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Assembleia Intermunicipal da AMRAM
recomenda
Câmaras Municipais da RAM devem instaurar processos
judiciais tendo em vista obrigar o estado a cumprir a lei das
finanças locais e entregar o valor em falta de IRS.
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A AMRAM, constituída a 7 de Agosto de 1985, comemorou 25
anos de actividade e trabalho diário em prol dos interesses
específicos dos Municípios Madeirenses e na defesa dos
interesses colectivos de natureza sectorial, regional e local.
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Ex-Autarcas Homenageados
Parceiros reuniram na Madeira
Fórum Intermunicipal em Canárias
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AMRAM parceira em projecto de
grande vizinhança com Cabo Verde, Senegal
e Mauritânia
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Nova candidatura aprovada no âmbito
do programa Rumos
Perseguindo o objectivo da promoção do aperfeiçoamento
profissional dos trabalhadores municipais, a AMRAM obteve a
aprovação da sua candidatura apresentada ao Programa
Operacional de Valorização do Potencial Humano e Coesão
Social da RAM, designado por Programa RUMOS.
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Programa de Formação para 2011
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AMRAM apresenta novo logótipo
O novo logótipo surge da necessidade de se criar uma
identidade visual ligada a conceitos de união, dinamismo e
partilha.
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A profunda crise financeira que o país
atravessa reforça a necessidade duma
intervenção acrescida dos municípios para a
resolução dos graves problemas das
populações. Em bloco, com estratégias
concertadas e os meios adequados, podem as autarquias suprir
dificuldades que a actual administração central já provou não ser
capaz de resolver.
É preciso que o Governo da República tenha confiança nas Câmaras
Municipais e desista da actual política que tem, cegamente, retirado
verbas e a consequente capacidade de intervenção social das
autarquias.
A nossa convicção é comprovadamente atestada pelo mais recente
relatório do Banco de Portugal que dá conta da existência, em
Outubro do ano passado, dum saldo positivo de 288 M€ a favor dos
municípios portugueses. Saldo que resulta da diferença entre os
empréstimos contratualizados e as disponibilidades financeiras em
instituições bancárias. Situação que demonstra a correta e rigorosa
gestão das autarquias como poder local.
Por isso as Câmaras da Madeira nunca se calarão face ao vergonhoso
e covarde ataque aos seus direitos legais que levaram aos mais
recentes cortes nas transferências das verbas do IRS para as
autarquias insulares por parte deste Governo da República e do seu
Ministro das Finanças.
O Poder Local, os municípios da Madeira e Porto Santo não podem
sofrer as consequências do descontrolo financeiro da República.

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA MADEIRA
COMEMORA 25.º ANIVERSÁRIO

A AMRAM, constituída a 7 de Agosto de 1985, comemorou 25 anos de actividade e trabalho diário em prol
dos interesses específicos dos Municípios Madeirenses e na defesa dos interesses colectivos de natureza
sectorial, regional e local.
A cerimónia de aniversário, presidida por Sua Excelência o Presidente do Governo Regional da Região
Autónoma da Madeira, Dr. Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim, foi assinalada com a realização de um
jantar no Restaurante Panorâmico do Pestana Casino Park Hotel, no dia 10 de Setembro de 2010.

De entre as várias entidades e convidados destacamos a presença do Senhor Presidente do Governo Regional
da Região Autónoma da Madeira; Senhor Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da
Madeira; Todos os Presidentes das Câmaras Municipais da Região Autónoma da Madeira; Diversos Eleitos das
Câmaras Municipais; Diversos Presidentes das Juntas de Freguesia entre outras entidades. Também esteve
presente o Senhor Presidente da Associação de Municípios dos Açores. A representação da ANMP –
Associação Nacional de Municípios Portugueses, foi delegada no Vogal do Conselho de Administração da
ANMP, Presidente da Câmara Municipal do Funchal.
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EX-AUTARCAS HOMENAGEADOS
Por ocasião da comemoração do 25.º aniversário da Associação que representa todas as Câmaras da Madeira,
foi prestada homenagem a 36 Ex-Autarcas da Região, em reconhecimento do extraordinário empenho
colocado no exercício das suas funções.
Na ocasião o Presidente da AMRAM, Roberto Silva, referiu que “é justo que hoje aqui e agora se faça uma
homenagem a todos aqueles que ao longo dos últimos 35 anos se dedicaram de alma e coração á causa do
municipalismo na Região Autónoma da Madeira e que de forma mais ou menos anónima contribuíram para
esta expressão máxima de governação de proximidade, resolução de problemas e cessação de conflitos”.
Foi ainda distinguido o senhor João Manuel Coutinho Sá Fernandes, primeiro Presidente da AMRAM.
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PREMUMAC

www.premumac.com

2.ª REUNIÃO DO COMITÉ DE SEGUIMENTO
Realizou-se no mês de Julho de 2010, na sede da Associação de Municípios da Região
Autónoma da Madeira, a 2.ª Reunião do Comité de Seguimento do projecto
PREMUMAC - Preparação dos Municípios da Macarronesia para situações de
catástrofes, que contou com a presença dos parceiros do Projecto.

PARCEIROS DO PROJECTO PREMUMAC REUNIRAM COM SRPC-IP E MUNICÍPIO DO FUNCHAL
Paralelamente à 2.ª Reunião do Comité de Seguimento
os parceiros do projecto PREMUMAC foram recebidos
pelo Presidente do Serviço Regional de Protecção Civil
IP-RAM, Coronel Luís Neri que na oportunidade
explicou a normativa reguladora de Protecção Civil na
Madeira, sua estrutura orgânica, os tipos de riscos, a
coordenação regional-municipal, os dispositivos de
socorro e emergência regional.
Na visita realizada à Câmara Municipal do Funchal,
houve a possibilidade de ouvir o Vice-presidente da
Câmara, Dr. Bruno Pereira, falar sobre a organização do
serviço municipal de protecção civil e da experiencia
vivida com as intempéries do 20 de Fevereiro de 2010.
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FÓRUM INTERMUNICIPAL EM CANÁRIAS
No passado mês de Novembro realizou-se o Fórum Intermunicipal de Intercâmbio de Experiências em
Prevenção de Riscos, organizado pela FECAM, onde foram abordados diferentes temas relacionados com a
prevenção e gestão dos riscos nos diferentes Municípios da Madeira, Açores e Canárias.
Na sessão de abertura do Fórum o Presidente da AMRAM, Roberto Silva, referiu que este encontro pretende
ser um ponto central para que os diferentes participantes na gestão das emergências intercambiem
ferramentas, partilhem conhecimentos, experiências e boas práticas como também instrumentos políticos
que contribuam para tornar a gestão sustentável e douradora.

Pela AMRAM, participaram no Fórum PREMUMAC, o Presidente da AMRAM, Roberto Silva, o Presidente da
Câmara Municipal de Santana, o Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, o Presidente da Câmara
Municipal da Ribeira Brava, o Vereador da Câmara Municipal de São Vicente (com o pelouro da Protecção
Civil).
O Director do Departamento de Protecção Civil e Bombeiros da Câmara Municipal do Funchal, Comandante
Nelson Bettencourt, falou sobre a “Aplicação dos Planos Municipais de Emergência” associada à intempérie de
20 de Fevereiro de 2010.
Tendo em linha de conta o diagnóstico realizado junto dos Municípios da Madeira sobre esta temática, foi
deliberado pela Assembleia Intermunicipal da AMRAM, que beneficiarão directamente da actividade do
projecto relacionada com “Elaboração de Planos Municipais de Emergência e Carta de Risco”, os seguintes
Municípios: Santana, São Vicente, Porto Moniz e Ribeira Brava.

AMRAM PARCEIRA EM PROJECTO DE GRANDE VIZINHANÇA
COM CABO VERDE, SENEGAL E MAURITÂNIA ÁFRICA
O Projecto “VECINDAD”, em que a AMRAM é parceira, foi aprovado no corrente mês de Julho, ao abrigo da II
Convocatória do Programa de Cooperação Transnacional Madeira – Açores – Canárias (MAC) 2007-2013.
VECINDAD é um ambicioso projecto de Cooperação Transnacional que abarca todos os municípios do Espaço
Atlântico Euro africano (Canárias, Açores, Madeira, Cabo Verde, Senegal e Mauritânia), representado pelas
respectivas Associações de Municípios.
Tem como objectivo geral a realização de um programa de acções de cooperação e intercâmbio entre as
administrações locais do Espaço Atlântico Euro africano sob o marco institucional da Confederação de
Municípios Ultraperiféricos, criada pelas Associações de Municípios da Madeira, Açores e Canárias, em 2003.
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NOVA CANDIDATURA APROVADA
NO ÂMBITO DO PROGRAMA RUMOS
Na prossecução das suas atribuições, a AMRAM tem por objecto a promoção,
representação e valorização na Região Autónoma da Madeira dos interesses
autárquicos que não sejam por lei ou por natureza, de exercício local exclusivo,
cabendo-lhe designadamente, proporcionar acções de formação e aperfeiçoamento
profissional dos Trabalhadores Municipais.
Perseguindo este objectivo, a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira obteve a aprovação
da sua candidatura apresentada ao Programa Operacional de Valorização do Potencial Humano e Coesão
Social da RAM, designado por Programa RUMOS, enquadrado no Eixo I Educação e Formação, Medida 1.2.2 –
Formação Profissional da Administração Pública.
Durante o segundo semestre de 2011, foram dinamizadas as acções de formação que se seguem:

CONTRATAÇÃO PUBLICA
Nos dias 07 e 08 de Julho de 2010 decorreu o módulo de formação sobre a Contratação Publica que contou
com a presença de 19 Técnicos oriundos das Autarquias da Madeira. A Dra. Andreia Magalhães, pertencente
ao Departamento Municipal Jurídico e de Contencioso da Câmara Municipal do Porto, foi a Formadora desta
acção.

Pretendeu-se com esta acção aprofundar conhecimentos
quanto à tramitação dos diversos procedimentos, com
especial atenção para o Concurso Público, Ajuste Directo
e Acordos Quadro, dar a conhecer aos participantes os
aspectos comuns da tramitação processual dos diversos
tipos e procedimentos pré-contratuais, de forma a
habilitá-los dos conhecimentos necessários para
elaborarem peças procedimentais, bem como aprofundar
conhecimentos quanto aos aspectos específicos
relacionados com a formação do contrato de empreitada
de obras públicas, contrato de aquisição e locação de
bens e contrato de prestação de serviços.
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A PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO E DO PPI
Actualizar conhecimentos sobre a elaboração dos
Orçamentos e dos PPI, foi o objectivo geral da
formação promovida pela AMRAM a 6 de Outubro de
2010.
A formação que contou com 23 participantes, foi
ministrada pelo Dr. Carlos Pinto, Docente no ensino
superior e Formador nas áreas da Contabilidade
Pública e Gestão Financeira.

GESTAO ORÇAMENTAL E CONTROLO DE GESTÃO
Durante dois dias (27 e 28 de Outubro de 2010), a AMRAM acolheu 17 Técnicos Municipais, que acederam
participar numa acção formativa relacionada com a Gestão Orçamental e Controlo de Gestão.

A formação teve como objectivo principal abordar o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
(POCAL) como instrumento potenciador de maior clareza e transparência da situação financeira das
Administrações Públicas Locais e facilitador da actividade dos órgãos de controlo, num contexto de criação
de condições para a integração da contabilidade orçamental, patrimonial e analítica, por forma a apoiar os
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gestores e permitir o controlo financeiro pelas diferentes entidades envolvidas e a disponibilização de
informação aos diferentes agentes interessados.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Durante os dias 8 a 15 de Novembro decorreu uma acção de formação sobre o “Atendimento ao Público”,
tendo sido divida em três grupos de trabalho, que assistiram e participaram, cada um, em 14 horas de
formação.
Dra. Maria Teresa Cardoso foi a formadora desta acção que contou com a presença de 32 participantes.

SISTEMA DE CONTROLO INTERNO (AUDITORIA FINANCEIRA)
Este curso sobre Auditoria Financeira e o Sistema de Controlo Interno teve como objectivo dar a conhecer o
conteúdo e aplicação prática das normas legais aplicáveis, incidindo nos principais instrumentos que
permitam aos formandos, nas suas autarquias, cumprir com os requisitos exigidos por estas normas.

ACÇÕES DE FORMAÇÃO PREVISTAS PARA 2011
27 de Janeiro

Planeamento Regional e Urbano e Ordenamento do Território

17 de Fevereiro

A Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas no âmbito do CCP

15 de Março

Regime Jurídico de Urbanização e Edificação - Após alterações do DL nº 26/2010 de 30/03

12 de Abril

As Actividades Fiscalizadoras e as Contra-ordenações de natureza urbanística

11 e 12 de Maio

CCP: i. O Procedimento por Ajuste Directo – Questões práticas; ii. As Empreitadas de Obras Públicas Fiscalização, Responsabilidades na elaboração do Projecto, Execução do Contrato

07 de Junho

A Responsabilidade Financeira na Administração Local

18 de Outubro

Instrumentos para o Equilíbrio Financeiro dos Municípios

15 e 16 de Novembro

A implementação do SIADAP nas Autarquias Locais e A entrevista de Avaliação de Competências

13 e 14 de Dezembro
Gestão de Conflitos

9

AMRAM APRESENTA NOVO LOGÓTIPO

Os membros que compõem actualmente os Órgãos Sócias da AMRAM – Associação de Municípios da Região
Autónoma da Madeira decidiram criar uma nova imagem institucional e como tal um novo logótipo para a
Associação.
O novo logótipo surge da necessidade de se criar uma identidade visual ligada a conceitos de união dos
vários Municípios, dinâmica e força, focalizando um elemento de partilha. As cores dominantes continuam a
ser o amarelo e o azul.
A nova imagem foi apresentada por ocasião da comemoração do 25.º aniversário da Associação, sendo a
partir dessa data aplicada nos mais diversos suportes de comunicação de acordo com um manual de normas
gráficas definido, o que conduzirá à uniformização e coerência da sua imagem.

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL APROVOU GOP
PARA 2011
A Assembleia Intermunicipal da AMRAM reuniu em
sessão ordinária a 15 de Dezembro de 2010 nos Paços
do Concelho da Ribeira Brava.
Em cima da mesa estiveram várias questões, das quais
se destaca a apreciação e votação das GOP - Grandes
Opções do Plano, Orçamento e PPI para o ano de 2011.
Com um orçamento total de 2.485.000,00 €, a AMRAM
irá centralizar a sua actividade na persecução dos
seguintes objectivos gerais e prioridades definidas
pela Direcção:
[A] Promoção, representação e valorização dos interesses autárquicos dos municípios associados.
[B] Exploração do Jogo Instantâneo.
[C] Desenvolvimento de projectos no âmbito PCT – MAC 2007-2013.
[D] Desenvolvimento de projectos no âmbito RUMOS, ao nível da Formação.
[E] Cooperação com a CMU no desenvolvimento das suas actividades.
[F] Cooperação com a EIMRAM – Empresa Intermunicipal da Região Autónoma da Madeira - Investimentos e Serviços Intermunicipais (EEIM) no desenvolvimento das suas actividades.
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Municípios Associados
CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
Praça do Município, Sé, 9004 - 512 Funchal
Telefone Geral: (+351) 291 211 000 | Fax Geral: (+351) 291 226 343
www.cm-funchal.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS
Praça da Autonomia, 9304-001 Câmara de Lobos
Telefone Geral: (+351) 291 911 080 | Fax Geral: (+351) 291 944 388
www.cm-camaradelobos.pt
CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA
Rua Visconde, 56, 9350-213 Ribeira Brava
Telefone Geral: (+351) 291 952 548 | Fax Geral: (+351) 291 952 182
www.cm-ribeirabrava.pt
CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL
Rua de Santo António, N. 5, 9360-219 Ponta do Sol
Telefone Geral: (+351) 291 972 106 | Fax Geral: (+351) 291 972 711
www.pontadosol.pt
CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA
Avenida D. Manuel I, 46, 9370-135 Calheta
Telefone Geral: (+351) 291 820 200 | Fax Geral: (+351) 291 822 068
www.cm-calheta-madeira.com
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO MONIZ
Praça do Lyra, 9270-053 Porto Moniz
Telefone Geral: (+351) 291 850 180 | Fax Geral: (+351) 291 852 998
www.cm-portomoniz.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Paços do Município, 9240-225 São Vicente
Telefone Geral: (+351) 291 840 020 | Fax Geral: (+351) 291 842 666
www.svicente.com
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA
Sítio do Serrado, 9230-116 Santana
Telefone Geral: (+351) 291 570 200 | Fax Geral: (+351) 291 570 201
www.cm-santana.com
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO
Largo do Município, 9200-099 Machico
Telefone Geral: (+351) 291 969 990 | Fax Geral: (+351) 291 965 515
www.cm-machico.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Praça Doutor João A Freitas, 9100-157 Santa Cruz
Telefone Geral: (+351) 291 520 100 | Fax Geral: (+351) 291 524 062
www.cm-santacruz.pt
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira, Edifício de Serviços Públicos, 9400-909 Porto Santo
Telefone Geral: (+351) 291 980 640 | Fax Geral: (+351) 291 980 100
www.cm-portosanto.com
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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA MADEIRA

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA AMRAM RECOMENDA
CÂMARAS MUNICIPAIS DA RAM DEVEM INSTAURAR PROCESSOS JUDICIAIS TENDO EM VISTA
OBRIGAR O ESTADO A CUMPRIR A LEI DAS FINANÇAS LOCAIS E ENTREGAR O VALOR EM FALTA DE IRS
A Assembleia Intermunicipal da AMRAM, reunida no passado dia 22 de Outubro, considerou que as “as Autarquias da Região
têm tido um comportamento exemplar na contenção da despesa pública e não obstante continuam a ser discriminadas e
marginalizadas no recebimento dos valores que lhe são devidos à luz da Lei e da Constituição da República Portuguesa,
designadamente no recebimento dos valores do montante da percentagem do IRS referente ao ano de 2009, no montante
estimado de 8 milhões de euros, verbas estas que vergonhosamente continuam a ser retidas em Lisboa”, tendo assim
recomendado às Câmaras Municipais da RAM a “instaurarem processos judiciais tendo em vista obrigar o Estado a cumprir a
Lei das Finanças Locais e entregar o valor em falta de IRS do ano de 2009”
O Órgão máximo da Associação manifestou ainda o seu repudio aos “incompreensíveis e indiscriminados cortes nas receitas
próprias das Autarquias da Região” já que “na proposta de Orçamento para 2011 as Câmaras da Região e, apesar das tarefas de
reconstrução decorrentes da intempérie de 20 de Fevereiro, são confrontadas com mais um vergonhoso e incompreensível
corte nas suas receitas no valor de 3.492.777 Euros”.
Com efeito a AMRAM, considera que “este corte nas receitas é um atentado aos cidadãos que servimos, uma violação por parte
do Governo da República da Lei das Finanças Locais e dos compromissos assumidos. E, acima de tudo simboliza as
consequências nefastas de um Governo centralista e macrocéfalo que despreza o Poder Local democraticamente eleito”.
A acrescer, novamente, o Governo da República reteve as transferências para os Municípios da Madeira, referentes à
participação variável no IRS, correspondentes aos duodécimos do mês de Dezembro de 2010, lesando o Poder Local e
prejudicando, essencialmente, todos os Madeirenses.

RASPE E GANHE COM O JOGO INSTANTAN€O.
OS PRÉMIOS VÃO DESDE OS BILHETES GRÁTIS ATÉ AOS 10.000,00 €.
PARA JOGAR dirija-se a um Ponto de Venda Oficial do Jogo Instantâneo.

CONTACTOS
AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira
Rua da Mouraria nº 44 - 46, 9004-508 Funchal
Mail: mail@amram.pt
Telefone Geral: +351 291 200 730
Site: www.amram.pt
Fax Geral: +351 291 233 230
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