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2 -  Determinar que a despesa a suportar pelo 
Orçamento da Região Autónoma da Madeira do 
ano 2020, respeitante a capital, no valor de  
€ 28.574,03 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta 
e quatro euros e três cêntimos), tem cabimento 
orçamental na Secretaria 43; Capítulo 01; Divisão 
01; Subdivisão 01; Classificação Económica 
10.07.03.S0.00 SCEP (Passivos financeiros -  
- Outros passivos financeiros - Sociedades 
Financeiras - Bancos e outras instituições 
financeiras) e a parcela de juros e demais despesas 
associadas, no valor de € 2.760,95 (dois mil, 
setecentos e sessenta euros e noventa e cinco 
cêntimos), tem cabimento orçamental na Secretaria 
43; Capítulo 01; Divisão 01; Subdivisão 01; 
Classificação Económica 03.01.03.S0.00 SCEP 
(Juros e outros encargos - Juros da dívida pública -  
- Sociedades Financeiras - Bancos e outras 
instituições financeiras), ambos com Centro 
Financeiro M100300 e Fundo 5111000049, 
Compromissos n.º CY52002361 (capital) e 
n.º CY52001135 (juros e outros encargos). 

 

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de 
Albuquerque 

 
 

Resolução n.º 70/2020 
 

O Conselho do Governo reunido em plenário em 20 de 
fevereiro de 2020, resolve aprovar o Decreto Regulamentar 
Regional que aprova a orgânica da Direção Regional 
Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Relações Externas e 
da Coordenação, da Vice-Presidência do Governo Regional 
e dos Assuntos Parlamentares. 
 

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de 
Albuquerque 

 
 

Resolução n.º 71/2020 
 

Considerando que por escritura de expropriação 
amigável celebrada a dezanove de janeiro de dois mil e dez, 
referente à obra de “Construção da Via Rápida Câmara de 
Lobos - Estreito de Câmara de Lobos” - Parcela cento e 
quarenta e oito, a Região Autónoma da Madeira expropriou 
à senhora Maria de Sá Abreu e marido Paulo de Abreu uma 
parcela de terreno rústica e suas benfeitorias, com a área de 
cento e um metros quadrados, a destacar do prédio misto 
localizado no Sítio do Pico e Salões, freguesia do Estreito 
de Câmara de Lobos, concelho de Câmara de Lobos, 
inscrita a parte rústica na matriz cadastral respetiva sob o 
artigo doze barra dois da secção “FW” e a parte urbana na 
matriz predial sob o artigo mil e novecentos e dezanove, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Câmara de 
Lobos sob o número dois dois zero sete, a qual se encontra 
averbada ao domínio público; 

Considerando que após a conclusão do processo de 
reclamação administrativa número cinquenta e oito barra 
dez barra quinhentos e oitenta, o referido prédio deu 
origem, entre outros, a um prédio rústico com a área de 
trinta e dois metros quadrados e cinquenta centímetros e a 
uma área de setenta e três metros quadrados que passou a 
integrar o domínio público rodoviário; 

Considerando que esse prédio rústico encontra-se afeto 
ao domínio público, devendo assim integrar o domínio 
privado da Região Autónoma da Madeira; 

Considerando que se torna necessário proceder à 
desafetação da área de trinta e dois metros quadrados e 
cinquenta centímetros de domínio público para domínio 
privado; 

Considerando que a área ao integrar o domínio privado 
da Região Autónoma da Madeira pode ser objeto de 
alienação, por fazer parte do comércio jurídico privado; 

Estando assim plenamente salvaguardado o interesse 
público da Região Autónoma da Madeira.  

O Conselho de Governo reunido em plenário em 20 de 
fevereiro de 2020, resolve: 

Desafetar o prédio rústico inscrito na matriz cadastral 
respetiva sob o artigo dezassete da secção “FW” 
(anteriormente inscrito sob parte do artigo doze barra dois da 
secção FW”), da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, 
concelho de Câmara de Lobos, com a área de trinta e dois 
metros quadrados e cinquenta centímetros, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Câmara de Lobos sob o 
número dois dois zero sete, confrontante na parte considerada 
do Norte com a RAM, do Sul e Leste com Maria Sá de Abreu 
e do Oeste com João Aurélio Fernandes Pita. 
 

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de 
Albuquerque 

 
 

Resolução n.º 72/2020 
 

A Resolução n.º 52/2018, de 5 de fevereiro, aprovou o 
Plano de Ação para a Aplicação do Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD) à Administração Pública 
Regional, na sequência das obrigações que aquele diploma, 
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais, veio a estabelecer, 
procurando por essa via, preparar o pleno cumprimento das 
disposições legais ora vigentes nessa matéria  

De acordo com o Plano de Ação aprovado em anexo à 
referida Resolução, foram definidos o enquadramento 
institucional e o modelo de governança do Encarregado de 
Proteção de Dados (EPD), a que correspondem as 
competências identificadas no artigo 39.º do RGPD. 

Por seu turno, a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, veio 
assegurar a execução na ordem jurídica interna Portuguesa 
do referido Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD), a qual, no seu artigo 12.º, estabeleceu a 
obrigatoriedade de designação de um EPD para os 
organismos públicos da RAM, sendo que, nos termos do 
n.º 4 do mesmo artigo, pode ser designado um único EPD a 
um conjunto de organismos públicos, tendo em conta a 
respetiva estrutura organizacional e dimensão. 

Considerando que o cumprimento da missão do EPD 
deve ser alcançado através da criação de uma estrutura de 
suporte de natureza simplificada, que se possa adaptar de 
modo mais eficiente a alguma eventual mudança estratégica 
no funcionamento da unidade a criar, opta-se pela criação 
de uma estrutura de missão, nos termos do disposto no 
artigo 28.º do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, 
de 12 de novembro, alterado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 24/2012/M, de 30 de agosto, pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 2/2013/M, de 2 de janeiro e pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M , de 30 de 
dezembro.  

Assim, o Conselho do Governo reunido em plenário em 
20 de fevereiro de 2020, resolve: 

 
1 -  Criar junto do departamento do Governo Regional 

que tutela os setores da informática e da 
administração pública, a estrutura de missão 
designada por Gabinete do Encarregado-Geral de 
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Proteção de Dados (GEGPD), incumbida de 
assegurar de forma interdepartamental e para toda a 
administração pública regional, as responsabili-
dades da Região ao nível da Proteção de Dados 
Pessoais. 

 
2 -  A Unidade de Missão é dirigida pelo Encarregado- 

-Geral de Proteção de Dados (EGPD), coadjuvado 
pelo Encarregado-Geral-Adjunto de Proteção de 
Dados (EGAPD).  

 
3 -  Determinar que, no arranque do GEGPD, serão 

ainda afetos à sua instalação e funcionamento, em 
regime de mobilidade, pessoal de informática, da 
área jurídica e administrativa, até ao máximo de 4 
trabalhadores.  

 
4 -  A estrutura designada Gabinete do Encarregado- 

-Geral de Proteção de Dados (GEGPD), é a 
estrutura incumbida de, forma interdepartamental, 
assegurar, o controlo, auditoria e fiscalização da 
aplicação do Regulamento Geral de Proteção de 
Dados (RGPD), Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril 
de 2016 e da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto a fim 
de defender os direitos, liberdades e garantias das 
pessoas singulares no âmbito dos tratamentos de 
dados pessoais. 

 
5 -  Estabelecer que a Rede de Privacidade e Proteção 

de Dados (RPPD), criada no âmbito do Plano de 
Ação para aplicação do RGPD, aprovado pela 
Resolução n.º 52/2018, de 5 de fevereiro, mantém 
as suas funções como estrutura de apoio técnico do 
EGPD, sendo composta pelos interlocutores de 
cada departamento do Governo Regional, nomeado 
pelos respetivos membros do Governo. 

 
6 -  Determinar que, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º 

da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, o EGPD é 
designado Encarregado de Proteção de Dados para 
todos os organismos da administração pública 
regional direta e indireta, incluindo o setor público 
empresarial desde que os órgãos de gestão destas 
últimas entidades expressamente o declarem 
perante o EGPD.  

 
7 -  Determinar que as funções do GEGPD são as 

constantes no artigo 11.º da Lei n.º 58/2019, de 8 
de agosto, incluindo funções de controlo e 
auditoria da sua aplicação, sem prejuízo das que 
lhe possam ser atribuídas no âmbito da legislação 
nacional e regional ou resultarem do seu 
Regulamento Interno, e adicionalmente: 
a) Exercer funções de regulamentação, 

supervisão e auditoria;  
b) Dar parecer prévio, em todas as questões 

relacionadas com a proteção de dados 
pessoais, nomeadamente nos processos 
administrativos, incluindo os de contratação 
pública, diretrizes e orientações técnicas para 
a aplicação do RGPD pela administração 
pública regional; 

c) Propor ao Governo Regional uma política de 
privacidade e de proteção de dados a aplicar à 
toda a administração pública regional bem 
como os termos da sua aplicação. 

8 -  Determinar que ao EGPD e seu adjunto é atribuído 
o estatuto que decorre do disposto no artigo 38.º do 
RGPD, nomeadamente: 
a) Ter acesso livre aos dados pessoais e às 

operações de tratamento; 
b) Sujeição apenas ao poder de tutela, gozando 

de independência relativamente ao exercício 
das suas funções; 

c) Nomeação mediante comissão de serviço e 
inamovibilidade da nomeação por motivos 
diretamente ligados ao exercício do cargo; 

d) O EGPD articula-se diretamente com os 
responsáveis máximos dos departamentos e 
organismos do Governo Regional. 

 
9 -  Estabelecer que os serviços, organismos e 

estruturas da Administração Pública Regional, no 
âmbito das suas atribuições e áreas de intervenção, 
prestam ao GEGPD a colaboração solicitada. 

 
10 -  Determinar que o GEGPD tenha uma vigência de 3 

anos, prorrogável por iguais períodos. 
 
11 -  Determinar que o Encarregado-Geral de Proteção 

de Dados (EGPD) e o Encarregado-Geral-Adjunto 
de Proteção de Dados (EGAPD) serão nomeados 
mediante Despacho do membro do Governo 
referido no n.º 1, sendo equiparados, respetiva-
mente, a cargo de direção superior de 2.º grau e a 
cargo de direção intermédia de 1.º grau. 

 
12 -  Determinar que o Regulamento Interno, que 

regulará o funcionamento do GEGPD, deverá ser 
aprovado por decisão do membro do Governo 
referido no n.º 1, no prazo máximo de 30 dias após 
a nomeação dos dirigentes da estrutura de missão. 

 
13 -  A Presente Resolução entra em vigor no dia 

seguinte à sua publicação. 
 

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de 
Albuquerque 

 
 

Resolução n.º 73/2020 
 

Considerando que a ASA - Associação para o 
Desenvolvimento da Freguesia de Santo António, tem por 
objetivo principal promover o desenvolvimento, a 
valorização e recuperação urbanística das freguesias de 
Santo António, São Roque e outras do concelho do 
Funchal, e praticar ações com vista a contribuir para a 
melhoria do nível económico e sociocultural das 
populações da respetiva área de atuação; 

Considerando que a ASA - Associação para o Desenvolvi-
mento da Freguesia de Santo António tem desempenhado um 
papel preponderante no desenvolvimento social, cultural, 
recreativo e desportivo da comunidade da sua área de 
influência, organizando atividades de cariz social, com o 
intuito de dar respostas às populações mais carenciadas, sendo 
reconhecida como uma pessoa coletiva de utilidade pública; 

Considerando que as receitas próprias da ASA -  
- Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de 
Santo António, se manifestam insuficientes para fazer face 
às despesas inerentes à sua atividade de promoção e de 
desenvolvimento da comunidade, cujo mérito é socialmente 
reconhecido; 


