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/// Associação de Municípios e Associação de Atletismo assinam
Protocolo para realização do Madeira Ultra Marathon

da redução do endividamento, Fundo de Regularização Municipal, da realização de
investimentos pelos municípios com contratos de reequilíbrio ou planos de ajustamento, das operações de substituição de dívida, da alteração ao RFALEI no que
respeita à previsão de eventos (dívidas) excecionados do limite da dívida total de
operações orçamentais, da Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, do
Regime da Atividade empresarial e das participações Locais, do Sistema de normalização contabilístico para as administrações públicas, foram os objetivos vertidos
no programa deste seminário.

A AMRAM e a AARAM – Associação de Atletismo da Madeira assinaram um Protocolo com o intuito de promover a realização do evento “Madeira Ultra Marathon”, no
próximo mês de novembro de 2016.
O “Madeira Ultra Marathon” é uma prova de corrida à volta da ilha da Madeira pelas
antigas estradas, as primeiras a serem construídas, que na altura serviram para o
caminho marítimo, numa extensão de 180 km.

Na ocasião, o Presidente da AMRAM referiu “que a Lei de Finanças Locais não tem
sido cumprida” e assinalou as “contribuições obrigatórias para o Fundo de Apoio
Municipal, uma bolsa criada para acudir a municípios em dificuldades”. Listou ainda alguns dos constrangimentos às contas dos Municípios e destacou, por outro
lado, alguns dos aspetos positivos que esse mesmo Orçamento de Estado traz às
Autarquias.

Em conferência de imprensa, o Presidente da AMRAM, Paulo Cafôfo, fez notar que
esta maratona é uma novidade que permite valorizar o património da Madeira,
contribuindo para a própria consciencialização do nosso património, que é preciso
preservar e manter.
Entendem as partes que a este evento está associada uma promoção mediática
da Região Autónoma da Madeira, a nível nacional e no estrangeiro, e será mais
uma maneira da Madeira atrair mais um nicho de mercado, neste caso, o Turismo
Desportivo, que pode chamar largas centenas de interessados a deslocarem-se até
à Região a expensas próprias, com as consequentes mais-valias económicas. Para
além disso, também constitui uma oferta para os residentes.

/// Calheta – Madeira Trail Series realizou-se a 15 de maio 2016
O Calheta – Madeira Trail Series, prova de corrida (TrailRunning) inserida no projeto
da AMRAM que prevê a realização de provas de TrailRunning em todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira, organizada pelo Diário de Notícias, com o
apoio técnico da AARAM – Associação Atletismo da Madeira, ocorreu no dia 15 de
maio, no Município da Calheta.

O presente protocolo permite ainda promover o Jogo Instantâneo, garantindo a
colocação do seu logótipo nos suportes gráficos de promoção e divulgação do
evento, bem como em toda a informação publicitária difundida nos meios de comunicação social.

Os participantes puderam participar nos seguintes percursos:
A Prova 32 km 1.500 D+, a prova mais longa, que percorreu algumas localidades do
Município da Calheta com início e fim no Campo de Futebol dos Prazeres. A partida
foi às 09h00, com o limite temporal de 7 horas para percorrer o percurso.

/// AMRAM promove Seminário sobre o Impacto do Orçamento de
Estado sobre a Atividade Financeira dos Municípios

A Prova 11 km 400 D+ teve lugar na Freguesia dos Prazeres, com saída e chegada
no Campo de Futebol dos Prazeres. A partida foi às 10h30, com o limite temporal
de 3 horas para cumprir o percurso.

O Presidente da AMRAM, Paulo Cafôfo, presidiu à abertura do Seminário sobre o
Impacto do Orçamento de Estado sobre a Atividade Financeira dos Municípios, dia
3 de maio, que contou com a participação de Autarcas e Quadros municipais.
Conhecer as principais alterações consagradas na LOE de 2016 e respetivo impacto na atividade desenvolvida pelos municípios, designadamente, em matéria da
gestão dos recursos humanos, dos contratos de aquisição de serviços, das transferências previstas no OE de 2016, do endividamento municipal, dos acordos de
regularização de dívidas das autarquias locais, dos pagamentos a concessionários
ao abrigo de decisão judicial ou arbitral ou de resgate de contrato de concessão,
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FOTOS:
1 e 2 - Assinatura de Protocolo com a Associação
de Atletismo
3 e 4 - Seminário “Impacto do OE sobre a atividade
Financeira dos Municípios”
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5 e 6 - Entrega de veículo elétrico a apostador
do Jogo Instantâneo

7

7 - Presidente da AMRAM no Programa Estrada
Monumental
8 - Formação “A Contratação Pública na Lei
do OE para 2016 e a transposição das Diretivas
Comunitárias”
9 e 10 - Formação “O Sistema de Normalização
Contabilística para a Administração Pública (SNC – AP)”

/// Presidente da AMRAM em entrevista no Programa
“Estrada Monumental”

/// AMRAM candidata-se ao Programa Interreg Atlântico

O Presidente da AMRAM, Paulo Cafôfo, participou, dia 28 de maio, no Programa
“Estrada Monumental”, conduzido por Juvenal Xavier.
Em destaque estiveram os temas do dia a dia dos munícipes da Região Autónoma
da Madeira e as atividades desenvolvidas pela AMRAM, com destaque para o Jogo
Instantâneo, os projetos candidatados pela AMRAM ao novo Programa de Cooperação Territorial Madeira – Açores – Canárias (PO MAC 2014/2020) que podem
traduzir-se em importantes apoios comunitários para os Municípios, entre outros
projetos relacionados, por exemplo, com a política de valorização dos resíduos sólidos e urbanos e a gestão eficiente do ciclo urbano da água.
Todos os Municípios associados à AMRAM marcaram presença no Programa “Estrada Monumental”.

/// AMRAM dinamiza ação formativa sobre “A Contratação Pública
na Lei do OE para 2016 e a Transposição das Diretivas Comunitárias”
A formação, que contou com a presença de mais de 40 participantes oriundos das
Câmaras Municipais da Madeira, foi ministrada pelo Dr. Fernando Martins, Chefe da
Divisão Municipal de Compras, do quadro de pessoal do Município do Porto.
A ação realizou-se na Sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal e teve como objetivos principais a análise do processo de transposição das diretivas comunitárias, o domínio da tramitação processual da formação do contrato,
o conhecimento das implicações do Orçamento do Estado na aplicação do CCP, a
definição dos procedimentos do parecer prévio vinculativo e a apreensão de metodologias de demonstração do cumprimento dos limites dos valores contratuais.
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A Associação de Municípios da Madeira candidatou-se ao Programa Interreg Atlântico
com o projeto SMILE, que prevê como atividades principais para a AMRAM a aquisição
de uma plataforma de software de gestão de sistemas de smart islands e a aquisição
de equipamentos para duas tipologias específicas: estações meteorológicas digitais e
estações de controlo da poluição atmosférica para os municípios da Madeira.
O Programa Espaço Atlântico 2014-2020 abrange uma área mais alargada comparada com o Programa anterior (37 regiões), devido à inclusão de novas regiões:
Ilhas Canárias (Espanha) e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (Portugal).
O projeto SMILE conta, para além da AMRAM, com mais onze parceiros.

/// Formação sobre “O Sistema de Normalização Contabilística para a
Administração Pública (SNC – AP)” reúne cerca de 40 participantes
Decorridos 15 anos desde a aprovação do POCP e após terem sido ponderadas as
necessidades de se dispor de um sistema contabilístico que responda às exigências de um adequado planeamento, relato e controlo financeiro, o Governo decidiu, através do Decreto-Lei n.º 134/2012, de 29 de junho, incumbir a Comissão de
Normalização Contabilística de elaborar um novo sistema contabilístico para as
administrações públicas, que seja consistente com o SNC e com as Normas Internacionais de Contabilidade Pública (IPSAS).
Foi tendo em conta este enquadramento que a AMRAM promoveu, durante 2 dias (29
e 30 de junho), uma ação formativa sobre o SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública), que reuniu cerca de 40 dirigentes e técnicos
municipais. A formação pretendia dotar os Municípios da RAM com os conceitos

e ferramentas fundamentais da gestão contabilística e financeira na administração
pública face ao SNC–AP, nos termos do Decreto-Lei 192/2015, de 11 de setembro.

2ª Fase (Inibição Larvar e Controlo da Densidade de Adultos): Controlo nas edificações públicas, as quais são consideradas críticas em termos de vulnerabilidade ao
A. aegypti, as intervenções referidas terão por base as metodologias de aplicação
manual de larvicidas, atomização, pulverização e nebulização.

A formação foi ministrada pelo Dr. José Matias Araújo, Formador internacional, que
foi Membro da Comissão Executiva e do Conselho Geral da Comissão de Normalização Contabilística, em representação da CTOC, tendo sido ainda Presidente da
Associação Portuguesa de Peritos Contabilistas e Presidente do Conselho Técnico
da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas. Foi também representante da CNC no
Comité de Contacto para as Diretivas Contabilísticas e Subcomité Técnico, no âmbito do Conselho e Comissão Europeia.

3ª Fase (Controlo da Densidade de Adultos): Controlo de amplitude urbana, tendo
por base a intervenção por métodos químicos nos arruamentos.”

/// AMRAM e Associação de Surf da RAM assinam Protocolo
A assinatura de Protocolo entre a Associação de Municípios da Região Autónoma
da Madeira e a Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira aconteceu no
dia 30 de agosto, na sede da AMRAM.

/// Apresentação do II Plano Violência Doméstica - ISSM-IP RAM
No dia 30 de junho, por solicitação do Instituto de Segurança Social da Madeira,
representantes dos Municípios da Região Autónoma da Madeira reuniram-se com
aquela entidade, com o objetivo de apresentar o II Plano de Violência Doméstica.

O Protocolo de colaboração na área do Turismo Desportivo abraça um mega-projeto de bodyboard que irá acontecer durante o mês de setembro de 2016, e que visa
a promoção das modalidades do Surf e da ilha da Madeira como destino turístico
para a prática destas modalidades, nomeadamente o bodyboard.

O grupo de trabalho encontra-se a elaborar um guia de procedimentos que possibilite uma intervenção interinstitucional mais eficaz, prevendo-se algumas medidas a
implementar pelas autarquias locais. O encontro possibilitou a partilha de informação entre as entidades presentes para, dessa forma, informar os municípios sobre
esta temática.

O projeto resulta da fusão de dois grandes eventos:

1º - O Workshop de Bodyboard com a “Amaury Academy”, pioneiro e inovador pelo
potencial que pode oferecer à região, tanto a nível de formação como a nível de
promoção internacional do destino Madeira. Conta com a visita de um bi-campeão
mundial de bodyboard - o francês Amaury Lavernhe - e com a realização de atividades eco-ambientalistas, nomeadamente, palestras com a presença do Dr. Pedro
Bicudo, representante da “SOS-Salvem o Surf”;

/// AMRAM e Associação de Futebol da Madeira celebram Protocolo
Decorreu, a 8 de julho, a cerimónia de assinatura do Protocolo entre a Associação
de Municípios da Região Autónoma da Madeira e a Associação de Futebol da Madeira, na sede da AMRAM.

2º - O Bodyboard Girls Experience, que conta já com a sua III Edição e que traz à
ilha da Madeira as melhores atletas internacionais da modalidade, num programa
alargado com atividades desportivas, competitivas, de responsabilidade social e
turísticas.

O “III TORNEIO INTER-MUNICÍPIOS – SUB/14 - FUTEBOL DE 11” decorreu entre os
dias 10 e 16 de julho de 2016 – durou uma semana e disputou-se em todos os
concelhos.
Tratou-se da primeira prova do calendário da AFM da época desportiva 2016/2017,
em que participaram os Municípios sedeados na Madeira. O objetivo principal é dar
aos jovens desses concelhos, federados e não federados, a oportunidade de participar numa competição que visa recrutar atletas com vista ao seu enquadramento
na Seleção da Madeira – Sub-14.

Comungam as partes de que este evento está associado a uma promoção mediática da Região Autónoma da Madeira, a nível nacional e no estrangeiro, e será mais
uma maneira da Madeira proporcionar mais uma opção num nicho de mercado,
neste caso o Turismo Desportivo, que pode atrair interessados a deslocarem-se
até à Região a expensas próprias, com as consequentes mais-valias económicas,
constituindo ainda uma oferta para os residentes.

Através do presente Protocolo, a Associação de Futebol da Madeira, obrigou-se a
divulgar o Jogo Instantâneo, propiciando a obtenção de receita para os fins estatutários com finalidades sociais.

O presente protocolo permite ainda promover o Jogo Instantâneo, garantindo a
colocação do seu logotipo nos suportes gráficos de promoção e divulgação do
evento, bem como em toda a informação publicitária difundida nos meios de comunicação social.

/// AMRAM reúne com IASAÚDE IP-RAM para debater as medidas
de rotina e de contingência na luta anti-vetorial
No dia 29 de julho, representantes dos Municípios da Madeira reuniram com o IASAÚDE, IP-RAM - Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM,
na sede da AMRAM. O encontro ocorreu no âmbito do Plano de Prevenção e Controlo de Doenças Transmitidas pelo Mosquito Vetor Aedes aegypti, com o objetivo
de debater as medidas de rotina, em curso, na luta anti-vetorial, e de contingência,
a implementar, na alçada das autarquias.
O IASAÚDE, IP-RAM apresentou uma proposta de programa de intervenção faseado
– ciclo entomológico 2016-2017, conforme descrito abaixo:
“1ª Fase (Inibição Larvar): Controlo com recurso a larvicidas (Bti) nas áreas externas, nomeadamente em sarjetas;
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FOTOS:
1 - ISSM, apresentação o II Plano Violência
Doméstica à AMRAM
2 - Assinatura de Protocolo com a Associação
de Futebol
3 e 4 - Reunião com o IASAÚDE IP-RAM
5 - Assinatura de Protocolo com a Associação
de Surf da RAM

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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/// Calheta dinamiza II edição do Encontro
Municipal de Juventude

Foi no passado dia 25 de julho que se realizou o “II
Encontro Municipal da Juventude da Calheta”, no auditório do Mudas, Museu de Arte Contemporânea da
Madeira, organizado pela Câmara Municipal da Calheta. A sessão de abertura foi presidida pelo Presidente
do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque,
contando ainda com a presença do Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles.

A Câmara Municipal da Calheta mostra, desta forma,
a preocupação inerente para com os jovens do Concelho, fomentando políticas de juventude, de parceria e
de diálogo.

Este segundo encontro assentou no mote “Participa,
a Câmara precisa de ti” e ficou marcado pelo tema da
participação dos jovens na vida pública, tendo a Câmara disponibilizado uma verba de €50.000 a inscrever no
Orçamento Municipal de 2017 para executar o projeto
vencedor para o concelho, que foi proposto pelos jovens calhetenses.
Destaca-se ainda, nesta segunda edição, a participação da eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, assim como a atribuição de um estágio de um mês no
seu gabinete, e ainda cinco viagens ao Parlamento
Europeu. Este segundo encontro contou também com
a colaboração da Diretora de Serviços da Direção Regional de Juventude e Desporto, Dr.ª Rosário Sardinha,
que auxiliou a dinamizar o painel da parte da tarde.

///Machico
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///Ponta do Sol

/// Festival Semana do Mar em Porto Moniz

O maior evento anual de Porto Moniz é, sem dúvida, a Semana do Mar, que este ano
teve início no dia 25 de julho e findou a 31 do mesmo mês. É um festival onde se
conjuga a tradição, gastronomia, desporto náutico, atividades de natureza lúdica e
pedagógica diversas, cultura e espetáculos musicais.
Tal como todos os anos, a Semana do Mar destacou-se pelo cartaz bastante apelativo, com artistas de diferentes estilos, que atraiu muitos visitantes à nossa pequena vila. Chico & The Gypsies, D.A.M.A, Vodoo Vegas, Amor Electro, Marco Paulo e
vários Dj’s convidados foram as grandes atrações.
As “tendas” foram outra das novidades deste ano, que vieram trazer uniformidade
às barracas tradicionais.
A Câmara Municipal pretende dar continuidade e diversificar o leque de atividades
de diversão e entretenimento e, para o próximo ano, está já confirmada a presença
da maior banda portuguesa de rock, Xutos & Pontapés.
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/// Geoparque de Porto Santo

A criação do Geoparque do Porto Santo é a grande
aposta da Câmara Municipal do Porto Santo, como
forma de garantir o futuro das gerações vindouras. O
projeto está já a ser materializado e, dentro de alguns
meses, poderão ser vistos os primeiros frutos do trabalho que arrancou na sua máxima força depois da
realização do Simpósio Ambiental de Agosto.
A autarquia pretende que se potenciem três vertentes:
a didática, o geoturismo e a geoconservação dos recursos naturais, que podem, mais tarde, vir a ser classificados como geossítios e geoprodutos, com relevante
interesse no seio da rede de geoparques da Unesco.

O nosso Geoparque deverá estar em pleno funcionamento para a comemoração dos 600 anos da Descoberta do Porto Santo, efeméride que se assinala em
2018 e que conta com o apoio do Presidente da República, manifestado aquando da sua visita à ilha no
início do mês de julho.
A comemoração, por ser de toda a população e não
da autarquia, deve ser um momento marcante para
todos, onde todos podem contribuir e mostrar o que
de melhor temos no nosso município.
Assim, estamos determinados e convictos que esta
é uma grande oportunidade para catapultar o nome
deste destino turístico para além Mundo.

/// Iniciativas culturais e desportivas
na Ribeira Brava

O Município da Ribeira Brava tem promovido, ao longo dos dois países. Os artistas presentes foram Ricardo
dos últimos meses, diversas iniciativas de carácter cul- Thompson, Miro Freitas, Juan Gonzalez e os Mariachi Metural e desportivo.
xico. Esta Festa, promovida pelo Diário de Notícias e com
o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava, teve um
De julho a agosto, o adro da Igreja Matriz da Ribeira Bra- carácter solidário: parte das receitas reverteram a favor
va recebeu a Exposição Municipal de Expressão Plástica dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava.
“ESCOLArtes”, que resultou de um conjunto de trabalhos
manuais realizados pelas diferentes escolas e institui- O mês de setembro iniciou-se da melhor forma, com a
ções do concelho, como o Centro Social e Paroquial de Festa do Vinho. O Mercado Municipal foi o palco deste
São Bento, o CAO da Ribeira Brava, a EB2/3 Cónego João evento, que contou com uma exposição, desenvolvida
Jacinto Gonçalves de Andrade, a EB1/PE de Serra d’Água, pelas Casas do Povo das quatro freguesias do concelho e
a EB1/PE da Ribeira Brava, a EB1/PE da Corujeira, a EB1/ pelo Museu Etnográfico da Madeira. O cultivo do vinho na
PE de São Paulo, a EB1/PE de São João, a EB1/PE do Lu- região foi a temática abordada.
gar da Serra e a EB1/PE de Bica de Pau. “Imaginolândia”
foi o tema da exposição, onde se pretendeu mostrar a Ainda no mês de setembro, nos dias 3 e 4, a Ribeira Brava recebeu o II Beach Volleyball Closing, na praia da vila.
“veia criativa” das diferentes instituições do concelho.
O evento foi organizado pela Associação de Voleibol da
Ainda no mês de julho, o Município recebeu o VI Triatlo da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira
Ribeira Brava e o IX Triatlo Jovem da Ribeira Brava 2016, Brava.
onde participaram mais de uma centena de atletas. Esta
foi uma iniciativa promovida pela Associação Regional de O nosso município coloca-se assim no mapa cultural e
Triatlo da Madeira em parceria com a Câmara Municipal desportivo da região, oferecendo aos seus munícipes e
a quem o visita um leque variado de atividades, para os
da Ribeira Brava.
mais diversos públicos.
O mês de agosto, tradicionalmente marcado pelas férias,
contou com mais uma edição da Festa Luso-Venezolana.
O Campo de Futebol da Ribeira Brava recebeu esta iniciativa, onde não faltaram a música e a gastronomia típicas
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///Santa Cruz aposta na Juventude

Reconhecendo o capital de futuro que é a juventude, a Câmara Municipal de Santa Paralelamente, e porque o desenvolvimento das sociedades democráticas exige
Cruz tem levado a cabo uma série de medidas que pretendem implementar apoios cada vez mais políticas educativas e de enriquecimento curricular, que promovam
uma efetiva igualdade de oportunidades, traduzida na aposta da qualificação para a
ativos aos jovens e crianças do concelho.
promoção da coesão social, a Câmara Municipal de Santa Cruz, no âmbito das suas
São exemplo destas políticas as bolsas de estudo, a atribuição do apoio sócio-edu- atribuições em matéria de atividades complementares de ação educativa, acionou
cativo, o apoio para a participação em ATL e a realização do projeto ‘The Box’, no um mecanismo de apoio às Atividades de Tempos Livres (ATL). Através de um apoio
direto às famílias, permitiu-se que as crianças participem em atividades lúdico-eComplexo Habitacional do Salão.
ducativas, que estimulem a aquisição de competências pessoais, sociais e relacioNo âmbito das bolsas de estudo e do apoio sócio- educativo, o Município de San- nais, numa perspetiva de promoção de comportamentos saudáveis, e de respeito
ta Cruz tem vindo a desenvolver esforços no sentido de assegurar condições para pelo meio ambiente e pelo património cultural.
que todos os jovens tenham o mesmo acesso à educação e possam, desta forma,
desenvolver plenamente todas as suas capacidades educativas, não só no ensino
básico, secundário e profissional, mas também no prosseguimento de estudos no
ensino superior, através de um programa de atribuição de bolsas de estudo. Pretende-se, desta forma, incentivar a formação de quadros técnicos superiores, naturais
ou residentes na área geográfica do concelho de Santa Cruz.
Já com o Projeto “The Box - O Teu Espaço no Bairro” pretendeu-se dar resposta à
necessidade de intervenção nos bairros sociais, nomeadamente no Conjunto Habitacional do Salão, por forma a combater as vulnerabilidades lá existentes, criando
um espaço físico para a realização de apoio pedagógico, social, entre outros. Serviu
ainda de apoio aos projetos delineados para as férias de Verão, nomeadamente
através das atividades de tempos livres, desenvolvidas pelos colaboradores do Município de Santa Cruz nos bairros sociais.

///Festas de São Vicente 2016
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///Gabinete da Cidade para reinventar o Funchal

Paulo Cafôfo anunciou, no discurso do Dia do Concelho, a criação de uma nova
estrutura na dependência da autarquia, com o objetivo claro de acelerar a regeneração e o reordenamento urbano do Funchal após os incêndios do início do mês: o
Gabinete da Cidade. A coordenação geral ficou a cargo dos Arquitetos Paulo David e
João Favila, responsáveis por uma equipa de trabalho que contará com urbanistas,
geógrafos, historiadores, engenheiros, juristas e outros técnicos, sejam da Câmara
Municipal do Funchal ou que ao gabinete se venham juntar, e que já conta com a
consultoria científica de outros dois reconhecidos profissionais, no caso, os Arquitetos Gonçalo Byrne e João Gomes da Silva.
O grande desafio é fazer uma verdadeira radiografia à cidade. O Gabinete já está na
rua, para fazer um inventário e um diagnóstico do território do Funchal sem precedentes. A primeira grande meta será produzir o documento-síntese que vai definir
todas as ações a realizar e que plasme o rigor que a cidade e o momento exigem.
O guião deverá estar pronto até final do ano. Serão três os grandes arcos orientadores da ação no campo do património: o primeiro é a reabilitação do património
edificado; o segundo, a criação de novas acessibilidades; o terceiro, a intervenção
no espaço público, com vista à criação de novos espaços propriamente ditos. O
Gabinete da Cidade ficará instalado no Teatro Municipal Baltazar Dias, numa sala
para funcionar a tempo inteiro, com as dimensões e respetivo material necessário
para o trabalho daquela unidade.

///Câmara de Lobos - Pequenas obras, grandes resultados

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos tem vindo a realizar um conjunto de obras
de modo a melhorar a qualidade de vida dos munícipes, nomeadamente: a recuperação e melhoramento em mais de 60 veredas por todo o concelho, ao abrigo do protocolo de apoio às Juntas de Freguesia, abrangendo a repavimentação e colocação de
proteções; o alargamento de 4 veredas, que perfizeram um total de 2 km; a instalação
de 63 luminárias em veredas de todas as freguesias do concelho; a asfaltagem de
cerca de 9 km de estradas municipais em todas as freguesias do concelho; e o arranjo
urbanístico do centro das freguesias de Quinta Grande (concluído), Curral das Freiras
(obras a iniciar no próximo trimestre) e Jardim da Serra (concurso a lançar em 2017).
Para além disto, a Câmara tem prestado apoio a 27 famílias de estratos sociais desfavorecidos.
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EDITORIAL
Vencedor do Jogo Instantâneo recebe veículo elétrico
Carlos Milho recebeu um veículo elétrico entregue pelo Presidente da AMRAM, Paulo
Cafôfo.
O jovem de 18 anos foi o vencedor da Edição do Lote de Natal de 2015 do Jogo Instantâneo
(Lote EE37), cujo prémio previa um veículo elétrico, ligeiro de passageiros, de 5 lugares.
O cartão premiado foi adquirido na baixa do Funchal por Carlos Milho, que está a acabar
de tirar carta de condução.
O Jogo Instantâneo está no mercado desde 1985. Os seus vendedores auferem uma
percentagem de 10% sobre as vendas, um valor representativo quando muitos agentes
são pessoas de fracos recursos e que sustentam o seu agregado familiar com o produto
desse trabalho.

///JOGO INSTANTÂNEO
RASPE E GANHE COM
O JOGO INSTANTÂN€O.

O passado mês de Agosto, como todos sabemos, foi um mês cruel
para a nossa ilha. O Município a que tenho a honra de presidir
foi especialmente afetado, mas a calamidade dos incêndios
deixou um rastro de destruição em muitos outros concelhos
que, também por via desta Associação de Municípios, me dizem
respeito. Neste momento de rescaldo, em que procuramos todos
cicatrizar as feridas à nossa maneira, queria deixar uma palavra
de apoio e de apreço a cada madeirense, afetado direta ou
indiretamente por tudo o que aconteceu. Acredito que a resposta
admirável que esta terra e as suas gentes apresentaram em
tempos de catástrofe é tudo o que precisamos para encarar o
trabalho tão ou mais difícil que temos agora pela frente. Não
bastará cicatrizar, é preciso repensar e é preciso ter a coragem
de fazer diferente, pelo bem de todos. Confio absolutamente que
estaremos à altura deste desafio.

Um bem-haja,

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.

Presidente da AMRAM

ESTABELECIMENTO COMERCIAL:

Paulo Cafôfo

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
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