assinatura de um protocolo de cooperação. 

///Formação ministrada pela AMRAM de maio a agosto de 2015 

PORTUGAL 2020 – DESAFIOS, OPORTUNIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO
A formação contou com cerca de 30 participantes das várias autarquias da Região

Organizada pela Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, de-
correu no passado mês de maio, na sala da Assembleia Municipal da Câmara Mu-

nicipal do Funchal, uma ação formativa relacionada com o tema “PORTUGAL 2020 
– Desafios, Oportunidades e Operacionalização”.

A ação pretendeu dar a conhecer a fundamentação e a arquitetura da Estratégia 
Europa 2020 e o “Portugal 2020”; enquadrar as necessidades/oportunidades de 
Portugal nas prioridades da União Europeia; avaliar as condicionantes e as oportu-
nidades que se colocam à Administração Pública com o novo período 2014-2020; 
analisar as novas regras e requisitos à apresentação e execução de candidaturas; e 
identificar lógicas de articulação e parcerias que potenciem as ideias e garantam o 
sucesso na sua implementação.

A formação contou com cerca de 30 participantes das várias autarquias da Região 
e foi ministrada pelo Eng. Marco Araújo Gomes que desde 1995 integra o quadro do 
agora designado Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, e inte-
gra o Gabinete de Auditoria e Qualidade, tendo sido também coordenador territorial 
da área de planeamento, parceria e fundos comunitários.

REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E DAS ENTIDADES INTERMU-
NICIPAIS E BREVE ABORDAGEM À LEI DE COMPROMISSOS E PAGAMENTOS 
EM ATRASO

Conhecer as principais características do novo Regime Financeiro das Autar-
quias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI) e as suas principais dife-
renças face ao consagrado na Lei das Finanças Locais (LFL) agora revogada; 
apreender os principais conceitos e princípios fundamentais subjacentes ao 
novo regime legal; perceber as regras orçamentais consagradas no RFALEI e 
articulá-las com as previstas no POCAL e na Lei de Enquadramento Orçamen-
tal; identificar e distinguir as diversas formas de financiamento das autarquias 
locais, designadamente o respetivo elenco de receitas, o quadro previsto para 
a repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias e o recurso 
ao crédito; conhecer o regime legal consagrado no Regime Jurídico da Recupe-
ração Financeira Municipal ( RJRFM ), em especial o Fundo de Apoio Municipal 
(FAM), nomeadamente no que respeita ao seu financiamento e às condições e 
exigências decorrentes do recurso a este instrumento; e compreender a evo-
lução do regime legal “LCPA” face às alterações entretanto efetuadas - foram 
estes os principais objetivos subjacentes à ação formativa promovida no dia 26 
de junho, pela AMRAM.

Destaques
AMRAM
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A formação contou com a presença de 25 participantes de todas as Câmaras Mu-
nicipais da Madeira, tendo sido ministrada pelo Dr. Pedro Mota e Costa, Licenciado 
em Economia, Doutorando no Programa do Doctorado “Estado de Derecho y Gober-
nanza Global” e Mestre em Economia – Desenvolvimento e Cooperação Internacio-
nal. É consultor externo do Tribunal de Contas no âmbito da Auditoria Orientada à 
Consolidação de Contas e à Situação Económico-financeira do Serviço Nacional de 
Saúde e consultor, assessor e formador de entidades do Setor Público Administra-
tivo (SPA), com especial enfoque nas autarquias locais. 

///Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil dos Muni-
cípios da Calheta, Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz e Porto 
Santo, com relatórios de risco prontos  

Os Relatórios de Riscos inserem-se no projeto promovido pela AMRAM que 
culminará com a aprovação dos PLANOS DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CI-
VIL de 5 Municípios: CALHETA, CÂMARA DE LOBOS, MACHICO, SANTA CRUZ 
e PORTO SANTO.

Este projeto insere-se na candidatura da AMRAM, aprovada pelo Programa Opera-
cional de Valorização do Potencial Económico e Coesão Territorial da Região Autó-
noma da Madeira (RAM), 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 100%.

AMRAM REALIZA EXERCÍCIOS PARA TESTAR A OPERACIONALIDADE DOS 
PLANOS MUNICIPAIS DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL (PMEPC)
Pretende-se, com esta ação, testar a operacionalidade dos PMEPC que já es-
tão em vigor, a saber: Município do Funchal, de Santana, de São Vicente, do 
Porto Moniz e da Ribeira Brava

O Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M,   que aprova o regime jurídico do 
Sistema de Proteção Civil da RAM, estipula que “Os planos de emergência estão 
sujeitos a uma atualização periódica e devem ser objeto de exercícios frequentes 
com vista a testar a sua operacionalidade”.

A realização de exercícios e simulacros de situações de acidente grave ou catás-
trofe constitui uma das mais importantes ferramentas de treino nas mais variadas 
áreas de intervenção, permitindo desenvolver a capacidade de trabalho em equipa 
por parte dos intervenientes de serviços e entidades distintas e rotinar procedi-
mentos a adotar em situação real de acidente grave ou catástrofe.

Teve lugar, no passado mês de agosto, na sede da AMRAM, a primeira reunião de 
coordenação para lançamento dos trabalhos de “Realização de exercícios com vis-
ta a testar a operacionalidade dos PMEPC dos Municípios de Funchal, Porto Moniz, 
Ribeira Brava, Santana e São Vicente, integrados na Associação de Municípios da 
Região Autónoma da Madeira”.

Esta atividade insere-se no projeto da AMRAM, aprovada pelo Programa Operacio-
nal de Valorização do Potencial Económico e Coesão Territorial da Região Autóno-
ma da Madeira (RAM), Programa INTERVIR+, que prevê igualmente a elaboração 
dos PMEPC dos Municípios de Calheta, Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz e 
Porto Santo. 

Fotos: 
1 a 3 - CMU em Paris.
4 a 6 - SEMAdministrativa.
7 e 8 - Formação regime financeiro e LCPA.
9 e 10 - Formação Portugal 2020.
11 e 12 - INTERVIR+: Exercicios testar 
operacionalidade PMEPC
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 ///AMRAM celebrou protocolo de cooperação para a organização do 
II Torneio Intermunicípios   

A apresentação do II Torneio Intermunicípios decorreu, no mês de julho, na sede da 
AMRAM – Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira. 

No âmbito do protocolo celebrado entre a AMRAM e a AFM – Associação de Fute-
bol da Madeira, os diferentes concelhos da Região acolheram durante uma semana, 
de 12 a 18 de julho, o II Torneio Intermunicípios em sub-14.

O Presidente da AMRAM, Paulo Cafôfo, enumerou alguns objetivos deste torneio: 
“Possibilita a promoção dos Municípios associados da AMRAM. Permite apostar na 
formação dos jovens, através de jogos propícios ao convívio, além de apelar à dete-
ção de novos talentos. E, é igualmente uma forma de promover o Jogo Instantâneo 
explorado pela AMRAM”. 

 ///Formalizada a organização de “Madeira Trail Series” e “Madeira 
Trail Camps” (estágios orientados) nos Municípios integrados na 
Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira  

No passado mês de julho procedeu-se à formalização do contrato de prestação de 
serviços que tem por objeto principal a organização de “Madeira Trail Series” e “Ma-
deira Trail Camps” (estágios orientados), nos Municípios integrados na Associação 
de Municípios da Região Autónoma da Madeira. Haverá lugar à concretização, no-
meadamente, das seguintes atividades:

1. Organização durante os anos de 2015, 2016 e 2017 dum “Madeira Trail Series” 
em cada concelho da Região Autónoma da Madeira.

2. Organização durante os anos de 2015, 2016 e 2017, um total de doze (12) “Ma-
deira Trail Camps” (estágios orientados) em concelhos da Região Autónoma da Ma-
deira, a acordar com a AMRAM, convidando atletas estrangeiros para participarem 
nos estágios.

3. Divulgação do Jogo Instantâneo.

4. Divulgação, através dos média partners associados ao evento, da Região Au-
tónoma da Madeira, dos Municípios associados e do próprio evento, com vista a 
garantir o êxito do mesmo.

5. Publicar um Suplemento sobre cada “Madeira Trail Series”. 

 ///Madeira Trail Camp - Porto Moniz - 25 e 26 julho 2015 

Realizou-se, no último fim de semana do mês de julho, o primeiro Madeira Trail Camp, 
no Porto Moniz. Esta iniciativa, parte integrante do projeto Madeira TrailExperiences, 
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 se-
gundo objetivo, não menos importante, será a dinamização das economias locais em 
termos de dormidas e restauração.

Nesta primeira edição participaram, ao todo, cerca de 30 pessoas, entre treinos e 
conferências. Esta iniciativa teve uma grande representatividade em termos dos 
amantes do TrailRunning, desde atletas a praticantes e até iniciantes na modali-
dade.

Esta primeira edição do Madeira Trail Camp teve como destaque a participação do 
Prof./Treinador Dr. Paulo Pires e da especialista em Fisiatria, Dr.ª Maria Cunha e, 
claro, dos Atletas Madeira Ultra Runners. 

 ///Gestão de eventos culturais, de lazer e desportivos, organizados 
por todos os municípios da Madeira, brevemente disponível em sítio 
web único 

Este sítio web deverá permitir a criação e gestão de eventos por parte dos 
Municípios associados da AMRAM de forma individualizada, com acesso dife-
renciado e personalizado por cada Município, criando, ao mesmo tempo, uma 
única agenda global disponível para todo o público.

Concluída a primeira fase do projeto, as próximas tarefas centrar-se-ão, nomeada-
mente, na formação aos administrados e gestores dos Municípios, e em testes e va-
lidação da página, que culminará com a apresentação do sítio web, previsivelmente 
no próximo mês de novembro. 

 ///Membros da AMRAM participam no programa  “Estrada Monu-
mental” 

Conduzido por Juvenal Xavier, o programa  ‘Estrada Monumental’ recebe como 
convidado, no primeiro sábado de cada mês, um Presidente de Câmara da nossa 
Região.

A participação ocorre no âmbito do Protocolo celebrado entre a AMRAM e o NOTI-
CIAS 2000 FM, promotora do programa.

Vários foram já os Presidentes de Câmara que participaram no programa, que 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, 
dada a visibilidade em diversas plataformas que o NOTICIAS 2000 FM permite, seja 
através da rádio, redes sociais e digitais. 

O programa é transmitido nos primeiros sábados de cada mês, na TSF-Ma-
deira 100. FM, entre as 12h05 e as 13h50, podendo ser ouvido também na 
internet, telemóvel ou no canal 405 da Nos 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, alterada pela Lei 
25/2015, de 30 de março e Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, inclui a publicação das deliberações dos Órgãos da AMRAM com 
como as decisões dos respetivos membros, destinados a ter eficácia externa

19-05-2015 (Quadriénio 2013/2017): 6.ª Reunião do Conselho Executivo da AMRAM de 2015
[Ponto 4.] Comissão Técnica para a fixação de valores por m2 padrão de construção civil na RAM – Indicação de Representante
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, indicar como representante da AMRAM, para integrar a Comissão Técnica para a 
fixação de valores por m2 padrão de construção civil na RAM, o Sr. Vogal do Conselho Executivo da AMRAM e Presidente da 
Câmara Municipal de Santa Cruz, Sr. Filipe Sousa
 [Ponto 8.] Outros assuntos | Proposta de modificação do orçamento da AMRAM 2015
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de modificação presente
22-06-2015 (Quadriénio 2013/2017): 7.ª Reunião do Conselho Executivo da AMRAM de 2015
[Ponto 3.] Proposta de Eliminação de Documentos | Aplicação da Portaria n.º 1253/2009, de 14 de outubro
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a “Proposta de eliminação de documentos | Aplicação da Portaria n.º 
412/2001, de 17 de abril, alterada pela Portaria 1253/2009, de 14 de outubro de Eliminação de Documentos
[Ponto 4.] Deliberar sobre a proposta de modificação dos Estatutos da AMRAM
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar proposta de modificação dos Estatutos da AMRAM, presente
[Ponto 5.] Proposta de Modificação do Orçamento da AMRAM de 2015
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta referente à sexta Modificação do Orçamento 
[Ponto 6.] Programa INTERVIR + | AMRAM-PMEPC | Resolução 30/2015
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, que a elaboração dos PMEPC para os Municípios de Câmara de Lobos, Calheta, Santa 
Cruz, Machico e Porto Santo, deverá atender ao preconizado pelo SRPC, IP – RAM, ou seja, deve cumprir na íntegra com as 
orientações contidas no artigo 5.º da Diretiva anexa à Resolução 30/2015, sem prejuízo da elaboração da Carta de Risco atender 
ao preconizado no Contrato celebrado com o prestador de serviços e à Resolução 25/2008, de 18 de julho de 2008, então em 
vigor e de outros elementos igualmente preconizados no Contrato e que possam vir a constituir anexos aos referidos Planos 

[Ponto 9.] Programa INTERVIR+ | AMRAM-PMEPC: Deliberar sobre a abertura de procedimento concursal, no âmbito do regime 
geral [04/AD/AMRAM/2015], aquisição de serviços para a realização de exercícios com vista a testar a operacionalidade dos 
PMEPC dos Municípios de Funchal, Porto Moniz, Ribeira Brava, Santana e São Vicente
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal com o n.º 04/AD/AMRAM/2015, nos 
precisos termos da proposta – Informação de Abertura, formulada pelo Sr. Presidente do Conselho Executivo

[Ponto 10.] Deliberar sobre a abertura de procedimento concursal, no âmbito do regime geral [05/AD/AMRAM/2015], para a 
aquisição de serviços para a organização de Eco Trail e Trails Camps (estágios orientados), nos Municípios integrados na AMRAM
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta intitulada “MADEIRA TRAIL SERIES E MADEIRA TRAIL CAMPS”, 
bem como aprovar a abertura de procedimento concursal com o n.º 05/AD/AMRAM/2015, nos precisos termos da proposta – 
Informação de Abertura, formulada pelo Sr. Presidente do Conselho Executivo
 [Ponto 17.] Projeto de DLR – “Compensação aos municípios por benefícios fiscais ao turismo” – Pedido de parecer ALM
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, emitir Parecer sobre o Projeto de DLR – “Compensação aos municípios por benefícios 
fiscais ao turismo”, nos exatos termos da minuta presente
[Ponto 18.] Projeto de DLR – “Médico Veterinário Municipal – Autoridade Sanitária Veterinária Concelhia” – Pedido de parecer ALM
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, emitir Parecer sobre o Projeto de DLR – “Médico Veterinário Municipal – Autoridade 
Sanitária Veterinária Concelhia”, nos exatos termos da minuta presente



Fotos: 
1 a 3 - Protocolo AFM. 
4 a 6 -  Trail Camp Porto Moniz.
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[Ponto 19.] Projeto de DLR – “Regras de transparência na aquisição de publicidade pelos serviços da Administração Regional e Local” 
– Pedido de parecer ALM
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, não emitir Parecer sobre o Projeto de DLR – “Regras de transparência na aquisição de 
publicidade pelos serviços da Administração Regional e Local”
[Ponto 20.] Proposta de DLR que aprova o novo Regime de Exercício da Atividade Pecuária (NREAP) – Pedido de parecer SRAP
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, não emitir Parecer sobre a Proposta de DLR que aprova o novo Regime de Exercício da 
Atividade Pecuária (NREAP)
03-07-2015 (Quadriénio 2013/2017): 8.ª Reunião do Conselho Executivo da AMRAM de 2015
[Ponto 2.] Programa INTERVIR | AMRAM-PMEPC: Deliberar sobre a anulação administrativa do ato de abertura do procedimento 
concursal, na plataforma eletrónica de contratação pública – Procedimento, no âmbito do regime geral [04/AD/AMRAM/2015], para 
a aquisição de serviços para a realização de exercícios com vista a testar a operacionalidade dos PMEPC dos Municípios de Funchal, 
Porto Moniz, Ribeira Brava, Santana e São Vicente, integrados na AMRAM
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, ratificar a deliberação tomada: “Anulação administrativa do ato de abertura do 
procedimento. Não se trata de não adjudicar, nem de revogar a decisão de contratar, que se mantém perfeitamente em vigor, mas 
tão só de anular a abertura do procedimento nos termos em que ocorreu na plataforma eletrónica de contratação pública, atento o 
lapso referido na Deliberação de 30/06/2015 que se transcreve “Foi convidada, por lapso, uma entidade que não consta da decisão de 
contratar tomada, em 22/06/2015, pelo Órgão competente para a decisão de contratar na AMRAM. Tal circunstância ocorreu dada a 
semelhança dos nomes das entidades em causa (a que foi deliberada convidar e a que foi, por engano, convidada). Assim, nos termos 
do art. 165.º/2 do CPA, pelo presente ato é concretizada a anulação administrativa do ato de abertura do procedimento. Não se trata 
de não adjudicar, nem de revogar a decisão de contratar, que se mantém perfeitamente em vigor, mas tão só de anular a abertura do 
procedimento nos termos em que ocorreu na plataforma eletrónica de contratação pública, atento o lapso referido”
[Ponto 3.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do procedimento concursal, no âmbito do regime geral [05/AD/AMRAM/2015], para a 
aquisição de serviços para a organização de Eco Trail e Trails Camps (estágios orientados), nos Municípios integrados na AMRAM
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Decisão e a proposta – Informação Final com o n.º 05/AD/
AMRAM/2015, do Sr. Presidente do Conselho Executivo, datada de 30 de junho de 2015, referente à aquisição de serviços para 
a realização de Madeira Trail Series e Madeira Trail Camps nos Municípios integrados na Associação de Municípios da Região 
Autónoma da Madeira, nos precisos termos em que foi formulada pelo Sr. Presidente do Conselho Executivo
[Ponto 4.] Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da AMRAM
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da AMRAM 
– Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, na sua revisão 01, e remeter nos termos previsto no ponto 1.1, da 
mencionada Recomendação n.º 1/2009, do CCP, ao Conselho de Prevenção da Corrupção e ao Órgão Assembleia Intermunicipal
[Ponto 6.] Proposta de Abate de bens corpóreos inoperacionais
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta de Abate de bens corpóreos inoperacionais datada de 24 de junho de 
2015, exatamente nos termos em que foi apresentada
22-07-2015 (Quadriénio 2013/2017): 9.ª Reunião do Conselho Executivo da AMRAM de 2015
[Ponto 3.] Deliberar sobre a Proposta de Modificação do Orçamento da AMRAM de 2015
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta referente à sétima Modificação do Orçamento da AMRAM de 2015
[Ponto 4.] Deliberar sobre a Proposta titulada “Projeto: II Torneio Intermunicípios Sub/14 – Futebol de 11 (onze)” – Protocolo entre a 
AMRAM – Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira e a AFM – Associação de Futebol da Madeira 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta apresentada pelo Sr. Presidente do Conselho Executivo, nos precisos 
termos em que foi formulada
[Ponto 5.] Deliberar sobre Proposta “Revista Descubra a Madeira – Encarte Açoriano Oriental”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, indeferir a proposta recebida
[Ponto 6.] Plano Regional para a Igualdade de Género e Cidadania (PRIG) – Nomeação de Representantes
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, indicar como representante da AMRAM, para integrar o Plano Regional para a Igualdade de 

Género e Cidadania, o Sr. Vogal do Conselho Executivo da AMRAM e Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Sr. Filipe Sousa
[Ponto 7.] II Plano Regional Contra a Violência Doméstica (II PRVD 2015-2019) – Confirmação do Representante ou Nomeação de 
novo Representante
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, confirmar a indicação do representante da AMRAM anteriormente designado.
[Ponto 8.] Ordem dos Médicos Veterinários – Conselho Regional da Madeira “Adaptação do DL n.º 116/98 – MVM na RAM”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, oficiar aos Municípios sobre a carta recebida do Conselho Regional da Madeira da OMV e 
solicitar uma audiência com a SRARN
[Ponto 9.] Deliberar sobre a Proposta “Entrega dos PMEPC aos respetivos Municípios de Santana, São Vicente, Porto Moniz e Ribeira 
Brava, integrados na AMRAM”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta apresentada pelo Sr. Presidente do Conselho Executivo, nos precisos 
termos em que foi formulada.
[Ponto 10.] Deliberar sobre a Proposta “Entrega dos MUPIS aos respetivos Municípios, integrados na AMRAM”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta apresentada pelo Sr. Presidente do Conselho Executivo, nos precisos 
termos em que foi formulada.
[Ponto 11.] Programa INTERVIR | AMRAM-PMEPC: Deliberar sobre o Projeto de Decisão do procedimento concursal, no âmbito do 
regime geral [04/AD/AMRAM/2015], para a aquisição de serviços para a realização de exercícios com vista a testar a operacionalidade 
dos PMEPC dos Municípios de Funchal, Porto Moniz, Ribeira Brava, Santana e São Vicente, integrados na AMRAM
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Decisão e a proposta – Informação Final com o n.º 04/AD/
AMRAM/2015, do Sr. Presidente do Conselho Executivo, datada de 20 de julho de 2015, referente à aquisição de serviços para a 
realização de exercícios com vista a testar a operacionalidade dos PMEPC dos Municípios de Funchal, Porto Moniz, Ribeira Brava, 
Santana e São Vicente, integrados na AMRAM.
31-07-2015 (Quadriénio 2013/2017): 10.ª Reunião do Conselho Executivo da AMRAM de 2015
[Ponto 6.] Deliberar sobre a abertura de procedimento concursal, no âmbito do regime geral [08/AD/AMRAM/2015], para o 
fornecimento de 1 (um) veículo elétrico novo, ligeiro de passageiros – viatura de 5 lugares, a atribuir como prémio do Jogo 
Instantâneo
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal com o n.º 08/AD/AMRAM/2015, nos 
precisos termos da proposta – Informação de Abertura, formulada pelo Sr. Presidente do Conselho Executivo.
26-08-2015 (Quadriénio 2013/2017): 11.ª Reunião do Conselho Executivo da AMRAM de 2015
[Ponto 5.] Programa de Cooperação INTERREG V A Madeira-Açores-Canárias 2014-2020 – Designação de 2 representantes
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, indicar como representantes da AMRAM, para integrar o Comité de Seguimento do 
Programa de Cooperação INTERREG V A Madeira-Açores-Canárias 2014-2020, o Sr. Presidente do Conselho Executivo da AMRAM e 
Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Dr. Paulo Cafôfo e o Vogal do Conselho Executivo da AMRAM e Presidente da Câmara 
Municipal de Câmara de Lobos, Dr. Pedro Coelho.
[Ponto 8.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do procedimento concursal, no âmbito do regime geral [08/AD/AMRAM/2015], 
para o fornecimento de 1 (um) veículo elétrico novo, ligeiro de passageiros – viatura de 5 lugares, a atribuir como prémio do Jogo 
Instantâneo
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Decisão e a proposta – Informação Final com o n.º 08/AD/
AMRAM/2015, do Sr. Presidente do Conselho Executivo, datada de 25 de agosto de 2015, referente ao fornecimento de 1 (um) veículo 
elétrico novo, ligeiro de passageiros – viatura de 5 lugares, a atribuir como prémio do Jogo Instantâneo.



Destaques

Municípios
///Santana 

Mais de 120 km de caminhadas esperam por si em Santana. 
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///Calheta dinamiza encontro entre os jovens 
do concelho 

Foi no passado dia 24 de julho que se realizou o “I En-
contro Municipal da Juventude da Calheta”, no auditó-
rio do Centro das Artes Casa das Mudas, organizado 
pela Câmara Municipal. A sessão de abertura contou 
com a presença do Secretário Regional da Educação, 
Dr. Jorge Carvalho, e do Presidente da Autarquia, Car-
los Teles.

Esta iniciativa reuniu mais de uma centena de jovens 
da Calheta, num ambiente informal e descontraído que 
teve como objetivo aproximar os jovens das institui-
ções locais e regionais.

No evento estiveram presentes várias Entidades Re-
gionais, que poderão apoiar os jovens no desenvolvi-
mento de projetos empresariais e na criação do próprio 
emprego, assim como convidados que partilharam o 
seu testemunho e as várias experiências por que pas-
saram, abrindo novos horizontes e fomentando espa-
ços para debate, reflexão e discussão de opiniões. O 
evento encerrou com um convívio e cocktail sunset no 
Mudas Restaurante.

A Câmara Municipal da Calheta tem como um dos 
seus propósitos fomentar uma política de juventude 
de apoio e diálogo permanente, valorizando sempre os 
jovens do concelho. 
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///Machico 



///Porto Moniz 

Descubra um mundo deslumbrante, repleto de natureza e mar, onde a Laurissilva 
construiu o seu lar. Venha descobrir as levadas, o desporto de aventura e de natu-
reza. Desfrute das nossas inigualáveis piscinas naturais de água salgada cristalina, 
conheça o nosso Aquário, monte a tenda no parque de campismo e sinta a adrena-
lina de uma viagem no teleférico das Achadas da Cruz, descobrindo maravilhas que 
nunca pensou encontrar. Porto Moniz… um paraíso de encantar! 
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///Ponta do Sol 



///Ribeira Brava 

///Porto Santo 

Caros Porto Santenses,

Vivemos este Verão a melhor época de sempre em ter-
mos turísticos. É com muita satisfação que vemos o 
resultado do investimento que o atual executivo cama-
rário fez, e continua a fazer, na divulgação e promoção 
da marca Porto Santo, junto dos meios de comunicação 
social nacionais e estrangeiros, traduzido num aumen-
to substancial de turistas e receita para a nossa ilha. 
De parabéns, estão todos os Porto Santenses, que 
com dedicação e esforço admirável souberam estar à 
altura deste desafio. Estamos certos que muitos dos 
turistas que vieram pela primeira vez voltarão num fu-
turo próximo, e uma das razões desse retorno é a for-
ma acolhedora como foram recebidos pela população. 
Entretanto, o executivo começou já a preparar o Inverno 
e com a ajuda de todos, estamos apostados em que este 
seja também o melhor inverno turístico de sempre.

Todo este esforço só faz sentido quando é feito a pen-
sar nos interesses dos Porto Santenses: diminuir o de-
semprego sazonal, diminuir a carga fiscal, melhorar as 
infra-estruturas, a rede viária de Porto Santo e o nosso 
património, e captar investimento privado. Estas são prio-
ridades em que estamos fortemente empenhados e nas 
quais estamos a trabalhar em colaboração com o Gover-
no Regional e outras instituições, públicas e privadas. A 
prioridade é Porto Santo, portanto, não podem existir bar-
reiras partidárias ou de qualquer outro cariz. A nossa ilha 
merece uma união entre todos, só assim é possível con-
tinuar no caminho de desenvolvimento sustentável que 

agora iniciamos. Gostava de saber as vossas sugestões e 
opiniões sobre o caminho de desenvolvimento que agora 
iniciamos, quero saber da vossa justiça, seja pessoalmen-
te ou por email (filipeoliveira@cm-portosanto.pt ).

Agradeço a todos pelo vosso empenho, as promessas 
para mim são contratos e servir Porto Santo e os Porto 
Santenses é uma honra.

 
Obrigado a todos.

O Presidente da Câmara
Filipe Emanuel Menezes de Oliveira. 
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///Santa Cruz 

Apoios sociais em Santa Cruz

O Município de Santa Cruz já aprovou, em reunião de Câmara, a redução da taxa de IMI em 
função do número de dependentes. Os agregados com um filho vão beneficiar de 10% de des-
conto, as famílias com dois filhos vão beneficiar de 15% de redução, enquanto que quem tiver 
três ou mais filhos terá um desagravamento de 20%. Esta é uma medida de alcance social, que 
se vem juntar à taxa mínima de IMI já em prática no concelho. Trata-se de um mecanismo de 
apoio às famílias, muitas delas a passar por dificuldades, mas que também pretende ser um 
incentivo à natalidade.

Aprovado foi também o Fundo de Emergência Social, que prevê a atribuição de apoio financeiro 
mensal, durante 12 meses, a agregados em situação de comprovada vulnerabilidade económica.

Em termos de apoios a estudantes, estão em vias de aprovação bolsas de estudo para alunos do 
ensino superior e apoio sócio-educativo para alunos do primeiro ao terceiro ciclos.

No ensino superior estão previstas bolsas no valor de 150 euros para alunos que se encontrem a 
estudar fora da Região e de 100 euros para os que estão a estudar na Madeira.

O apoio sócio-educativo vai de 50 euros a 150 euros para os diferentes níveis de ensino.

Todas estas medidas pretendem ter um alcance social junto das famílias, numa conjuntura de difi-
culdade motivada pelo desemprego e pela perda de rendimentos. A aprovação destas medidas só é 
possível dada a recuperação financeira do município, com redução da dívida, dívida a fornecedores 
e encurtamento de prazos de pagamento.  

///São Vicente 
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///Câmara de Lobos 

///Funchal tem praia inclusiva 

Desde Agosto que o Funchal tem, na Praia Formosa, na zona oeste da cidade, uma 
praia  inclusiva, que permite o acesso ao mar, em segurança, a cidadãos invisuais 
ou com dificuldades de locomoção. 

Na abertura deste equipamento, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo 
Cafôfo, realçou a importância deste projeto não só na construção de uma «sociedade 
inclusiva», mas também enquanto mais-valia turística, por grande parte dos turistas 
que visitam a Madeira serem idosos, com dificuldades de locomoção próprias da ida-
de, que passam agora a dispor de melhores condições de acesso ao mar.

O projeto da praia inclusiva foi um dos seis selecionados pelo Orçamento Participa-
tivo, o primeiro na história da Região Autónoma da Madeira, e implementado pelo 
Município do Funchal, em que a autarquia recolheu dezenas de propostas apresen-
tadas por cidadãos. 

No total, estão a ser investidos 300 mil euros, sendo que projeto de acessibilidade 
ao mar para pessoas com necessidades motoras especiais absorve a maior fatia, 
100 mil euros em concreto. 

Refira-se que o projeto inicial, da autoria de Hernâni Silva, destinava-se apenas a 
pessoas com dificuldades motoras, tendo a autarquia alargado o seu alcance, ins-
talando equipamentos que permitem o acesso ao mar também para invisuais e que 
são únicos ao nível nacional.

O sistema consiste, basicamente, num aparelho de pulso e três boias sinalizadoras 
que prestam informações ao banhista, orientando-o sobre o caminho a seguir para 
entrar e sair da água. Por outro lado, existem duas cadeiras flutuáveis, uma cadeira 
de aproximação ao mar e muletas adaptadas para as pessoas com dificuldades de 
locomoção. 
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Editorial

O poder local é uma das maiores conquistas da nossa democracia, 
seja pelo desenvolvimento que provocou, seja pela proximidade 
que proporcionou entre o poder público e os cidadãos, envolven-
do-os na resolução dos problemas que afetam o dia a dia das lo-
calidades. Diria mesmo que as autarquias fomentam, como mais 
nenhum órgão de poder, o sentimento de pertença a um espaço e 
a uma comunidade. 

E é justo que se reconheça de forma clara a importância das au-
tarquias para a qualidade de vida das populações. Desde a rede 
de saneamento básico e de abastecimento de águas, recolha e 
tratamento de resíduos até ao planeamento e ordenamento da 
ocupação do território, mobilidade, proteção civil, acessibilidades, 
ou áreas como a cultura, o ambiente, o desporto e a democracia 
participativa.  

Todas estas competências representam uma responsabilidade 
para todos os autarcas e exige de todos, sem exceção, um empe-
nho e dedicação à causa pública, o que faz com que o exercício 
da função de autarca seja uma das formas mais nobres de fazer 
política.

Não há dúvidas que o poder local e a descentralização administra-
tiva foram contributo para diminuir as assimetrias e promover a 
coesão social. É isso que fica aqui expresso nas atividades desen-
volvidas por todos os municípios em prol do desenvolvimento da 
Região Autónoma da Madeira e de Portugal.   

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.
PRÉMIOS VÃO DESDE OS BILHETES GRÁTIS ATÉ 5.000,00€ 
RASPOU >>> GANHOU!

Para JOGAR dirija-se a um Ponto de Venda Oficial do Jogo Instantâneo. 
JOGO INSTANTÂNEO PREMEIA 1 APOSTADOR COM 5.000 EUROS. 
O Jogo Instantâneo voltou a premiar mais um Apostador do Raspa. Desta 
vez foi contemplado, com um Prémio de 5.000 Euros, um Apostador do 
Jogo Instantâneo que adquiriu o Bilhete premiado no concelho da Ribeira 
Brava, durante o mês de março de 2015.
Continuam à venda vários Lotes do Jogo Instantâneo com prémios que 
vão até 5.000 Euros. 

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.  
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

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


