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designada DRE e define as respetivas competências. 
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Nomeia a licenciada Ana Maria Soares de Freitas, Técnico de Administra-
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Diretor de Serviços da Direção de Serviços de Justiça Tributária, da Consul-
tadoria Jurídica e do Contencioso. 
 

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Aviso n.º 83/2017 

Altera a composição do júri do procedimento concursal destinado ao preenchimento 
de um lugar de Diretor de Serviços do Gabinete Jurídico da Direção Regional do 
Ordenamento do Território e Ambiente, cargo de direção intermédia de 1.º grau, 
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Madeira, II Série, n.º 44, Suplemento, de 9 de março de 2017. 
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SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS  
PARLAMENTARES E EUROPEUS 

 
Despacho n.º 215/2017 

 
Aprova a estrutura orgânica flexível da Direção  

Regional de Estradas 
 

O Decreto Regulamentar Regional n.º 21/2016/M, de 30 
de setembro, definiu a missão, atribuições e tipo de organi-
zação interna da Direção Regional de Estradas, que obedece 
ao modelo de estrutura hierarquizada. 

A Portaria n.º 44/2017, de 16 de fevereiro, da Secretaria 
Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus e da Se-
cretaria Regional das Finanças e da Administração Pública, 
aprovou a estrutura nuclear da Direção Regional de Estra-
das e fixou em um o número máximo de unidades flexíveis. 

Importa agora, no desenvolvimento daqueles diplomas, 
definir a respetiva estrutura flexível, indispensável e ade-
quada às necessidades de funcionamento da Direção Regio-
nal de Estradas, nomeadamente na área da conservação e 
manutenção corrente e periódica das estradas regionais. 

Nos termos do n.º 5 do artigo 21.º do Decreto Legislati-
vo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de novembro, alterado e 
republicado pelos Decretos Legislativos Regionais  
n.ºs 24/2012/M, de 30 de agosto, 2/2013/M, de 2 de janeiro 
e 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, as unidades orgânicas 
flexíveis são criadas, alteradas ou extintas por despacho do 
membro do Governo Regional competente, sob proposta do 
dirigente máximo do serviço, que definirá as respetivas 
atribuições e competências, observando o limite máximo 
previamente fixado por portaria dos membros do Governo 
Regional responsáveis pelo serviço e pelas áreas das finan-
ças e da administração pública. 

Assim, nos termos das disposições conjugadas do artigo 
6.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2016/M de 25 
de agosto, do n.º 5 do artigo 21.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 17/2007/M, de 12 de novembro, alterado e 
republicado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 
24/2012/M, de 30 de agosto, 2/2013/M, de 2 de janeiro e 
42-A/2016/M, de 30 de dezembro e do artigo 9.º da Portaria 
n.º 44/2017, de 16 de fevereiro, determino o seguinte: 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 

O presente despacho cria a estrutura orgânica flexível da 
Direção Regional de Estradas, adiante designada, abrevia-
damente, por DRE, e as competências respetivas. 

 
Artigo 2.º 

Estrutura flexível 
 
A DRE estrutura-se na seguinte unidade orgânica flexí-

vel: 
Divisão de Manutenção. 
 

Artigo 3.º 
Divisão de Manutenção 

 
1. À Divisão de Manutenção, abreviadamente desig-

nada por DM, compete, nomeadamente:  
a) Proceder ao levantamento permanente do es-

tado das estradas regionais, tendo em vista ga-
rantir a sua segurança; 

b)  Promover, quer em regime de empreitada 
quer por administração direta, a realização dos 
trabalhos necessários à boa conservação e 
manutenção corrente e periódica das mesmas; 

c) Elaborar as peças de procedimentos contratu-
ais relacionadas com a sua atividade;  

d) Garantir a emissão de pareceres sobre as in-
tervenções a serem efetuadas por entidades 
terceiras nas estradas regionais e nas suas zo-
nas de proteção; 

e) Assegurar o cumprimento dos projetos das 
obras referidas na alínea d), no que respeita a 
intervenções nas áreas de competência da 
DRE; 

f) Executar as demais ações que sejam cometi-
das à unidade orgânica de que dependa. 

 
2. A DM é um serviço integrado na dependência da 

Direção de Serviços de Conservação e Exploração, 
dirigida por um chefe de divisão, cargo de direção 
intermédia de 2.º grau. 

 
Artigo 4.º 

Manutenção da Comissão de Serviço 
 
Mantém-se a comissão de serviço do titular do cargo de 

Chefe de Divisão de Manutenção, cargo de direção inter-
média de 2.º grau, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis 
n.º s 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezem-
bro, 3-B/2010, de 28 de abril, n.º 68/2013, de 29 de agosto 
e n.º 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, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 15/2016, de 18 de agosto. 

 
Artigo 5.º 

Norma revogatória 
 
É revogado o Despacho n.º 40-A/2013, de 15 de feverei-

ro, do Vice-Presidente do Governo Regional, publicado no 
JORAM, II Série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2013. 

 
Artigo 6.º 

Entrada em vigor 
 
O presente Despacho entra em vigor no dia seguinte ao 

da sua publicação. 
 
Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Eu-

ropeus, assinado aos vinte e dois dias de março de 2017. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMEN-

TARES E EUROPEUS, Mário Sérgio Quaresma Gonçalves 
Marques 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
Despacho n.º 216/2017 

 
Considerando que o Decreto Regulamentar Regional  

n.º 3/2015/M, de 28 de maio, aprovou a Orgânica da Secre-
taria Regional das Finanças e da Administração Pública. 

Considerando que com a aprovação da referida orgânica 
foi criada a Direção Regional da Autoridade Tributária e 
Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira – AT- 
-RAM. 

Considerando que através do Decreto Regulamentar Re-
gional n.º 14/2015/M, de 19 de agosto, alterado pelo Decreto 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 
Regional da Administração da Justiça. 

 
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:  
 Uma lauda...................... € 15,91 cada € 15,91; 
 Duas laudas.................... € 17,34 cada € 34,68; 
 Três laudas ..................... € 28,66 cada € 85,98; 
 Quatro laudas ................. € 30,56 cada € 122,24; 
 Cinco laudas .................. € 31,74 cada € 158,70; 
 Seis ou mais laudas ........ € 38,56 cada € 231,36 
 

 A estes valores acresce o imposto devido. 

 
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29 

 
  Anual Semestral 
 Uma Série .............................. € 27,66 € 13,75; 
 Duas Séries ............................ € 52,38 € 26,28; 

 Três Séries ............................. € 63,78 € 31,95; 

 Completa ............................... € 74,98 € 37,19. 

 
A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido. 

 

Preço deste número: € 3,65 (IVA incluído) 
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