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SECRETARIAS REGIONAIS DOS ASSUNTOS  
PARLAMENTARES E EUROPEUS E DAS FINANÇAS 

E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

Portaria n.º 567/2016 
 

de 15 de dezembro 
 
O Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2016/M, de 25 

de agosto, definiu a missão, atribuições e tipo de organiza-
ção interna da Direção Regional de Planeamento, Recursos 
e Gestão de Obras Públicas. 

Importa agora, no desenvolvimento daquele diploma, 
determinar a estrutura nuclear dos serviços e as competên-
cias das respetivas unidades orgânicas, bem como fixar o 
limite máximo das unidades orgânicas flexíveis. 

Assim: 
Em conformidade com o disposto no artigo 6.º do De-

creto Regulamentar Regional n.º 20/2016/M, de 25 de agos-
to, e ao abrigo do n.º 4 do artigo 21.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 17/2007/M, de 12 de novembro, alterado pelos 
Decretos Legislativos Regionais n.ºs 24/2012/M, de 30 de 
agosto, e 2/2013/M, de 2 de janeiro, que o republicou, e da 
alínea d) do artigo 69.º do Estatuto Político-Administrativo 
da Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei  
n.º 13/91, de 5 de junho, revisto e alterado pelas Leis  
n.ºs 130/99, de 21 de agosto, e 12/2000, de 21 de julho, 
manda o Governo Regional da Madeira, pelos Secretários 
Regionais dos Assuntos Parlamentares e Europeus e das 
Finanças e da Administração Pública, aprovar o seguinte: 

 
Secção I 

Objeto e Estrutura 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
O presente diploma aprova a estrutura nuclear da Dire-

ção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras 
Públicas, abreviadamente designada por DRPRGOP. 

 
Artigo 2.º 

Estrutura nuclear 
 
A DRPRGOP estrutura-se nas seguintes unidades orgâ-

nicas nucleares: 
a)  Gabinete de Estudos e Planeamento; 
b)  Gabinete de Estudos e Pareceres Jurídicos; 
c)  Gabinete de Contratação Pública; 
d)  Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental; 
e)  Gabinete de Pessoal e Administração; 
f)  Direção de Serviços de Materiais e Equipamentos. 
 

Artigo 3.º 
Gabinete de Estudos e Planeamento 

 
1 -  O Gabinete de Estudos e Planeamento, abreviada-

mente designado por GEP, tem por missão prepa-
rar, acompanhar os planos de investimentos e as 
ações e projetos comparticipados por fundos estru-
turais comunitários, bem como aspetos correlativos 
da atividade geral da DRPRGOP, subentendendo, 
para o efeito, a coordenação de fluxos de informa-
ção técnico-económica com os demais serviços, 
bem como a promoção de estudos sectoriais afins. 

 
2 -  Ao GEP compete: 

a)  Recolher, preparar e coordenar os elementos 
destinados à elaboração dos planos plurianuais 
e anuais dos investimentos setoriais, no qua-
dro dos planos de desenvolvimento regional; 

b)  Participar nas ações de preparação e apresen-
tação de projetos e ações de investimento da 
DRPRGOP e da Direção Regional do Equi-
pamento Social e Conservação (DRESC) para 
cofinanciamento dos fundos estruturais da 
União Europeia, ou de outros organismos in-
ternacionais de ajuda ao desenvolvimento, 
bem como acompanhar a execução dos mes-
mos, na perspetiva económica, financeira e 
administrativa; 

c)  Elaborar diagnósticos e cenários de cresci-
mento e desenvolvimento do setor da constru-
ção e obras públicas, em articulação com as 
entidades públicas e privadas representativas 
nas áreas funcionais em análise; 

d)  Participar na elaboração dos valores dos indi-
cadores económicos fixados legalmente para o 
funcionamento do setor da construção e obras 
públicas; 

e)  Elaborar o plano e o relatório anual de ativi-
dades da DRPRGOP, bem como relatórios pe-
riódicos de indicadores económicos de con-
juntura e estrutura setoriais; 

f)  Recolher estatísticas específicas setoriais e do 
setor da construção e obras públicas, a nível 
regional, nacional e comunitário. 

 
3 -  O GEP é dirigido por um diretor, equiparado, para 

todos os efeitos legais, a diretor de serviços, cargo 
de direção intermédia de 1.º grau. 

 
Artigo 4.º 

Gabinete de Estudos e Pareceres Jurídicos 
 

1 -  O Gabinete de Estudos e Pareceres Jurídicos, abre-
viadamente designado por GEPJ, com atribuições 
exclusivas de mera consulta jurídica, tem por mis-
são prestar apoio técnico-jurídico no domínio das 
atribuições da DRPRGOP. 

 
2 -  Ao GEPJ compete:  

a)  Emitir pareceres e elaborar estudos jurídicos; 
b)  Formular propostas de diplomas de âmbito re-

gional nas áreas de competência da DRPR-
GOP; 

c)  Participar na elaboração de pareceres necessá-
rios à pronúncia da Região nos termos consti-
tucionais e estatutários; 

d)  Promover a adequada e necessária difusão da 
legislação de interesse para a DRPRGOP; 

e)  Colaborar e prestar o apoio necessário aos 
mandatários da Região, nos processos litigio-
sos a cargo da DRPRGOP. 

 
3 -  O GEPJ é dirigido por um diretor, equiparado, para 

todos os efeitos legais, a diretor de serviços, cargo 
de direção intermédia de 1.º grau. 

 
Artigo 5.º 

Gabinete de Contratação Pública 
 
1 -  O Gabinete de Contratação Pública, abreviadamen-

te designado por GCP, tem por missão coordenar e 
acompanhar a tramitação processual dos diferentes 
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procedimentos administrativos de contratação pú-
blica no âmbito das atribuições da DRPRGOP, su-
jeita ao regime jurídico aplicável aos contratos pú-
blicos.  

 
2 -  Ao GCP compete: 

a)  Analisar e dar parecer sobre as peças dos pro-
cedimentos de contratação pública; 

b)  Fomentar o cumprimento do regime legal 
aplicável aos procedimentos de contratação 
pública; 

c)  Promover diligências referentes à formaliza-
ção dos contratos públicos; 

d)  Prestar esclarecimentos, transmitir orientações 
técnicas e emitir pareceres no âmbito do regi-
me jurídico aplicável aos contratos públicos; 

e)  Assegurar informação atualizada sobre o an-
damento dos processos em curso, relativos a 
contratação pública; 

f)  Registar os dados administrativos relativos 
aos procedimentos de contratação pública.  

 
3 -  O GCP é dirigido por um diretor, equiparado, para 

todos os efeitos legais, a diretor de serviços, cargo 
de direção intermédia de 1.º grau. 

 
Artigo 6.º 

Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental 
 
1 -  O Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental, 

abreviadamente designado por GGCO, tem por 
missão coordenar a gestão orçamental no âmbito 
das atribuições da DRPRGOP, assegurando os pro-
cedimentos administrativos dessa gestão e a coor-
denação e execução do procedimento relativo à ca-
bimentação e processamento de despesas, à exce-
ção do processamento das despesas de pessoal. 

 
2 -  Ao GGCO compete: 

a)  Elaborar os projetos de orçamento de funcio-
namento da DRPRGOP e da DRESC; 

b)  Coordenar e acompanhar a execução dos or-
çamentos da DRPRGOP e da DRESC; 

c)  Coordenar e executar o procedimento relativo 
à cabimentação e processamento de despesas 
da DRPRGOP e da DRESC e todas aquelas 
que se encontram no centro financeiro desta 
última, relativas a contratos da extinta Secre-
taria Regional do Equipamento Social, que 
não transitaram para outros departamentos; 

d)  Elaborar o processamento das despesas, exe-
cutar e proceder à sua escrituração contabilís-
tica, com exceção das referentes aos procedi-
mentos de contratação da responsabilidade da 
DSME; 

e)  Realizar quaisquer outras atividades relacio-
nadas com a gestão e controle orçamental que 
lhe sejam superiormente cometidas.  

 
3 -  O GGCO é dirigido por um diretor, equiparado, pa-

ra todos os efeitos legais, a diretor de serviços, car-
go de direção intermédia de 1.º grau. 

 
Artigo 7.º 

Gabinete de Pessoal e Administração 
 
1 -  O Gabinete de Pessoal e Administração, abrevia-

damente designado por GPA, tem por missão coor-
denar a gestão dos recursos humanos e patrimoni-

ais móveis não mecânicos no âmbito das atribui-
ções da DRPRGOP, assegurar os procedimentos 
administrativos dessa gestão, promover as medidas 
tendentes ao aperfeiçoamento organizacional e de 
modernização administrativa e assegurar a coorde-
nação do tratamento de todo o expediente geral da 
DRPRGOP e da DRESC. 

 
2 -  Ao GPA compete: 

a)  Formular propostas para definição das coor-
denadas e dos objetivos a prosseguir no âmbi-
to da gestão e da formação do pessoal da 
DRPRGOP e da DRESC; 

b)  Superintender na preparação, execução, 
acompanhamento e avaliação das operações 
ligadas à gestão de todo o pessoal da DRPR-
GOP e da DRESC; 

c)  Disponibilizar os indicadores de gestão dos 
recursos humanos da DRPRGOP e da 
DRESC; 

d)  Elaborar o processamento das despesas relati-
vas a remunerações e prestações sociais do 
pessoal da DRPRGOP e da DRESC; 

e)  Assegurar a coordenação do tratamento de to-
do o expediente e arquivo geral da DRPRGOP 
e da DRESC; 

f)  Promover a definição e execução de ações 
tendentes a modernizar os serviços da 
DRPRGOP e da DRESC, melhorando a sua 
produtividade; 

g)  Promover a gestão patrimonial bem como 
providenciar a atualização e boa conservação 
do património móvel não mecânico da 
DRPRGOP e da DRESC, à exceção daquele 
atribuído à DSME; 

h)  Assegurar a gestão do economato; 
i)  Coordenar a atividade de limpeza das instala-

ções afetas aos serviços da DRPRGOP e da 
DRESC. 

 
3 -  O GPA é dirigido por um diretor, equiparado, para 

todos os efeitos legais, a diretor de serviços, cargo 
de direção intermédia de 1.º grau. 

 
Artigo 8.º 

Direção de Serviços de Materiais e  
Equipamentos 

 
1 -  A Direção de Serviços de Materiais e Equipamen-

tos, abreviadamente designada por DSME, tem por 
missão coordenar a utilização e assegurar a manu-
tenção dos equipamentos e viaturas ao serviço do 
Governo Regional, bem como a gestão dos materi-
ais destinados quer à manutenção dos equipamen-
tos e viaturas quer às obras pela administração di-
reta da DRESC. 

 
2 -  À DSME compete: 

a)  Programar e proceder à montagem do equi-
pamento em estaleiro ou obra, em coordena-
ção com os diversos organismos do Governo 
Regional; 

b)  Programar e executar os trabalhos nas oficinas 
mecânicas, em todas as suas vertentes, bem 
como a inspeção preventiva à segurança das 
viaturas e o abastecimento de combustíveis e 
lubrificantes da frota regional afeta ao Parque 
de Viaturas e dos equipamentos da RAM; 
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c)  Coordenar a prestação de serviços às diversas 
entidades do Governo Regional; 

d)  Promover o armazenamento de bens e equi-
pamentos do Governo Regional, no âmbito do 
setor; 

e)  Avaliar e definir a execução das manutenções e 
reparações, tendo em consideração a sua natu-
reza técnica, bem como o local de intervenção; 

f)  Adquirir e manter ordenadas as existências 
dos materiais e sobresselentes destinados quer 
à manutenção dos equipamentos e viaturas, 
quer às obras; 

g)  Propor a aquisição de equipamentos e materi-
ais destinados ao Governo Regional, elabo-
rando os cadernos de encargos para os neces-
sários concursos e emitir parecer técnico sobre 
as propostas apresentadas; 

h)  Colaborar com a Direção Regional do Patri-
mónio e de Gestão dos Serviços Partilhados 
na aquisição de viaturas destinadas ao Gover-
no Regional; 

i)  Colaborar com a Direção Regional do Patri-
mónio e de Gestão dos Serviços Partilhados 
na organização e gestão patrimonial do parque 
de viaturas do Governo Regional; 

j)  Gerir e controlar os seguros e acidentes das 
viaturas pertencentes ao Governo Regional; 

k)  Elaborar estudos e pareceres, no âmbito das 
peritagens de acidentes e avaliações de equi-
pamentos e viaturas; 

l)  Avaliar e verificar a aptidão de equipamentos 
e viaturas de forma a ser possível decidir pela 
sua continuidade de utilização; 

m)  Proceder ao adequado registo dos cabimentos, 
compromissos e respetiva contabilização da des-
pesa referente aos procedimentos de contratação 
pública da responsabilidade da DSME. 

 
3 -  A DSME é dirigida por um diretor de serviços, 

cargo de direção intermédia de 1.º grau. 
 

Artigo 9.º 
Unidades orgânicas flexíveis 

 
O número máximo de unidades orgânicas flexíveis da 

DRPRGOP é fixado em 3. 
 

Secção II 
Disposições finais e transitórias 

 
Artigo 10.º 

Manutenção de comissões de serviço 
 
Mantêm-se as atuais comissões de serviço do Diretor do 

Gabinete de Estudos e Planeamento, do Diretor do Gabinete 
de Estudos e Pareceres Jurídicos, do Diretor do Gabinete de 
Contratação Pública e do Diretor da Direção de Serviços de 
Materiais e Equipamentos, cargos de direção intermédia de 
1.º grau, que transitam para os cargos das unidades orgâni-
cas do mesmo nível que lhes sucedem, nos termos da alínea 
c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
com a redação dada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agos-
to, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de 
abril, 64/2011, de 22 de setembro, 68/2013, de 29 de agos-
to, e 128/2015, de 3 de setembro, adaptada à Região Autó-
noma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legis-
lativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 
27/2016/M, de 6 de julho. 

Artigo 11.º 
Norma revogatória 

 
É revogada a Portaria n.º 137/2012, de 5 de novembro. 
 

Artigo 12.º 
Entrada em vigor 

 
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação. 
 
Assinada a 5 de dezembro de 2016. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTA-

RES E EUROPEUS, Mário Sérgio Quaresma Gonçalves Mar-
ques 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINIS-

TRAÇÃO PÚBLICA, Rui Manuel Teixeira Gonçalves 
 
 

SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
 

Portaria n.º 568/2016 
 

de 15 de dezembro 
 
O Decreto Legislativo Regional n.º 29/2013/M, de 22 de 

agosto, aprovou o regime legal da carreira especial dos 
trabalhadores afetos ao Corpo de Polícia Florestal da Regi-
ão Autónoma da Madeira. 

Em consonância com os princípios constitucionalmente 
consagrados, o referido Decreto Legislativo Regional  
n.º 29/2013/M, veio prever que a constituição das relações 
jurídicas de emprego público dos trabalhadores da carreira de 
guarda-florestal, assim como o recrutamento para a categoria 
de mestre florestal e para os cargos de mestre florestal coor-
denador e coordenador geral far-se-ão mediante procedimen-
to concursal nos termos a estabelecer através de Portaria 
conjunta dos membros do Governo Regional que tutelam o 
setor florestal e a administração pública regional e local. 

Os procedimentos concursais a que se refere o Decreto 
Legislativo Regional n.º 29/2013/M, de 22 de agosto, atrás 
referidos, desempenham um papel fulcral numa gestão de 
pessoal eficiente e capaz de assegurar a continuidade e 
prossecução das atribuições cometidas ao Corpo de Polícia 
Florestal da Região Autónoma da Madeira (RAM). 

A presente portaria tem, assim, por objetivo regulamen-
tar tais procedimentos concursais. 

Por outro lado, o Decreto Legislativo Regional  
n.º 29/2013/M, de 22 de agosto, impõe que a avaliação final 
do período experimental dos trabalhadores da categoria e 
carreira de guarda-florestal tenha em consideração a apro-
vação num curso de formação específica de seis meses, nos 
termos a estabelecer por portaria conjunta dos membros do 
Governo Regional que tutelam o setor florestal e a adminis-
tração pública e local, assim como estabelece como pré-
requisito para o recrutamento de trabalhadores para a cate-
goria de mestre florestal a aprovação no referido curso. 

Pelo que, esta Portaria visa, igualmente, regulamentar o 
curso de formação específica a que se refere a alínea a) do 
n.º 4 do artigo 9.º e alínea a) do n.º 2 do artigo 10.º do De-
creto Legislativo Regional n.º 29/2013/M, de 22 de agosto. 

Foram cumpridos os procedimentos decorrentes da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, retificada pela Decla-


