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 /// AMRAM promove Formação sobre “Atendimento ao Público”  

A AMRAM promoveu, nos dias 24 e 25 de janeiro, uma ação de formação denomi-
nada “Atendimento ao Público”, que contou com a presença de 25 participantes 
oriundos das Câmaras Municipais da Madeira.

Os objetivos da formação foram: considerar os princípios éticos do serviço público 
na prática do atendimento ao munícipe, de modo a contribuir para a construção de 
uma boa imagem do serviço público; compreender a importância de uma postura 
ativa de atendimento, presencial e telefónico, que transmita uma imagem de efi-
cácia do colaborador e da Autarquia; contribuir para um melhor conhecimento do 
munícipe e para a satisfação das suas necessidades e expectativas; contribuir para 
a manutenção de um elevado nível de qualidade no atendimento aos munícipes; 
adquirir e implementar técnicas e instrumentos que permitam um atendimento efi-
caz e desenvolver competências relacionais e de gestão de conflitos em cenário de 
atendimento.

A ação de formação foi ministrada pelo Dr. Luís Machado, Coordenador da Área de 
Saúde Mental e Diretor Técnico do Centro de Solidariedade de Braga. 

 /// AMRAM promove Formação sobre o “Orçamento de Estado 
2017 – Implicações ao nível da Gestão de Recursos Humanos na 
Administração Local”  

No dia 7 de fevereiro de 2017, decorreu uma ação formativa sobre o “Orçamento 
de Estado 2017 – Implicações ao nível da Gestão de Recursos Humanos na Admi-
nistração Local”, que contou com a presença de cerca de 40 participantes oriundos 
das Câmaras Municipais da Madeira.

Os objetivos principais desta ação formativa foram: conhecer as novas regras e 
medidas decorrentes do Orçamento de Estado para 2017, com repercussão no 
processamento/pagamento de vencimentos exemplificando-se com aplicação de 
casos práticos; abordar o recrutamento de trabalhadores nos termos gerais na ati-
vidade público-administrativa na Administração Local; analisar a alteração à Lei 
dos Dirigentes e suas repercussões no âmbito das estruturas orgânicas/pessoal 
dirigente/implicações ao nível das diferentes comissões de serviço e analisar a 
aplicação prática das novas regras de consolidação de mobilidade intercarreiras.

A formação foi ministrada pela Dra. Cristina Andrade, Diretora do Departamento de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Matosinhos, Mestre em Economia e Ges-
tão de Recursos Humanos – Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 

 /// AMRAM promove Formação sobre a “Lei do Orçamento de Estado 
2017 e a Aquisição de Serviços”  

A Formação sobre a “Lei do Orçamento de Estado 2017 e a Aquisição de Serviços” 
teve lugar na sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal, no dia 
21 de fevereiro de 2017.

A ação formativa foi ministrada pela Dra. Andreia Alexandra Mendonça Magalhães, 
Chefe da Unidade de Compras dos Serviços Partilhados da Universidade do Porto, 
e reuniu cerca de 45 participantes oriundos das Câmaras Municipais da Madeira.

Os objetivos principais foram: analisar as normas do Orçamento de Estado para 
o ano de 2017 com impacto nos contratos de aquisição de serviços e analisar a 
proposta de alteração do CCP. 

 /// Formação sobre “Os Procedimentos de Fiscalização Municipal” 
reúne mais de 60 participantes 

A Formação dinamizada pela AMRAM sobre o tema “Os Procedimentos de Fisca-
lização Municipal” decorreu no Colégio dos Jesuítas, nos dias 7 e 8 de março, e 
contou com a presença de mais de 60 participantes, sendo a maioria fiscais muni-
cipais.

Os objetivos essenciais desta ação formativa foram: dar a conhecer, refletir e deba-
ter sobre as principais funções e procedimentos da fiscalização municipal e as re-
gras legais aplicáveis; analisar casos concretos de procedimentos administrativos, 
garantindo aos formandos a aquisição de conhecimentos e troca de experiências 
que contribuirão para uma maior eficácia e eficiência desta área.

A ação de formação foi ministrada pelo Dr. José Figueiredo, Chefe de Divisão Mu-
nicipal de Fiscalização e Contraordenações da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, Mestre em Relações Internacionais. 
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 /// AMRAM promove Formação sobre “Contraordenações  
– Fase Administrativa e Fase Judicial” 

No dia 31 de março, a AMRAM promoveu uma formação sobre “Contraordenações 
– Fase Administrativa e Fase Judicial” com os objetivos de dar a conhecer e de-
bater o regime jurídico das contraordenações municipais, planificar uma atuação 
estratégica e preventiva na abordagem aos processos de contraordenações e maxi-
mizar os procedimentos, analisar casos concretos de organização e tramitação de 
processos de contraordenações, garantindo aos formandos a aquisição de conhe-
cimentos e troca de experiências que contribuirão para a maior eficácia e eficiência 
desta área.

A ação formativa foi ministrada pela Dra. Isabel Paiva, que exerce atualmente o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Contraordenações e Execuções Fiscais da 
Câmara Municipal do Porto. 

 /// AMRAM obtém aprovação de candidatura que permitirá a criação 
de 55 roteiros turísticos 

O projeto MAPAS E ROTEIROS DO PATRIMÓNIO MATERIAL E IMATERIAL DA MADEI-
RA pretende criar 55 roteiros turísticos inovadores que promovam e sensibilizem 
os visitantes para o património imaterial e material existente na Região Autóno-
ma da Madeira. Posteriormente, esses roteiros serão corporizados na produção 
de 110.000 mapas da ilha da Madeira graficamente ilustrados, interligando ativos 
imóveis, móveis e imateriais, com conteúdos em 4 línguas diferentes (português, 
inglês, francês e alemão). 

Todos os roteiros deverão possuir uma marca digital preparada para equipamentos 
de navegação GPS, disponibilizando sugestões de passeios a pé, bicicleta ou auto-
móvel que possam ser descarregadas através de um site e aplicação móvel. 

Este projeto pretende valorizar e tornar única a proposta de valor dos ativos es-
tratégicos definidos pelo Turismo de Portugal, quer em termos dos atributos ân-
cora (na mescla entre natureza/biodiversidade e história/cultura), quer através do 
enriquecimento da experiência e da oferta nos ativos qualificadores (valorizando 
as manifestações artístico-culturais, a gastronomia, os vinhos produzidos na Ma-
deira).

Para além disso, a estratégia de criação destes mapas interativos tem como fio 
condutor todas as histórias que se irão contar nos mapas. Essas histórias terão 
por base as pessoas: dos artesãos aos músicos tradicionais, dos arquitetos aos 
detentores da tradição gastronómica, dos donos das mercearias e tascas aos que 
cuidam das veredas e parques florestais, que são o grande ativo transversal a qual-
quer marca turística. 

 /// Assembleia Intermunicipal da AMRAM reúne na Ponta do Sol 

No dia 19 de abril, o Presidente da Assembleia Intermunicipal da AMRAM, Rui Mar-
ques, acolheu, no seu Município, os membros da Assembleia.

A reunião teve como objetivo principal apreciar e votar os documentos de Pres-
tação de Contas da Associação relativos ao exercício de 2016. Os Municípios as-
sociados presentes na sessão votaram favoravelmente os documentos, tendo os 
mesmos sido aprovados por unanimidade. 

FOTOS:
Foto 1 e 2: Formação “Atendimento ao Público”
Foto 3: Formação “Orçamento de Estado 2017 
– Implicações ao nível da gestão de Recursos 
Humanos na Administração Local
Foto 4: Programa Estrada Monumental 
com Presidente Rui Marques
Foto 5: Formação “Os Procedimentos 
de Fiscalização Municipal”
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 /// AMRAM inicia programa de esterilização de animais errantes 

A AMRAM lançou um concurso público com vista à aquisição de serviços de este-
rilização de animais abandonados e errantes nos onze Municípios da Região Autó-
noma da Madeira. 

O enfoque do procedimento é contribuir para o controlo da população de animais 
errantes da RAM e fomentar a esterilização enquanto meio de controlo da reprodu-
ção de animais errantes.

No passado mês de abril foi possível contratualizar os serviços para a realização 
das esterilizações para os lotes dos animais errantes provenientes dos concelhos 
da Calheta, Ponta do Sol, Porto Moniz, Ribeira Brava, Santana e São Vicente, estan-
do a AMRAM a diligenciar para a concretização das esterilizações nos restantes 
concelhos.

Tendo por base um diagnóstico realizado junto das autarquias da RAM, estima-se 
a concretização de cerca de 3.910 esterilizações (2.450 canídeos e 1.460 felinos).

Os serviços de esterilização a prestar pretendem ser um contributo da AMRAM 
para os seus Municípios associados, na sequência das obrigações que decorrem 
para estes do disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 13/2016/M, de 10 de 
março. 

 /// Santa Cruz, Santana e Calheta recebem Madeira Trail Series e 
Madeira Trail Camps 

Nos meses de fevereiro, março e abril decorreram o Santa Cruz Madeira Trail Camp, 
Santana Madeira Trail e Calheta Madeira Trail Camp, respetivamente.

Estas provas de corrida (trail running) e de estágios orientados, iniciativas inte-
grantes do projeto Madeira Trail Series e Madeira Trail Experiences da AMRAM, têm 
como objetivo o intercâmbio de experiências e de ideias em torno do TrailRunning, 
contando sempre com a colaboração de atletas, treinadores ou outras personalida-
des relevantes da modalidade.

O impacto e a relevância económica da realização deste evento para os concelhos 
da Madeira é bastante elevado, nomeadamente nos sectores do comércio e do tu-
rismo.  

 /// Autarcas da RAM no Programa “Estrada Monumental” 

Entre janeiro e abril foram três os Autarcas da Região Autónoma da Madeira que 
participaram no Programa “Estrada Monumental”, conduzido por Juvenal Xavier: 
Rui Marques, Presidente da Assembleia Intermunicipal da AMRAM e Presidente da 
Câmara Municipal de Ponta do Sol; Ricardo Nascimento, membro da Assembleia 
Intermunicipal da AMRAM e Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava; e 
Filipe Menezes de Oliveira, Secretário da Mesa da Assembleia Intermunicipal da 
AMRAM e Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo.

Nas entrevistas foram abordados temas relacionados com os projetos da Associa-
ção de Municípios da Região Autónoma da Madeira, bem como dos concelhos em 
particular. 
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FOTOS:
Foto 1: Programa de esterilização de animais errantes
Foto 2: Reunião da Assembleia Intermunicipal 
da AMRAM
Foto 3: Programa Estrada Monumental com Presidente 
Ricardo Nascimento
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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 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: 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

[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 
Simplificado

FOTOS:
Foto 1: Santana Madeira Trail Camp2
Foto 2: Calheta Madeira Trail Camp
Foto 3: Santa Cruz Madeira Trail Camp
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Destaques

Municípios
/// Santana recebe Ultra SkyMarathon® Madeira 

A Ultra SkyMarathon® Madeira (USM) atingiu o patamar máximo do Skyrunning Mundial em 
2016, integrando o Skyrunner® World Series da ISF – International Skyrunning Federation. A 
ilha da Madeira e o concelho de Santana vêem assim consolidado o seu lugar no mundo do 
Skyrunning, fazendo parte de um leque restrito de cinco provas na distância Ultra que cons-
tituem o circuito mundial da modalidade.

A USM 2017 integra, pelo terceiro ano consecutivo, o calendário Skyrunner® National Series 
Spain, Andorra & Portugal, sendo a única prova representante de Portugal.

De salientar ainda, a realização pela primeira vez do Santana Vertical Kilometer®, que tam-
bém se estreia no Vertical Kilometer® World Circuit.

A USM decorre em Santana, um concelho do norte da ilha da Madeira, reconhecido desde 
2011, como Reserva Mundial da Biosfera pela UNESCO. É conhecido pelas típicas casas de 
colmo, símbolo da Madeira e de Portugal e por englobar uma grande variedade de ambientes 
como a floresta Laurissilva, zonas montanhosas como o Pico Ruivo (1861 m), ponto mais 
alto da ilha da Madeira que nos oferece vistas deslumbrantes sobre o maciço montanhoso 
central, Pico Canário (1592 m) e magníficas falésias costeiras do norte da ilha.

O evento irá divulgar os espaços naturais da Madeira para a prática desportiva, em especial 
para a corrida técnica de dificuldade na vertente de Skyrunning, associando o potencial tu-
rístico dos percursos pedestres, da fauna e flora, da cultura e tradições. O Skyrunning é uma 
modalidade que tem vindo a crescer de forma exponencial em vários países do mundo, espe-
cialmente Itália e França. Esta modalidade foi criada no início dos anos 90, estabelecendo-se 
novos recordes de ascensão e provas no Monte Branco e Monte Rosa e ainda outras nos 
Himalaias, Monte Kenia e nos vulcões Mexicanos.

As provas realizar-se-ão entre os dias 2 e 4 junho de 2017.  
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/// Calheta - “Rota do Açúcar “ 2017  

A “Rota do Açúcar” decorreu entre os dias 19 e 23 de 
abril, uma iniciativa coorganizada pela Câmara Munici-
pal da Calheta e a Casa do Povo da Calheta com o intui-
to de celebrar a história, a cultura, a gastronomia e as 
tradições que o Concelho tem na produção do açúcar. 

A primeira edição deste evento teve como objetivos 
principais a promoção do turismo, o escoamento dos 
produtos derivados da cana-de-açúcar e a dinamiza-
ção da economia local, tendo sido todos eles cumpri-
dos e pontuados com sucesso. 

No final da semana de abril, foi com o dever de sen-
timento cumprido que se viu a marginal da Vila da 
Calheta encher-se de munícipes e de visitantes, que 
vieram ver de perto um evento inovador e repleto de 
atividades. 

O culminar de todo o trabalho deu-se no domingo, dia 
23, com o cortejo etnográfico onde desfilaram diversos 
grupos oriundos de vários concelhos da região, eviden-
ciando os costumes em volta da exploração da cana 
sacarina, assim como os 200 metros de poncha que se 
estenderam ao longo do passeio marítimo da Vila da 
Calheta. Foi sem dúvida uma semana deveras açucara-
da onde se sentiu uma Calheta Viva. 
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/// Câmara Municipal de Porto Moniz garante apoios sociais  

O Município de Porto Moniz continua a inovar e a trabalhar em prol da sua popula-
ção. Emanuel Câmara e o seu executivo camarário procuram introduzir novidades 
no quotidiano daqueles que vivem no concelho, bem como de quem o visita. 
O Gabinete de Apoio ao Idoso (GAI) continua a trabalhar com os habitantes de Porto 
Moniz e oferece agora uma nova resposta: atividade física. Desde o mês de feve-
reiro que um professor de educação física, com especialização direcionada a esta 
faixa etária, dá aulas à população sénior do concelho. Além das aulas que decorrem 
em contexto de sala, existe ainda, uma vez por semana, aula de atividade aquática. 
A par desta atenção redobrada a uma das faixas etárias da população mais frágil, 
continuamos a apoiar a nossa população mais jovem e procuramos atrair/fixar no-
vos residentes. 
Exemplo disso é a cedência de manuais escolares aos estudantes do 1º ao 12º ano, 
a gratuitidade dos transportes escolares e a atribuição de bolsas de estudo a todos 
os estudantes universitários no valor de 150€ mensais. Para além destes apoios no 
âmbito académico, entrou em vigor, desde o mês de março, o apoio à natalidade e 
educação pré-escolar, Porto Moniz Educa +, que consiste numa subvenção à nata-
lidade no valor de 360€ anuais (através de um “cheque farmácia” no valor de 30€ 
mensais) e na comparticipação pecuniária de metade do valor da mensalidade paga 
por criança até ao início da escolaridade obrigatória. Este apoio é válido indepen-
dentemente de a criança ter ou não escalão de ação social educativa. 
A preocupação com a falta de oportunidade de emprego no nosso concelho tam-
bém não é descurada. Acreditamos que somos e devemos ser um exemplo para os 
empresários locais nessa matéria, pelo que criámos um programa municipal de for-
mação e ocupação em contexto de trabalho – Porto Moniz Trabalho +. Temos como 
objetivo dinamizar programas e iniciativas que procuram dar contributos para a 
formação humana, cívica e académica dos jovens à procura do primeiro emprego e 
dos desempregados do município.  
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/// Ribeira Brava fomenta atividades de cariz 
social e desportivo  

No passado dia 23 de abril, decorreu a cerimónia de 
inauguração do Estádio Municipal da Ribeira Brava 
com uma grande “festa do desporto”. 

Tratando-se de uma infraestrutura muito importante 
para a prática desportiva no Concelho da Ribeira Bra-
va, esta intervenção teve como principal objetivo me-
lhorar as condições no espaço do campo já existente. 
Como tal, a obra municipal englobou vários trabalhos, 
desde a recuperação de balneários e bancadas, à co-
locação de relvado sintético e de novos equipamentos 
técnicos.

“Esta autarquia irá sempre apoiar a prática desporti-
va, quer a nível da recuperação dos seus espaços, quer 
nos apoios às suas associações, bem como nos diver-
sos eventos a realizar”, destaca o Presidente da Câma-
ra Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento.

A par disso, pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara 
Municipal da Ribeira Brava promoveu a Feira de Doses 
e Petiscos, um evento destinado à promoção e divulga-
ção da gastronomia regional através de barraquinhas 
de comerciantes locais.

Para além da oportunidade de apreciar e degustar as 
várias iguarias, os visitantes puderam desfrutar de 
um programa musical diversificado. No primeiro dia, o 
cartaz contou não só com atuações de vários grupos 
culturais do concelho, como também com uma aula de 

zumba com o instrutor Juan Gonzalez, e com atuações 
de João Vinagre e Banda, e do DJ Rafa. O segundo dia 
foi dedicado à música filarmónica e cultural de raiz 
popular, tendo sido marcado pelo já habitual Encontro 
Regional de Bandas Filarmónicas da RAM na vila da 
Ribeira Brava, que reuniu 14 bandas oriundas de vários 
pontos da Madeira.  

/// Marchas de 2017 relembram os “600 anos da Descoberta da ilha de Porto Santo” 

As Marchas Populares do Porto Santo 2017 têm como tema central os “600 anos da Descoberta da ilha de Porto Santo”. As marchas envolvem cerca de 500 partici-
pantes, divididos por cinco grupos que representam as várias zonas da ilha.

O cartaz cultural que arrasta milhares de pessoas por ano à ilha de Porto Santo, conta com a participação da Marcha da Camacha, Marcha da Cidade, Marcha do 
Campo de Baixo, Marcha do Campo de Cima e Marcha infantil – chamada de São João dos Pequeninos.

A noite marca o arranque das festividades do concelho, que se comemoram no dia 24 de junho, mas que começam no dia 21 de junho e terminam a 25 de junho. Ao 
longo dos festejos haverá barraquinhas de comes e bebes distribuídas pela cidade e animação com artistas convidados.  
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/// Santa Cruz investe 1,8 milhões de euros em todo o concelho 

Fruto da evolução financeira da Câmara Municipal de Santa Cruz, conseguida pela 
atual gestão do JPP, e consubstanciada na diminuição da dívida total em cerca de 
13,8 milhões de euros face ao ano de 2013; e no facto do endividamento da autar-
quia estar já abaixo do limite legal, podem agora ter início alguns dos pontos chave 
do programa eleitoral. Neste quadro aumentaram-se, este ano, os apoios sociais, 
nomeadamente o fundo de Emergência Social e as bolsas de estudo, que abrange-
ram 100 estudantes.

Além disso, o resultado de uma gestão autárquica responsável possibilitou um re-
forço no orçamento de 2017, superior a 1,8 milhões de euros, que será canalizado 
para os seguintes investimentos:

- Empreitada de Repavimentação em Betão Betuminoso da Estrada José da Estrada 
José Avelino Pinto; 
- Empreitada de Repavimentação em Betão Betuminoso da Estrada João Gonçalves 
Zarco; 
- Empreitada de Repavimentação da Rua da Lombada – do Sítio do Marão até ao 
Sítio do Salão;
- Empreitada de Repavimentação da Rua da Lombada;
- Empreitada de Repavimentação do Centro da Freguesia de Santo António da Serra;
- Empreitada de Repavimentação do Troço Caminho das Eiras Velhas;
- Empreitada de Repavimentação do Caminho da Achada da Rocha; 
- Empreitada de Repavimentação do Caminho Terra Velha;
- Construção de dois Campos de Pádel e Bar de Apoio no Caniço; 
- Empreitada de Construção do Mercado da Camacha; 
- Empreitada de Fornecimento e Colocação de Cobertura em Chapa Pré-Lacada Gal-
vanizada à Feira do Santo da Serra;
- Empreitada de Requalificação dos Parques Infantis de Santa Cruz, Caniço, Gaula 
e Camacha; 

- Empreitada de Construção do Centro de Recolha Oficial de Animais; 
- Empreitada de Intervenção nas Promenades de Santa Cruz e Reis Magos; 
- Fornecimento e Colocação de Plataformas em Deck nas Praias de Santa Cruz e 
Reis Magos; 
- Empreitada de Requalificação do Interior do Quartel dos Bombeiros Municipais de 
Santa Cruz; 
- Empreitada de Colocação de Gradeamento na Casa da Cultura de Santa Cruz; 
- Atribuição de Subsídios às Associações/Entidades Culturais, Recreativas e Des-
portivas.

Estas obras dão assim início a um novo ciclo de investimento, que se conseguiu 
sem aumentar as taxas do IMI e depois de um acordo com o Governo Central para 
manter o PAEL, cuja substituição da dívida está a decorrer.   

/// São Vicente 
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/// Câmara de Lobos 

/// Paulo Cafôfo e António Costa inauguram Loja do Munícipe 
do Funchal 

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, inaugurou, em março, 
ao lado do Primeiro-Ministro António Costa, a nova Loja do Munícipe do Funchal, 
que passa a ser a imagem de marca da Modernização Administrativa da cidade.

Os serviços camarários estão agora completamente interligados, ao serviço dos 
funchalenses e de uma resposta cada vez mais rápida e eficaz. Isto significa que 
todos os munícipes podem tratar com um único funcionário, e no mesmo balcão, 
todos os assuntos que os tenham conduzido aos serviços da Autarquia. As outras 
grandes novidades são uma nova gestão documental, uma renovação total a nível 
do software utilizado pelos serviços e a criação de um balcão online, num investi-
mento global de dois milhões de euros.

Paulo Cafôfo considerou que “começa hoje uma nova era no relacionamento entre 
a Câmara Municipal e os funchalenses. Esta Loja onde nos encontramos foi um 
dos grandes objetivos do mandato e foi a bandeira da Modernização Administrativa 
do Funchal ainda muito antes de abrir.” O Presidente defendeu que “com a Loja do 
Munícipe, a Câmara Municipal do Funchal passa a estar em todo o lado, e a toda 
a hora, seja num computador, num tablet ou num smartphone. Se o papel de uma 
Câmara é ser um agente de proximidade, era difícil ser mais próximo do que isto”.

Paulo Cafôfo enalteceu, por fim, que “este projeto é o nosso SIMPLEX e o novo 
paradigma das Cidades Inteligentes. É um grande orgulho estar aqui hoje a dar-vos 
as boas-vindas ao Funchal do futuro, uma Cidade Inteligente, capital da Cidadania 
Ativa”.  
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EDITORIAL

Modernização Administrativa – um desígnio local, regional, nacional

Vivemos uma era marcada pela reinvenção do papel municipal ao nível 
da assunção de competências. 

Hoje, este papel estende-se muito para além das funções básicas da 
urbe (Obras Públicas, Obras Particulares, Águas e Saneamento Básico 
ou Recolha de Lixo), até dimensões muito mais latas do dia a dia das 
pessoas, impensáveis há décadas atrás: Educação, Cultura, Turismo, 
Apoios Sociais ou Incentivos ao Investimento. De entre todos os de-
safios que se colocam aos Municípios hoje em dia, há, contudo, um 
desígnio especialmente premente, ou urgente se quisermos, que já não 
espera por ninguém: a Modernização Administrativa. 

O atual Governo da República já o definiu como um desígnio nacional, 
mas acredito que este deve ser, ainda mais, um desígnio local e regio-
nal. Porque, mais do que os tempos, são hoje as pessoas que exigem 
que andemos mais à frente. As Cidades Inteligentes são verdadeira-
mente um campo claro onde todos podemos progredir, porque as no-
vas tecnologias encerram em si uma infinitude de possibilidades para 
a agilização das políticas municipais, com a diminuição da burocra-
cia, o aumento da proximidade e um cumprimento muito mais pleno do 
serviço público. Acima de tudo, porque é isso que devemos às nossas 
pessoas.

A Economia é marcada pela Inovação e as pessoas são confrontadas 
com esse desafio todos os dias. Cabe, por isso, ao poder público de 
proximidade conduzir este processo de adaptação aos novos tempos, 
liderando pelo exemplo, porque as Cidades Inteligentes já não são uma 
moda, são uma realidade e temos de saber usar as ferramentas que são 
as tecnologias emergentes para que todos possamos viver melhor. 

Temos de estar virados para o Futuro e o Futuro são as Cidades Inteli-
gentes.

Presidente da AMRAM 
Paulo Cafôfo
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///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 Identificação 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


