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15 — Atenta a natureza das pensões de sobrevivên-
cia, cuja finalidade é, para ambos os regimes (quer 
seja o da protecção social da função pública, quer seja 
o do sistema de segurança social), a de compensar os 
familiares/herdeiros hábeis do beneficiário da perda dos 
rendimentos de trabalho determinada pela morte deste, 
também não se me vislumbram outras justificações que 
possam estar na origem do estabelecimento de datas 
diferentes para o início do venci mento das pensões.

16 — Como bem refere Rita Lobo Xavier [in artigo in-
titulado ‘‘Uniões de facto e pensão de sobrevivência. Ano-
tação aos Acórdãos do Tribunal Constitu cional n.os 195/03 
e 88/04’’, publicado na Jurisprudência Constitucional, 
n.º 3, Julho-Setembro de 2004, pp. 16 e segs.], ‘‘a atri-
buição da pensão de sobrevi vência está intimamente 
relacionada com as implicações económicas da morte do 
beneficiário: os herdeiros hábeis terão de provar determi-
nados factos de onde resulte que a morte do beneficiário 
implicou uma diminuição dos meios de subsistência’’.

17 — Ora, nas situações em que esta prova já foi 
feita judicialmente e os res pectivos companheiro/com-
panheira reconhecidos como herdeiros hábeis, ou seja, 
em que se admitiu que os mesmos ficaram afectados 
nos seus meios de sobrevivência pela perda de rendi-
mentos do trabalho que o de cujus auferia, não se vê 
por que razão a lei não lhes há-de assegurar a pensão 
de sobrevivên cia a partir do momento em que deixaram 
de contar com tais rendimentos, isto é, a partir do início 
do mês seguinte ao do falecimento.

18 — De facto, parece-me demasiado oneroso, in-
justo e desproporcional, fazer recair sobre os mesmos os 
prejuízos que podem advir da morosidade na tramitação 
dos processos judiciais que, nos casos que me foram 
relatados, ascenderam a cerca de dois anos, quando 
a mesma situação de morosidade irreleva no caso do 
regime geral de segurança social.»

Pelas razões expostas, surgindo como injustificada, sob o 
ponto de vista da finalidade dos direitos em causa (o direito 
legal à pensão de sobrevivência e o direito consti tucional 
à segurança social), a diferenciação de regimes através da 
qual o legislador estabele ceu soluções substancialmente 
diferentes para situações essencialmente iguais, há que 
decla rar a inconstitucionalidade da norma questionada, 
por violação do princípio da igualdade.

III — Decisão. — Termos em que se decide declarar, 
com força obrigatória geral, a inconstituciona lidade, por 
violação do princípio da igualdade, da norma constante do 
trecho final do artigo 41.º, n.º 2, do Estatuto das Pensões 
de Sobrevivência, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/73, 
de 31 de Março, na redacção introduzida pelo Decreto-Lei 
n.º 191-B/79, de 25 de Junho, na parte em que determina 
que a pensão de sobrevivência a que tenha direito aquele 
que, no momento da morte do contribuinte, estiver nas 
condições previs tas no artigo 2020.º do Código Civil, 
apenas será devida a partir do dia 1 do mês seguinte àquele 
em que tal pensão tenha sido requerida.

Lisboa, 11 de Junho de 2008. — Mário José de Araújo 
Torres (relator) — Benjamim Silva Rodrigues — Carlos Al-
berto Fernandes Cadilha — Maria Lúcia Amaral — Maria 
João Antunes — Gil Galvão — João Cura Mariano — Ví-
tor Gomes — José Manuel Borges Soeiro — Ana Maria 
Guerra Martins — Joaquim de Sousa Ribeiro — Carlos 
Pamplona de Oliveira (com declaração) — Rui Manuel 
Moura Ramos.

Declaração de voto

Voto a decisão, com discordância quanto ao seu funda-
mento. Tal como decla rei no Acórdão n.º 522/2006, en-
tendo que, face à natureza da pensão em causa, independen-
temente do problema de igualdade de tratamento legislativo 
que se levanta, a norma consagra, essencialmente, uma 
solução desadequada ao fim a que se destina. Significa este 
entendi mento que a solução legal não poderia manter-se 
ainda que o regime estabelecido no Decreto Regulamentar 
n.º 1/94, de 18 de Janeiro, fixasse outra disciplina quanto 
aos beneficiários da Segurança Social. — Carlos Pam-
plona de Oliveira. 

 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Presidência do Governo

Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2008/M

Aprova os Estatutos do Instituto de Desenvolvimento Regional

O Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2007/M, de 
23 de Julho, que estabeleceu a estrutura orgânica do novo 
Governo Regional, manteve no seu artigo 7.º as atribuições 
da Secretaria Regional do Plano e Finanças nas áreas do 
planeamento e dos fundos comunitários na Região Autó-
noma da Madeira.

Porém, as orientações postuladas no Programa de Re-
organização e Modernização da Administração da Região 
Autónoma da Madeira (PREMAR) sugeriram que estas 
atribuições, antes distribuídas por diferentes serviços da 
Secretaria Regional do Plano e Finanças, passassem a estar 
reunidas num mesmo organismo.

Assim, em obediência às citadas orientações, através 
do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2007/M, de 12 

de Novembro, foi criado o Instituto de Desenvolvimento 
Regional (IDR) precisamente para, sob a tutela e a superin-
tendência desta Secretaria Regional, prosseguir a missão de 
coordenar as actividades de planeamento e monitorizar o 
modelo de desenvolvimento regional, bem como coordenar 
e gerir a intervenção dos fundos comunitários na Região 
Autónoma da Madeira.

Entretanto, nesse mesmo dia foi publicado o Decreto 
Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de Novembro, 
que estabelece os princípios e normas a que deve obede-
cer a organização da administração directa e indirecta da 
Região Autónoma da Madeira.

Através deste diploma flexibiliza-se e descentraliza-se 
a organização interna de serviços, exigindo-se, por outro 
lado, um esforço de racionalização estrutural dos mes-
mos.

Neste contexto, em conformidade com os novos princí-
pios e normas de organização estabelecidos pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 17/2007/M e de acordo o disposto 
no Decreto Legislativo Regional n.º 18/2007/M, ambos de 
12 de Novembro, através do presente diploma aprovam -se 
os estatutos do IDR, definindo -se a respectiva missão, as 
atribuições, os órgãos, o tipo de organização interna, a 
dotação de lugares de direcção intermédia e demais normas 
especiais relativas à sua organização.

Assim:
Nos termos do artigo 227.º, n.º 1, alínea d), da Consti-

tuição da República Portuguesa, do artigo 69.º, alínea d), 
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do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma 
da Madeira, aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de Junho, 
e revisto pela Lei n.º 130/99, de 21 de Agosto, e pela Lei 
n.º 12/2000, de 21 de Junho, do artigo 12.º, n.os 1 e 2, do 
Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2007/M, de 23 de 
Julho, que aprova a organização e funcionamento do Go-
verno Regional, e do artigo 20.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 18/2007/M, de 12 de Novembro, o Governo 
Regional da Madeira decreta o seguinte:

Artigo 1.º
São aprovados os Estatutos do Instituto de Desenvol-

vimento Regional, adiante designado abreviadamente por 
IDR, publicado em anexo ao presente diploma e do qual 
faz parte integrante.

Artigo 2.º
É revogado o Decreto Regulamentar Regional 

n.º 10/2005/M, de 19 de Abril.

Artigo 3.º
O presente diploma entra em vigor no dia a seguir ao 

da sua publicação.
Aprovado em Conselho do Governo Regional em 12 

de Junho de 2008.
O Presidente do Governo Regional, Alberto João Car-

doso Gonçalves Jardim.
Assinado em 19 de Junho de 2008.
Publique-se.
O Representante da República para a Região Autónoma 

da Madeira, Antero Alves Monteiro Diniz.

ANEXO

ESTATUTOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CAPÍTULO I

Missão, atribuições, órgãos e estrutura

Artigo 1.º
Missão e atribuições

1 — O IDR tem por missão a coordenação das acti-
vidades de planeamento e de monitorização do modelo 
de desenvolvimento regional bem como a coordenação e 
gestão da intervenção dos fundos comunitários na Região 
Autónoma da Madeira.

2 — As atribuições do IDR são as que constam do artigo 
5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2007/M, de 12 
de Novembro.

Artigo 2.º
Órgãos

1 — O IDR é dirigido por um presidente, coadjuvado 
por dois vice-presidentes.

2 — O presidente e os vice-presidentes são equipara-
dos a cargo de direcção superior de 1.º grau e de 2.º grau, 
respectivamente.

3 — O presidente pode exercer as competências que 
lhe sejam delegadas, bem como delegar ou subdelegar, 

nos termos da lei, em qualquer dos vice-presidentes e 
pessoal dirigente, as competências que lhe são conferidas 
ou delegadas.

4 — Os actos de mero expediente necessários à mera 
instrução de processos podem, para além do presidente, ser 
assinados por qualquer dos vice-presidentes ou, caso não 
seja possível, por funcionários com funções de direcção 
que tenham poder expressamente conferido para o acto.

5 — É ainda órgão do IDR o fiscal único.

Artigo 3.º
Estrutura

1 — A organização interna dos serviços do IDR obedece 
ao modelo de estrutura hierarquizada.

2 — A estrutura hierarquizada é constituída por uni-
dades orgânicas nucleares, designadas «unidades», que 
funcionam sob a dependência directa do presidente, e por 
unidades orgânicas flexíveis designadas «núcleos».

3 — As unidades e os núcleos serão criados por portaria 
conjunta do Vice-Presidente do Governo Regional e do 
secretário regional da tutela.

4 — As unidades e os núcleos são dirigidos por directo-
res e chefes de núcleo, equiparados, para todos os efeitos 
legais, a cargo de direcção intermédia de 1.º grau e de 2.º 
grau, respectivamente.

5 — O número máximo de unidades é fixado em 6 e o 
de núcleos em 13.

6 — Por despacho do Secretário Regional da tutela e 
por resolução do Conselho do Governo, poderão ainda ser 
criadas, respectivamente, equipas de projectos temporárias 
com objectivos especificados e estruturas de missão que 
se mostrem indispensáveis à prossecução das atribuições 
do IDR.

7 — Para o estudo de problemas específicos poderão ser 
constituídas comissões, grupos de trabalho ou conselhos 
consultivos, cuja composição, mandato, funcionamento 
e demais condições serão estabelecidos em despacho do 
secretário regional da tutela.

CAPÍTULO II

Pessoal

Artigo 4.º
Carreiras e categorias

1 — O pessoal do IDR compreende pessoal de carreiras 
de regime geral, pessoal de carreiras de regime especial, 
pessoal de carreiras específicas da administração regional 
e pessoal de carreiras específicas do IDR.

2 — O pessoal de carreiras de regime geral é agrupado 
em:

a) Pessoal dirigente;
b) Pessoal técnico superior;
c) Pessoal técnico;
d) Pessoal técnico-profissional;
e) Pessoal de chefia;
f) Pessoal administrativo;
g) Pessoal auxiliar.

3 — O pessoal de carreiras de regime especial compre-
ende as carreiras de informática.
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4 — O pessoal de carreiras específicas da administração 
regional compreende a carreira de coordenador.

5 — O pessoal de carreiras específicas do IDR compre-
ende a carreira de tesoureiro-chefe.

Artigo 5.º
Quadro

O quadro de pessoal do IDR é aprovado por despacho 
conjunto do membro do Governo Regional responsável 
pela área da Administração Pública e pelo secretário re-
gional da tutela.

Artigo 6.º
Regime

O regime aplicável ao pessoal do IDR é o genericamente 
estabelecido para os funcionários e agentes da administra-
ção pública regional, sem prejuízo do disposto nos artigos 
seguintes.

Artigo 7.º
Pessoal dirigente

1 — O recrutamento para os cargos dirigentes das uni-
dades e núcleos mencionadas no n.º 3 do artigo 3.º dos 
presentes Estatutos, pode ser feito de entre funcionários 
integrados em carreiras específicas do IDR, conforme o 
disposto do n.º 3 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto.

2 — A possibilidade de recurso ao recrutamento men-
cionado no número anterior deve ser objecto de menção 
expressa na portaria conjunta que criar as referidas uni-
dades e núcleos.

Artigo 8.º
Carreira de tesoureiro-chefe

O recrutamento para a carreira de tesoureiro-chefe faz-
se, mediante concurso, de entre:

a) Indivíduos possuidores de curso superior e adequada 
experiência profissional;

b) Coordenadores especialistas com experiência na área 
de tesouraria;

c) Coordenadores e chefes de secção com, pelo menos, 
três anos de serviço na categoria classificados de Bom e 
possuidores de adequada experiência profissional na área 
da tesouraria.

Artigo 9.º
Carreira de coordenador

1 — A carreira de coordenador desenvolve-se pelas 
categorias de coordenador especialista e de coordenador.

2 — O recrutamento para as categorias de coordenador 
especialista e de coordenador faz-se, respectivamente, de 
entre coordenadores com três anos na respectiva categoria 
e de entre chefes de secção com comprovada experiência 
na área administrativa.

3 — A carreira de coordenador é remunerada de acordo 
com o estabelecido no Decreto Legislativo Regional 
n.º 23/99/M, de 26 de Agosto, aplicando-se à mobilidade 
mediante concurso o disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 
18.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, na 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de 
Dezembro.

CAPÍTULO III
Disposições finais e transitórias

Artigo 10.º
Transição de pessoal

A transição do pessoal do quadro do Instituto de Gestão 
de Fundos Comunitários para o quadro de pessoal do IDR 
faz-se com a aprovação do quadro do IDR, através de lista 
nominativa, homologada pelo secretário regional da tutela, 
com dispensa de quaisquer outras formalidades legais.

Artigo 11.º
Organização interna

Até à aprovação da portaria conjunta a que se refere 
no n.º 3 do artigo 3.º do presente diploma, mantém-se a 
estrutura do extinto Instituto de Gestão de Fundos Comu-
nitários, com as respectivas comissões de serviço e cargos 
dirigentes.

Artigo 12.º
Actividade de controlo de 1.º nível

1 — As competências referentes ao controlo de 1.º nível, 
no âmbito do QCA III, devem ser asseguradas no quadro 
das competências de uma unidade e de um núcleo a serem 
criadas pela portaria a que se refere o n.º 3 do artigo 3.º 
do presente diploma.

2 — A actividade de controlo de 1.º nível obedece ao 
princípio da segregação de funções, compreendendo fun-
ções inspectivas, que serão exercidas por pessoal técnico 
a designar por despacho do presidente do IDR.

3 — O pessoal técnico que desempenhe funções inspec-
tivas poderá auferir um suplemento de importância equi-
valente a 20% da respectiva remuneração base, abonado 
em 12 mensalidades.

4 — Compete ao secretário regional da tutela autorizar 
a atribuição do suplemento referido no número anterior.

5 — A atribuição deste suplemento cessa a 30 de Junho 
de 2009.

Artigo 13.º
Concursos pendentes

Mantêm-se em vigor os concursos cujos avisos de 
abertura se encontrem publicados até à data da entrada 
em vigor do presente diploma, sendo os lugares a prover 
os constantes do quadro em vigor à data da aceitação no 
respectivo lugar.

Artigo 14.º
Acordos de cooperação

O IDR pode celebrar com entidades públicas ou pri-
vadas, nacionais ou estrangeiras, acordos de cooperação, 
protocolos, contratos de adesão e contratos de prestação de 
serviços para a realização de estudos, projectos e quaisquer 
outras tarefas julgadas indispensáveis ao seu funciona-
mento.

Artigo 15.º
Actos notariais

1 — A celebração de escrituras ou outros actos notariais 
em que intervenha o IDR será assegurada pelo notário 
privativo do Governo Regional.

2 — As receitas emolumentares que excedam as que 
se destinam ao notário privativo do Governo Regional 
constituirão receitas do IDR. 




