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Resultados de 2009 aprovados em Assembleia Intermunicipal

A

Assembleia

Intermunicipal

da

causa a pertinência da existência desta
associação,

Associação de Municípios da Região
Autónoma dos Açores reuniu a 21 de
Abril,

na

Horta,

para

apreciação,

discussão e aprovação do Relatório,
Balanço e Demonstração de Resultados
de 2009.

que

consideraram

um

parceiro privilegiado para a defesa dos
interesses das autarquias açorianas.
Deste debate saiu a necessidade de
estudar em pormenor o enquadramento
económico e financeiro, visando cortes
na despesa, para que se minimizem os
problemas encontrados ao nível das

As contas de 2009 foram aprovadas por
unanimidade

pelos

Associados

quem se impõe proceder ao corte de
despesas de funcionamento e potenciar
a

receita

dos

serviços,

contas da AMRAA.

para

visando

a

recuperação do saldo negativo de cerca
de 600 mil euros.

Da ordem de trabalhos da Assembleia
Intermunicipal

esteve

resultado

exploração

de

igualmente
do

o

Jogo

Instantâneo no ano passado, que se
cifrou em 139 mil euros, depois de
apurados todos os custos inerentes à

Na ocasião, os 19 municípios debateram

sua produção.

formas de resolver a situação financeira
crítica da AMRAA, não colocando em
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Toda a orgânica do Raspa esteve em

sua sustentabilidade. O Conselho de

análise pelos Associados que chamaram

Administração

a atenção para a necessidade de se

negociações para revisão do despacho,

proceder a uma reestruturação, ficando o

notificou os associados da abertura do

Conselho de Administração de estudar o

Governo Regional para esta questão,

processo, com vista a rentabilizar a sua

dará continuidade ao trabalho, após ter

organização e incrementar as vendas do

auscultado os municípios açorianos.

que

já

iniciou

as

Jogo. Neste sentido, o conjunto dos
municípios açorianos vê ainda urgência

Foram aprovados ainda a alteração do

na

que

Regulamento de Distinções Honoríficas e

regulamenta o Jogo Instantâneo nos

a apresentação do programa das VIII

Açores,

custos

Jornadas Autárquicas que decorrerão em

inerentes à produção, gestão e venda

Ponta Delgada, de 19 a 21 de Maio

deste produto, para que seja garantida a

próximo.

alteração

do

prevendo

despacho

todos

os
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AMRAA disposta a estudar modelo de colaboração com Bombeiros

O

Presidente

da

Associação

de

Bombeiros dos Açores, na sede da
AMRAA.

Municípios da Região Autónoma dos
Açores, João Ponte, promete estudar
enquadramento

financeiro

de

colaboração com as corporações de
Bombeiros do arquipélago.

O Autarca João Ponte esclarece desde
logo que não cabe aos Municípios
açorianos
âmbito
somente

comparticipar

da

Saúde,

nas

serviços

devendo

Câmaras

no

recair

Municipais

responsabilidades na área da Protecção
Civil.

O

Presidente

da

Federação

Bombeiros dos Açores,

de

Luís Vasco

Cunha, na reunião mantida com o
Presidente da AMRAA defendeu que os
Municípios açorianos devem assegurar
uma parte dos serviços necessários para
fazerem face a situações de catástrofe
ou de emergência.
A intenção foi transmitida no final da
apresentação

de

cumprimentos

da

direcção da nova Federação de
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Conselho de Administração apresenta
cumprimentos a Representante da República

O

Conselho de Administração da Associação de Municípios da Região Autónoma dos

Açores foi recebido sexta-feira, 16 de Abril, pelo Representante da República para os
Açores, José António Mesquita, no Solar da Madre de Deus, em Angra do Heroísmo, na
Terceira.

Este órgão empossado a 16 de Novembro de 2009, presidido pelo Autarca João Ponte,
apresentou cumprimentos ao representante máximo da soberania portuguesa nos Açores,
a quem expôs o papel da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores e
as actividades em curso.

O Representante da República para os Açores dispôs-se desde logo a dialogar com a
Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, sempre que as matérias sob
discussão política possam vir a ter impacto nos Municípios açorianos.
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Conselho de Administração
reunido em Angra do Heroísmo

O Conselho de Administração da AMRAA reuniu a 16 de Abril nos Paços do Concelho de
Angra do Heroísmo, para discutir assuntos que dizem respeito à vida da instituição, a
escassos dias da Assembleia Intermunicipal.

À saída da reunião, Andreia Cardoso, em representação do Conselho de Administração,
adiantou à comunicação social que, nesta altura, estão a ser introduzidas medidas com
vista a inverter os resultados negativos de 2009, respostas estas que passam pela
redução de custos de funcionamento da AMRAA, bem como pela alteração da portaria
que regula o Jogo Instantâneo.

O saldo negativo de 2009 deve-se essencialmente a dois factores como a diminuição das
transferências do Estado para a AMRAA e dificuldades inerentes ao articulado e receitas
do Jogo Instantâneo.
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Contagem decrescente para VIII Jornadas Autárquicas
“Promoção da Política de Desenvolvimento Sustentável” é o tema das VIII Jornadas
Autárquicas que se realizam de 19 a 21 de Maio, no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada.

O primeiro dia será dedicado a visita de projectos como o Aterro Sanitário, Central
Geotérmica da Ribeira Grande, culminando com a recuperação da Lagoa das Furnas. Os
dias que se seguem são de trabalho, nomeadamente com a reunião do Conselho de
Administração da Confederação de Municípios Ultraperiféricos, actualmente presidida
pela Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, e Assembleia Geral do
mesmo órgão.

Os Papel das Ultraperiferias da União Europeia, Açores – Regiões Europeias de 2010, a
Conferência das Regiões Periféricas Marítimas, são alguns dos temas em destaque. Um
dos momentos altos aguarda-se com a conferência sobre “As RUP na EU: Apoios ao
Desenvolvimento e Papel Institucional da CMU por Luís Madureira Pires, autor de
diversas obras de matéria europeia.
“O Papel dos Governos Regionais no apoio aos seus Municípios”, “A Gestão de Resíduos
e Gestão de Águas”, também vão estar no centro dos debates que servirão para trocar
experiências entre os parceiros da Plataforma JARUP. A intervenção acerca do “Papel
dos Municípios no Combate à Pobreza e Exclusão Social, na vertente de emprego /
desemprego” assinala o Ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão Social, presidida
pela Secretária Regional do Trabalho e Solidariedade Social, Ana Paula Marques.

6

ERSARA entrou em vigor a 1 de Abril
Já foi publicado em Diário da República o Decreto Legislativo Regional que define a
natureza jurídica de funcionamento da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos dos Açores. O organismo entrou em vigor a 1 de Abril.

A ERSARA tem por missão a regulação dos sectores da água e resíduos, cabendo-lhe
funções reguladoras e orientadoras nos sectores de abastecimento público de água para
consumo humano, das águas residuais urbanas e dos resíduos e, complementarmente de
fiscalização e controlo da qualidade da água para consumo humano.

O Presidente do Conselho de Administração da
Associação de Municípios da Região Autónoma dos
Açores, João Ponte, entende que esta entidade
permitirá às Autarquias uma melhor organização dos
seus serviços, salvaguardando contudo que tal não
deverá significar um aumento de despesa para os
Municípios e que não devem ser estes a assumir os
encargos

inerentes

à

sua

descentralização.

O

consumidor final também não deve ser penalizado,
defende o Autarca.

Para João Ponte, esta nova política não deixa de assumir aspectos positivos, sobretudo
ao nível da qualidade da água a ser distribuída, aguardando que a actuação deste
organismo actua de forma efectiva na regulação dos serviços, contribuindo assim para o
desenvolvimento ambientalmente sustentável dos recursos. “São serviços essenciais para
a saúde pública com consequências claras no nível das condições de vida dos nossos
munícipes”, sublinha.
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Planos Anti-corrupção com prazo alargado

O

Conselho de Prevenção da Corrupção do Tribunal de Contas deu mais 30 dias às

entidades públicas para concluírem os Planos de Riscos de Corrupção e Infracções
Conexas, a contar a partir do dia 13 de Abril, data da publicação da recomendação no
Diário da República.

Neste período, os Municípios deverão indicar a data
da sua previsível aprovação em Assembleia Municipal
ou as razões pelas quais os planos não foram
acolhidos, de acordo com o articulado.

As entidades com os planos já elaborados deverão publicitá-los na respectiva página da
internet. Até à primeira semana de Abril foram entregues mais de 700 planos, actualmente
em análise pelo Conselho de Prevenção da Corrupção.

Anuário Financeiro dos Municípios 2008

A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas acaba de apresentar o Anuário Financeiro dos
Municípios 2008, durante uma conferência promovida em parceria com a TSF, intitulada
“Poder Local - Reorganização Administrativa, Equilíbrio Financeiro, Novas Competências
e Novos Recursos”, realizada a 26 de Abril.

No documento constam uma análise da execução orçamental dos Municípios, as
despesas autárquicas, um panorama global da situação financeira, os rácios de
endividamento, entre outros. Pode aceder ao Anuário Financeiro dos Municípios 2008 na
internet em www.otoc.pt .
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Regime de estágios estendido
à Administração Local

O

Conselho de Ministros aprovou este mês o decreto-lei que adapta à Administração

Local o regime de estágios da Administração Pública, permitindo a criação de 2000 novos
estágios.

Pretende-se com este programa contribuir
para uma melhor transição para a vida
activa de um elevado número anual de
jovens

desempregados

à

procura

do

primeiro ou de novo emprego.

Os destinatários do projecto são jovens
licenciados, desempregados, à procura do primeiro emprego ou de emprego
correspondente à sua área de formação e nível de qualificação, potenciando o seu
empreendedorismo.

Os Municípios e o Ano Europeu do Combate à
Pobreza e Exclusão Social

A

Associação Nacional de Municípios Portugueses

aderiu à causa, na sequência das decisões da Agenda de Lisboa. Para os Municípios
Portugueses, trata-se de uma iniciativa que “materializa e reafirma um dos compromissos
políticos chave da União Europeia e dos respectivos Estados – Membros”.

Nos Açores, a Horta alia-se ao projecto nacional, enquanto a Lagoa, Madalena, Ponta
Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo, juntam-se à iniciativa com uma série
de actividades já em curso.
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Hora do Planeta chegou
a Angra, Horta e Lajes do Pico

Os

Municípios de Angra do Heroísmo, Horta e Lajes do Pico apagaram as luzes dos

respectivos

centros

históricos,

associando-se

à

iniciativa

da

organização

não

governamental internacional pelo Ambiente World Wildlife Fund e colocando os Açores no
mapa da Hora do Planeta.

Foi a 27 de Março, das 20h30 às 21h30, alertando assim as populações para protegerem
o Planeta das alterações climáticas, permitindo uma redução da emissão de gases de
efeito de estufa.

Angra do Heroísmo, Horta e Lajes do Pico, integram o conjunto dos 27 Municípios
portugueses que aderiram à causa que este ano chegou a mais de 120 países e regiões
do Mundo. Mais de cinco milhões de pessoas desligaram a iluminação e equipamentos
eléctricos em suas casas.
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Novo Regime Jurídico de Combate
à Infestação por Térmitas

Foi aprovada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a proposta de
Decreto Legislativo nº 5 / 2010 do Regime Jurídico de Combate à Infestação por Térmitas.

O futuro diploma contempla não apenas as
regras de apoio financeiro aos particulares,
como medidas de prevenção e de combate
à infestação por térmitas, sendo criado
neste quadro o Sistema de Certificação de
Infestação
parecer

por

térmitas,

positivo

da

merecendo
Associação

o
de

Municípios dos Açores que considera que as
novas orientações representam um salto
qualitativo em relação ao articulado em vigor.

Para a AMRAA, o conjunto de medidas revela uma maturidade significativa acerca da
temática, mais apta a produzir resultados que os verificados até agora, não deixando
porém de efectuar alguns reparos. Com o novo diploma, as Câmaras Municipais podem
substituir-se ao particular nas operações de desinfestação que não tenha realizado no
prazo estabelecido, sugerindo a AMRAA que essa responsabilidade se estenda ao
Governo com competência no Ambiente, de maneira a assegurar uma capacidade de
intervenção redobrada.

Quanto aos apoios financeiros atribuídos, assiste-se a um alargamento dos beneficiários,
nomeadamente a pessoas colectivas com fins lucrativos, contudo poderá ser mais
abrangente, estendendo ainda às micro empresas, e considerando os rendimentos per
capita no caso de pessoas singulares.

Entretanto, foi aprovado igualmente o projecto de Decreto Legislativo Regional que
introduz regras de transparência na aquisição de publicidade pela Administração Local.
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Curso de Cidadania e Diversidade

Formação

Cultural nas Práticas Profissionais

“Cidadania

e Diversidade Cultural nas Práticas Profissionais” é o curso promovido pela

Direcção Regional das Comunidades, em parceria com o Instituto Nacional de
Administração, que se realiza em Maio, em Ponta Delgada e Madalena do Pico.

A acção destinada a funcionários da Administração Regional e Local, bem como a
profissionais integrados em instituições não governamentais, decorre da adaptação de um
curso lançado pelo INA em 2008, no âmbito de uma parceria com o Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo Intercultural. A acção divide-se por três módulos temáticos:
“Interculturalidade”, “Direitos Humanos”, “Mobilidade Humana e Comunidades Culturais”.
Para mais informações, favor contactar a Direcção Regional das Comunidades, na Horta.

CEFAPA anuncia novos cursos
para a Administração Pública

O

CEFAPA – Centro de Formação da Administração Pública dos Açores tem definido o

programa de acções de formação para 2010, a realizar nas ilhas Terceira, São Miguel e
São Jorge.

Tratam-se de cursos gratuitos recaindo nos Municípios apenas os encargos com o
transporte, alimentação e alojamento, caso implique a deslocação dos funcionários para a
respectiva formação.

O CEFAPA tem previstas acções que visam 12 áreas distintas como o desenvolvimento
pessoal; língua e literatura moderna; biblioteca, arquivo e documentação; marketing e
publicidade; contabilidade e fiscalidade; gestão e administração; enquadramento na
organização; direito; estatística; ciências informáticas; informática na óptica do utilizador;
segurança e higiene no trabalho. Formação esta que vem detalhada no site da Direcção
Regional do Trabalho e Qualificação Profissional http://cefapa.drtqpdc.azores.gov.pt .
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