
REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERACÓES CLIMÁTICAS
DtREÇÃo REG|oNAL Do AMBTENTE E ALTEMÇóES cLtMÁTÍcAS

DESPACHO No2 - STADAP/DRAAC-2o2o

Considerondo que o Decreto Legíslotivo Regionol no 27/2009|M de

21 de ogosto, olterodo pelo Decreto LegisloÌivo Regionol no 12/2015/M, de

21 de dezembro, que estobelece o sistemo integrodo de gestõo de

ovolioçõo do desempenho no odministroçõo regionol outónomo do

Modeiro, determino que um dos intervenienies do processo de ovolioçõo

do desempenho no ômbito de codo serviço é o comissÕo poritório, o quol

funciono junto do dirigenfe móximo de codo serviço e tem competêncio

consultivo poro oprecior propostos de ovolioçÕo dodos ct conhecer o

trobolhodores ovoliodos, ontes do homologoçõo.

considerondo que o comissÕo poritório é composto por quoÌro

vogois efetivos, sendo dois representontes do odministroçõo, um dos quois

membro do conselho coordenodor do ovolioçõo, designodos pelo

dírigente móximo do serviço, e dois representontes dos trobolhodores por

estes eleitos.

Considerondo que os vogois represenÌontes dos trobolhodores sÕo

eleitos, pelo período de quotro onos, em número de seis, sendo dois efetivos

e quotro suplentes, otrovés de escrutínio secreto pelos trobolhodores que

consfítuem o universo de trobolhodores de todo o serviço ou de porte dele.

Considerondo que o processo de eleiçõo dos vogois representontes

dos trobolhodores deve decorrer em dezembro e é orgonizodo nos termos

de despocho do dirigente móximo do serviço que é publicitodo no

respetivo pógino eletrónico.

S. R.
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Assim, oo obrigo do disposto no ó do ortigo 55o do Decreto Legislotivo

Regionol no 2712009/M, de 21 de ogosfo, olterodo pelo Decreto Legislotivo

Regionol n" 12/2015/M, de 21 de dezembro, determíno:

I - Até òs l7 horos do dio 04 de dezembro de 2020 os trobolhodores

do Direçõo Regionol poderoo indicor os membros do meso de voto, sendo

que, no ousêncio desso indicoçõo, os mesmos sõo designodos pelo Diretor

Regionol oté quorento e oiÌo horos ontes do reolizoçõo do oto eleitorol;

2- A indicoçõo pelos trobolhodores dos membros do meso de voto

o que olude o porógrofo onterior deveró ser prestodo no solo n.o 323 óreo

odministrotivo, do Direçõo Regionol do Ambiente e Alteroções ClimóÌicos,

locolizodo ò Ruo Dr. Pestono Júnior, no 6, 3o ondor, Funchol, medionÌe

preenchimento dc formulório próprio o scr solicitodo no referido nos Serviços

Administroiivo, cujo modelo se junto oo presente despocho.

3 - O número de trobolhodores do meso de voto é de quotro, dos

quois dois membros sÕo efetivos e dois sõo suplentes.

4 - O oto eleitorol dos vogois representontes dos trobolhodores no

comissÕo poritório ocorreró no dio l0 de dezembro de 2020.

5 - A meso de voto do oio eleitorol o que se refere o porógrofo

onterior estoró locolizodo no solo 324 do Direçõo Regionol do Ambiente e

Alteroções Climóticos, locolizodo ò Ruo Dr. Pestono Júnior, no ó, 3o ondor,

Funchol, e funcionoró dos l0 horos òs l2 horos e 30 minutos e dos l4 horos

òs l7 horqs, do referido dio l0 cle dezembro de 2020.

ó - SÕo eleitos como efetivos os vogois que obtenhom o moior

número de votos, respetivomente o lo e o 2o mois votodos e como suplentes

o 3o e seguintes mois votodos;
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7 - Se, porCI efeitos de constituiçõo do comissõo poritório ou de

meso de vofo, for necessório proceder o desempote entre trobolhodores

que tenhom o mesmo nÚmero de votos, seró usodo como critério de

desempofe o moior ontiguídode do trobolhodor no odministroçõo público.

B - A comunicoçõo dos resultodos do eleiçõo oo Diretor Regionol,

teró de ocorrer impreterivelmente oté Òs I Z horos do dio I I de dezembro

de 2020.

9 - Os membros do meso de voto estõo dispensodos do exercício

dos seus deveres funcionois no dio em que tem lugor o eleíçoo, sendo

iguolmente concedidos focilidodes oos resfontes trobolhodores pelo

período estritomenÌe indispensóvel poro o exercício do direito de voto.

l0 - A nõo porticipoçõo dos trobolhodores no eleiçõo implico o nÕo

constituiçõo do comissõo poritório sem, contudo, obstor oo prosseguimento

do processo de ovolioçõo, entendendo-se como irrelevontes quoisquer

pedidos de oprecioçõo por esse órgÕo, nos termos do disposto no no 7 do

ortigo 55o do Decreto Legislotivo Regionol no 27/2009/M, de 21 de ogosto,

olterodo pelo Decreto Legislotivo Regionol no 12/2015/M, de 21 de

dezembro.

ì I - Divulgue-se o presente despocho pelos trobolhodores do

DireçÕo Regionol do Ambiente e Alteroções Climóticos e publicite-se o

mesmo no pógino eletrónico deste Serviço

Funchol,30 de novembro de 2020

O Diretor Regionol,

Monuel Aro Oliveiro
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ANEXO AO DESPACHO N. 02 - S|ADAP/DRAAC - 2O2O, DE 30 DE NOVEMBRO

Ex.mo Senhor

Diretor Regionol do Ambiente

e Alteroções Climóticos

ínome ),

cotegorio), vem, em conformidode com o disposto

no olíneo o) do n.o ó do ortigo 55.o do Decreto Legislotivo Regionol n.'27 /2OO9 /M,

de 21 de ogosto, no redoçõo em vigor, indicor os membros do meso de voto,

nos seguintes termos:

a

a

a

a

Funchol, _de de 2020

O Trobolhodor




