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Ano económico de 2017 ................................  € 0,00 
Ano económico de 2018 .........................  € 5.452,00 
Ano económico de 2019 .........................  € 1.034,00 
Ano económico de 2020 .........................  € 1.034,00 

  
2.º -  A despesa relativa ao ano económico de 2018 tem 

cabimento na rubrica da Secretaria 49, Capítulo 50, 
Divisão 03, Subdivisão 01, Projeto 50948, Fonte de 
Financiamento 111, Código de Classificação Eco-
nómica 02.02.20.BS.00, inscrita no Orçamento da 
RAM para 2018. 

 
3.º -  Aos valores acima mencionados será acrescido o 

IVA à taxa legal em vigor. 
 
4.º -  Esta Portaria entra imediatamente em vigor. 
 
Assinada a 12 de março de 2018. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-

ESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 

 
Portaria n.º 107/2018 

 
de 22 de março  

 
Dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 22.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em vigor 
pelo artigo 14.º, n.º 1, alínea f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, revogado pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, de 
22 de Março e repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11 de Abril, manda o Governo 
Regional através do Vice-Presidente do Governo Regional 
e do Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestrutu-
ras, o seguinte: 

 
1.º -  Redistribuir os encargos orçamentais previstos na 

Portaria n.º 76/2017, de 15 de março de 2017 e pu-
blicada no Jornal Oficial n.º 50, I Série, de 16 de 
março de 2017, referentes ao contrato de aquisição 
de serviços “Ligação em Via Expresso ao Porto do 
Funchal - Prestação de Serviços de Representação 
Jurídica”, que encontram-se escalonados na forma 
abaixo indicada: 

 
Ano económico de 2015 ................................  € 0,00 
Ano económico de 2016 ................................  € 0,00 
Ano económico de 2017 ................................  € 0,00 
Ano económico de 2018 .......................  € 55.350,00 
Ano económico de 2019 .......................  € 16.425,00 
Ano económico de 2020 .......................  € 16.425,00 

  
2.º -  A despesa relativa ao ano económico de 2018 tem 

cabimento na rubrica da Secretaria 49, Capítulo 50, 
Divisão 03, Subdivisão 01, Projeto 50948, Fonte de 
Financiamento 111, Código de Classificação Eco-
nómica 02.02.20.BS.00, inscrita no Orçamento da 
RAM para 2018. 

 
3.º - Aos valores acima mencionados será acrescido o 

IVA à taxa legal em vigor. 
 
4.º -  Esta Portaria entra imediatamente em vigor. 
 
Assinada a 12 de março de 2018. 

O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 
Miguel Amaro de Bettencourt Calado 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-

ESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 
 

Portaria n.º 108/2018 
 

de 22 de março  
 
O Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2018/M, de 24 

de janeiro, que aprovou a orgânica da Secretaria Regional 
dos Equipamentos e Infraestruturas, abreviadamente desig-
nada por SREI, definiu a missão, atribuições e tipo de orga-
nização interna do Gabinete do Secretário Regional. 

Importa agora proceder ao desenvolvimento daquele di-
ploma orgânico, no sentido de determinar a unidade orgâni-
ca nuclear correspondente ao serviço de apoio que integra a 
estrutura orgânica do Gabinete do Secretário Regional, 
definindo a respetiva missão, atribuições e competências, 
bem como fixando o limite máximo das unidades orgânicas 
flexíveis. 

Assim: 
Em conformidade com o disposto no artigo 8.º do Decre-

to Regulamentar Regional n.º 2/2018/M, de 24 de janeiro, e 
ao abrigo do n.º 4 do artigo 21.º do Decreto Legislativo Re-
gional n.º 17/2007/M, de 12 de novembro, alterado 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 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, man-
da o Governo Regional da Madeira, pelo Vice-Presidente do 
Governo Regional e pelo Secretário Regional dos Equipa-
mentos e Infraestruturas, aprovar o seguinte: 

 
Secção I 

Objeto e Estrutura 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
O presente diploma aprova a estrutura nuclear do Gabi-

nete do Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestru-
turas, abreviadamente designado por Gabinete. 

 
Artigo 2.º 

Estrutura nuclear 
O Gabinete compreende uma unidade orgânica nuclear, 

designada por Unidade de Gestão da Secretaria Regional 
dos Equipamentos e Infraestruturas, abreviadamente desig-
nada por UGSREI.  

 
Secção II 

Unidade de Gestão da SREI 
 

Artigo 3.º 
Unidade de Gestão da SREI  

 
1 -  A UGSREI tem por missão o tratamento integral 

de todas as matérias orçamentais, financeiras e pa-
trimoniais dos serviços da administração direta e 
das empresas públicas reclassificadas sob a tutela 
da SREI que integrem o universo das administra-
ções públicas em contas públicas nacionais e a arti-
culação direta entre a SREI e a Vice-Presidência do 
Governo Regional, abreviadamente designada por 
VP, no âmbito do controlo orçamental e financeiro. 
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2 -  São atribuições da UGSREI as cometidas às Uni-
dades de Gestão previstas no artigo 51.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, 
que aprova o Orçamento da Região Autónoma da 
Madeira para 2018. 

 
3 -  A UGSREI é responsável pelo cumprimento dos 

prazos de reporte e pela prévia validação das in-
formações de reporte orçamental e financeiro refe-
rentes aos serviços da administração direta da 
SREI e às empresas públicas reclassificadas sob a 
sua tutela, prestadas à VP. 

 
4 -  Para efeitos do número anterior, os serviços e as 

entidades que integram o universo das administra-
ções públicas em contas nacionais são responsáveis 
pelo conteúdo da informação reportada à UGSREI. 

 
5 -  A UGSREI poderá corresponder-se diretamente 

com os restantes departamentos governamentais da 
SREI, em matéria da sua competência, para garan-
tir maior celeridade e eficácia na prossecução dos 
objetivos propostos. 

 
6 -  No âmbito das atribuições relativas à execução or-

çamental, a UGSREI, compreende uma secção ad-
ministrativa, designada por Departamento de Con-
tabilidade. 

 
7 -  A UGSREI é dirigida por um Diretor de Serviços, 

cargo de direção intermédia de 1.º grau. 
 

Artigo 4.º 
Departamento de Contabilidade 

 
1-  O Departamento de Contabilidade, abreviadamente 

designado por DC, é um serviço de apoio ao Secre-
tário Regional, que funciona na dependência direta 
da UGSREI e tem as seguintes atribuições:  
a)  Elaborar a proposta anual de orçamento do 

Gabinete do Secretário;  
b)  Prestar informações de cabimento orçamental;  
c)  Assegurar a aquisição do material necessário 

ao funcionamento do Gabinete;  
d)  Verificar e processar todos os documentos de 

despesa remetidos pelo Gabinete;  
e)  Organizar e manter atualizada a contabilidade 

do Gabinete do Secretário;  
 
2 -  O DC é coordenado por um Coordenador Especia-

lista. 
 

Secção III 
Unidades orgânicas flexíveis 

 
Artigo 5.º 

Unidades orgânicas flexíveis 
 
O número máximo de unidades orgânicas flexíveis do 

Gabinete é fixado em 1. 
 

Secção IV 
Disposições finais e transitórias 

 
Artigo 6.º 

Manutenção de comissão de serviço 
 
Mantem-se a comissão de serviço do titular do cargo de 

direção intermédia de 1.º grau da Unidade de Gestão da 
SRAPE, que transita para a Unidade de Gestão da SREI, 

unidade orgânica do mesmo nível e grau que lhe sucede, 
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 agosto, 64-A/2008, de 31 de dezem-
bro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 
68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro, 
adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado 
e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais  
n.ºs 27/2006/M, de 14 julho, e 27/2016/M, de 6 de julho. 

 
Artigo 7.º 

Norma revogatória 
 

É revogada a Portaria n.º 130/2015, de 31 de julho. 
 

Artigo 8.º 
Entrada em vigor 

 
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação. 
 
Assinada em 14 de março de 2018. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-

ESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 

 
Portaria n.º 109/2018 

 
de 22 de março  

 
Dando cumprimento ao disposto nos números 1 e 2, do 

artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, por 
referência à alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e pelo n.º 1 do artigo 11.º do 
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e para efeitos do 
artigo 27.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, 
de 30 de Dezembro, manda o Governo Regional pelo Vice-
Presidente do Governo e pelo Secretário Regional dos 
Equipamentos e Infraestruturas o seguinte: 

 
1. Os encargos orçamentais previstos para a “Imple-

mentação de sistema de alerta de aluviões na  
RAM - Estudo do leque aluvionar da baía do Fun-
chal”, Concurso Limitado por Prévia Qualificação 
n.º 1/2017, no valor global de 342.500,00€, acres-
cido de IVA à taxa legal em vigor, encontram-se 
escalonados na forma abaixo indicada: 

 
Ano económico de 2018 ..................... € 224.500,00 
Ano económico de 2019 ..................... € 118.000,00 

 
2. A despesa relativa ao ano económico de 2018, será 

inscrita na rubrica da Secretaria 49 Capítulo 50 Di-
visão 01 Subdivisão 04, Projeto 51594, Fontes de 
Financiamento 192 e 232 e Classificação económi-
ca 02.02.14.D0.00 da proposta do Orçamento da 
RAM para 2018. 

 
3. A importância fixada para cada ano económico po-

derá ser acrescida do saldo apurado no ano anterior. 
 
4. Revoga-se a Portaria n.º 217/2017 publicada no 

JORAM Série I, Número 112, a 26.06.2017. Esta 
Portaria entra imediatamente em vigor.  


