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Anexo I 
 

(a que refere o artigo 5.º) 
 

 
Número de 

lugares 

Cargos de direção superior de 1.º grau .................  1 

 
 

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E  

ASSUNTOS SOCIAIS 
 

Portaria n.º 163/2018 
 

de 14 de maio 
 

Considerando o contrato-programa a celebrar entre a 
IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, 
e a Associação Reinventa, tendo em vista a atribuição de 
apoios financeiros pela primeira outorgante, à segunda 
outorgante para realização e dinamização de ações vocacio-
nadas às famílias em situação de vulnerabilidade social, 
discriminadas no Orçamento do Plano de Atividades da 
segunda outorgante, no valor global de € 43.996,40. 

Dando cumprimento ao artigo 25.º do Decreto-Lei  
n.º 155/92, de 28 de julho e legislação subsequente, manda 
o Governo Regional da Madeira, através do Vice-
Presidente e da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos 
Sociais, autorizar o seguinte: 

 
1.º Os encargos orçamentais relativos ao contrato- 

-programa a celebrar entre a IHM - Investimentos 
Habitacionais da Madeira, EPERAM, e a Associa-
ção Reinventa, tendo em vista a atribuição de apoios 
financeiros pela primeira outorgante, à segunda ou-
torgante para realização e dinamização de ações vo-
cacionadas às famílias em situação de vulnerabilida-
de social, discriminadas no Orçamento do Plano de 
Atividades da segunda outorgante, no valor global 
de € 43.996,40 (quarenta e três mil, novecentos e 
noventa e seis euros e quarenta cêntimos) encon-
tram-se escalonados na forma abaixo indicada: 

 
- Ano económico de 2018  .................... € 28.785,53 
- Ano económico de 2019  .................... € 15.210,87 

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

cabimento na Orgânica 48 8 03 01 00, na Fonte de 
Financiamento 311, no Projeto 51181, da Medida 
026, Classificação Económica D.04.07.01.00.00, 
do Orçamento da IHM - Investimentos Habitacio-
nais da Madeira, EPERAM. 

 
3.º A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte 

ao da sua publicação. 
 
Vice-Presidência e Secretaria Regional da Inclusão e 

Assuntos Sociais, 
 
Assinada em 11 de maio de 2018. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade 

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS 
 

Portaria n.º 164/2018 
 

de 14 de maio 
 
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 9 de janeiro, 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 “REABI-

LITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE JOÃO 
GOMES - TROÇO URBANO (AÇUDE A1 - FOZ) - 1.ª FA-
SE”, processo n.º 12/2018, no valor global de  
€ 12.000.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, encontram-se escalonados na forma abaixo 
indicada: 

 
Ano económico de 2018  ................  € 1.528.987,00 
Ano económico de 2019  ................  € 9.665.550,46 
Ano económico de 2020  ...................  € 805.462,54 

 
2. A despesa prevista para o corrente ano económico 

tem cabimento na rubrica da Secretaria 49 Capítulo 
50 Divisão 02 Subdivisão 02, Projeto 51766, Fonte 
de Financiamento 191 e 232 e Classificação eco-
nómica 07.01.04.S0.00 do Orçamento da RAM pa-
ra 2018. 

 
3. A verba necessária para os anos económicos de 

2019 e 2020 será inscrita nas respetivas propostas 
de orçamento da RAM de 2019 e 2020. 

 
4. A importância fixada para cada ano económico po-

derá ser acrescida do saldo apurado no ano anterior. 
 
5. Esta Portaria entra imediatamente em vigor.  
 
Assinada a 2018/05/03. 
 
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 
 
 

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
 

Portaria n.º 165/2018 
 

de 14 de maio 
 
No âmbito da estratégia do Governo Regional de combate 

à precariedade, o artigo 41.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, veio estabelecer que, à regula-
rização de situações de precariedade na Administração Públi-
ca Regional e no setor empresarial da Região Autónoma da 
Madeira, é aplicável o disposto na Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro, que estabelece o programa de regularização extra-
ordinária dos vínculos precários, com as especificidades 
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previstas nas portarias que regulam e aprovam o programa de 
regularização extraordinária dos vínculos precários do setor 
público regional e naquele artigo. 

Mais estabelece o referido normativo que, durante o ano 
de 2018, são regularizadas as situações de precariedade 
constituídas com recurso a contratos a termo ou contratos 
de prestação de serviços, às quais tenha sido reconhecido 
que correspondem a necessidades permanentes e que o 
vínculo jurídico é inadequado. 

Neste enquadramento, tendo por base o trabalho desen-
volvido pelo Governo Regional em 2017, junto de todos os 
organismos da administração pública regional, institutos 
públicos e setor empresarial da Região Autónoma da Ma-
deira, sobre o recurso a instrumentos de contratação de 
natureza temporária - contratos a termo, e contratos de 
prestação de serviços celebrados com pessoas singulares, 
nomeadamente na modalidade de tarefa e avença -, suscetí-
veis de enquadrar situações de precariedade laboral, e aten-
dendo a que, durante o ano de 2017, algumas situações de 
precariedade foram objeto de regularização ao abrigo do 
disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 43.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, 
deve ser agora reconfirmado formalmente pelos dirigentes 
máximos de cada organismo, as referidas situações de pre-
cariedade. 

Para cumprir tal desiderato, no âmbito do trabalho efe-
tuado supramencionado, serão enviadas para os respetivos 
serviços e entidades e empresas públicas, listas das situa-
ções de precariedade para efeitos de verificação, confirma-
ção e reconhecimento formal, pelo respetivo dirigente má-
ximo ou órgão executivo. 

Após o referido reconhecimento formal, serão publici-
tadas listas ordenadas, por serviços, entidades ou empresas 
públicas, de situações de precariedade constituídas com 
recurso a contratos a termo ou contratos de prestação de 
serviços, garantindo-se assim que alguma situação existen-
te, mas que não tenha sido nelas contemplada possa ser 
objeto de avaliação pela comissão de avaliação bipartida 
(CAB), e formalmente reconhecida, nos termos previstos na 
presente portaria. 

Nesta sequência, importa regular o procedimento de re-
conhecimento formal das situações de precariedade consti-
tuídas com recurso a contratos a termo ou contratos de 
prestação de serviços, bem como o modo como serão publi-
citadas as listas elaboradas que identificam as respetivas 
situações de precariedade reconhecidas pelos organismos 
da administração pública regional, institutos públicos e 
setor empresarial da Região, onde podem ser consultadas, o 
prazo para apresentação de reclamação sobre o seu conteú-
do por potenciais interessados e o órgão responsável pela 
apreciação das referidas reclamações, sua constituição e 
modo de funcionamento. 

Assim, pela presente portaria é criada e regulada a com-
posição da CAB que irá proceder à avaliação dos recursos 
apresentados pelos trabalhadores que não foram incluídos 
naquelas listas, mas que consideram encontrar-se em exer-
cício de funções na modalidade de contrato a termo ou de 
contrato de tarefa ou de avença, em qualquer momento do 
período de 1 de janeiro de 2017 até 4 de maio de 2017, com 
subordinação a poderes de autoridade e direção, que corres-
pondem a necessidades permanentes dos órgãos ou serviços 
da administração direta e indireta da Região Autónoma da 
Madeira ou das entidades do respetivo setor empresarial, 
sem o adequado vínculo jurídico. Pretende-se que sejam 
ponderadas as situações de exercício de funções que cor-
respondam a trabalho subordinado que concorrem para a 
satisfação de necessidades permanentes e não sejam titula-
das por um vínculo jurídico adequado. 

Para que este processo decorra com a necessária celeri-
dade, as eventuais reclamações dos interessados podem ser 
feitas através de formulário disponível no sítio da internet 
da Direção Regional da Administração Pública e da Mo-
dernização Administrativa, podendo os referidos interessa-
dos concordar em receber por via de correio eletrónico as 
notificações decorrentes dos seus pedidos de avaliação. 

As conclusões das avaliações que nos termos da presen-
te portaria caibam à CAB, uma vez homologadas pelos 
membros do Governo Regional competentes, identificam 
situações que irão ser objeto de regularização em fase ime-
diatamente subsequente. 

Nessa fase, no caso dos órgãos ou serviços da adminis-
tração direta e indireta da Região, são, nos termos da pre-
sente portaria, automaticamente criados os lugares necessá-
rios nos mapas de pessoal, para efeitos, designadamente, 
dos procedimentos concursais para recrutamento dos traba-
lhadores, com base no regime constante da Lei  
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com as especificidades 
decorrentes da presente portaria. 

Assim: 
Ao abrigo do artigo 41.º do Decreto Legislativo Regio-

nal n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, manda o Governo Regio-
nal, pelo Vice-Presidente do Governo, o seguinte: 

 
CAPÍTULO I 
Parte geral 

 
Artigo 1.º 

Objeto e âmbito 
 
1 - A presente portaria estabelece os procedimentos de 

regularização extraordinária dos vínculos precários 
na Administração Pública Regional (APR) e no se-
tor empresarial da Região Autónoma da Madeira 
(SERAM), com recurso a contratos a termo e con-
tratos de prestação de serviços celebrados com pes-
soas singulares, nomeadamente na modalidade de 
tarefa e avença, que configuram situações de preca-
riedade laboral. 

 
2 - O procedimento regulado pela presente portaria 

abrange situações de exercício de funções do perí-
odo de 1 de janeiro de 2017 até 4 de maio de 2017: 
a) Na administração direta e indireta da RAM, 

com sujeição ao poder hierárquico, de disci-
plina ou direção e horário de trabalho, que 
correspondam a necessidades permanentes 
dos órgãos ou serviços e sem o adequado vín-
culo jurídico; 

b) No SERAM, que correspondam a necessida-
des permanentes das entidades e sem o ade-
quado vínculo jurídico. 

 
3 - A presente portaria não abrange: 

a) Carreiras em relação às quais exista legislação 
reguladora da integração específica de pessoal 
que exerça funções correspondentes a neces-
sidades permanentes dos órgãos ou serviços, 
nomeadamente previstos nos n.ºs 1 e 3 do ar-
tigo 46.º do Decreto Legislativo Regional  
n.º 28/2016/M, de 15 de julho; 

b) Situações de exercício de funções que, por 
força de legislação específica, só são tituladas 
por vínculos de duração limitada. 

 
4 - A presente portaria cria ainda uma Comissão de 

Avaliação Bipartida, abreviadamente designada por 
CAB, e estabelece a sua missão, composição, com-
petências e o respetivo modo de funcionamento. 
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CAPÍTULO II 
Procedimento do reconhecimento  

de precariedade 
 

Artigo 2.º 
Confirmação e listas definitivas 

 
1 - A Direção Regional da Administração Pública e da 

Modernização Administrativa (DRAPMA), no âm-
bito do trabalho desenvolvido pelo Governo Regi-
onal em 2017, envia aos respetivos serviços da 
APR e empresas públicas do SERAM, lista com in-
formação sobre o recurso a instrumentos de contra-
tação de natureza temporária - contratos a termo, e 
contratos de prestação de serviços celebrados com 
pessoas singulares, nomeadamente na modalidade 
de tarefa e avença -, suscetíveis de enquadrar situa-
ções de precariedade laboral. 

 
2 - Os dirigentes máximos dos serviços da APR e os 

membros do conselho de administração das empre-
sas do SERAM devem proceder à verificação e 
confirmação das listas a que se refere o número an-
terior, reconhecendo, formalmente, as situações de 
precariedade nelas relacionadas, elaborando uma 
lista definitiva de trabalhadores em situação de 
precariedade prevista nos n.ºs 1 e 2 do artigo ante-
rior, existentes no respetivo serviço ou organismo. 

 
3 - A lista definitiva a que se refere o número anterior, 

após homologação pelo membro do Governo Regi-
onal da respetiva área governativa, nos 10 dias 
úteis seguintes contados do envio da informação 
referida no n.º 1, é remetida à DRAPMA, preferen-
cialmente em formato eletrónico, assinada digital-
mente pelo dirigente máximo do serviço ou presi-
dente do conselho de administração, consoante o 
caso, ou, em alternativa, em papel, mas acompa-
nhada de suporte físico de armazenamento eletró-
nico de dados que contenha a mesma informação. 

 
4 - As listas definitivas remetidas à DRAPMA serão 

objeto de compilação, submetidas à homologação do 
membro do Governo Regional responsável pela área 
das finanças e da Administração Pública, e publica-
das nos termos previstos no artigo seguinte, no prazo 
de 5 dias úteis seguintes ao respetivo envio. 

 
Artigo 3.º 

Publicação das listas 
 
1 - As listas definitivas a que se refere o n.º 4 do artigo 

2.º são publicitadas no sítio da Internet da 
DRAPMA, ficando disponíveis para consulta e 
eventual reclamação de interessados pelo prazo 
previsto no n.º 1 do artigo 5.º. 

 
2 - Findo o prazo a que se refere o número anterior, a 

lista considera-se definitiva e consolidada, para 
efeitos do processo de regularização previsto nos 
artigos 8.º a 12.º. 

 
Artigo 4.º 

Participação de estruturas de representação  
coletiva dos trabalhadores 

 
1 - As associações sindicais e as comissões de traba-

lhadores representativas dos trabalhadores em cau-
sa podem comunicar à CAB as situações de exercí-

cio de funções que correspondam a necessidades 
permanentes e sem o adequado vínculo laboral de 
que tenham conhecimento e não tenham sido refle-
tidas nas listas a que se refere o artigo anterior, até 
ao termo do período previsto no n.º 1 do artigo 3.º. 

 
2 - A comunicação referida no número anterior deve 

conter os dados relativos aos trabalhadores em cau-
sa referidos no modelo em anexo à presente porta-
ria ou, no mínimo, o nome, órgão ou serviço ou en-
tidade do setor empresarial da Região, Departa-
mento do Governo Regional ou Instituto, funções 
desempenhadas, local de trabalho, horário e víncu-
lo com base no qual exerce as funções. 

 
Artigo 5.º 

Reclamação 
 
1 - O interessado que considere encontrar-se na situa-

ção referida no n.º 2 do artigo 1.º e tenha exercido 
funções mediante contrato a termo ou contrato de 
tarefa ou de avença, pode requerer a avaliação da 
sua situação junto da CAB, de acordo com o mode-
lo em anexo à presente Portaria, nos 10 dias úteis 
seguintes à publicação das listas mencionadas no 
artigo 3.º. 

 
2 - O modelo do requerimento é disponibilizado no si-

tio da Internet da DRAPMA, podendo ser entregue 
em papel ou através de correio eletrónico para o 
seguinte endereço “precarios@madeira.gov.pt.”. 

 
3 - O formulário do requerimento prevê a possibilidade 

de o requerente autorizar a CAB a aceder aos dados 
pessoais e demais dados relativos à sua situação la-
boral existentes no órgão, serviço ou entidade onde 
se encontra ou encontrou a desempenhar funções, fi-
cando o mesmo, nesse caso, dispensado de posterior 
pedido de entrega de documentos, bem como con-
cordar em receber por via de correio eletrónico as 
notificações e comunicações decorrentes do pedido 
de avaliação, nos termos do regime jurídico dos do-
cumentos eletrónicos e da assinatura digital. 

 
Artigo 6.º 

Processo de avaliação 
 
1 - A CAB rejeitará, liminarmente, os requerimentos 

que não estejam devidamente assinados, estejam 
incompletos, não respeitem o modelo constante do 
anexo ao presente diploma ou correspondam a si-
tuações que não se enquadrem no disposto no n.º 2 
do artigo 1.º, comunicando de imediato tal decisão 
aos requerentes. 

 
2 - Nos dois dias úteis posteriores à receção dos reque-

rimentos não enquadráveis no número anterior, o 
presidente da CAB solicita ao dirigente ou respon-
sável máximo do órgão, serviço ou entidade onde 
são exercidas as funções identificadas no requeri-
mento, informação devidamente fundamentada so-
bre se as mesmas correspondem a uma necessidade 
permanente, a qual deve ser comunicada à CAB no 
prazo de dez dias úteis. 

 
3 - Após a informação do dirigente máximo referida 

no número anterior, a CAB emite, em 5 dias úteis, 
parecer sobre se as funções exercidas correspon-
dem a uma necessidade permanente do órgão, ser-
viço ou entidade em causa. 
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4 - Caso o parecer considere que as funções exercidas 
correspondem a uma necessidade permanente, a 
CAB procede à avaliação da adequação jurídica do 
vínculo, de acordo, nomeadamente, com os crité-
rios referidos nos n.ºs 4 e 5 do artigo 14.º. 

 
Artigo 7.º 

Homologação do parecer 
 
Os pareceres da CAB são submetidos a homologação 

dos membros do Governo responsáveis pela área das finan-
ças e da Administração Pública e pela respetiva área gover-
nativa, seguindo-se o processo de regularização previsto 
nos artigos 8.º a 12.º. 

 
CAPÍTULO III 

Do processo de regularização  
 

Artigo 8.º 
Regulamentação 

 
O processo de regularização dos trabalhadores precários 

segue as disposições constantes da Lei n.º 112/2017, de 29 
de dezembro, com as adaptações constantes do presente 
capítulo. 

 
Artigo 9.º 

Abertura de concursos 
 

1 - Reconhecidas as situações de exercício de funções 
que satisfaçam necessidades permanentes mas sem 
vínculo jurídico adequado, os correspondentes pro-
cedimentos concursais serão abertos no prazo de 
40 dias úteis a contar do termo do prazo previsto 
no n.º 1 do artigo 5.º ou da data de homologação 
referida no artigo 7.º, consoante o caso. 

 
2 - O aviso de abertura do procedimento concursal é 

apenas publicitado na BEP-RAM e na página ele-
trónica do órgão ou serviço, quando exista. 

 
3 - Só podem ser opositores aos concursos referidos no 

número anterior os trabalhadores abrangidos pelas 
listas definitivas a que se refere o artigo 3.º ou cuja 
situação de precariedade tenha sido objeto da homo-
logação referida no artigo 7.º, consoante o caso. 

 
Artigo 10.º 

Postos de trabalho 
 
Para a determinação do número de postos de trabalho a 

incluir nos procedimentos concursais são consideradas as 
regras constantes do n.º 1 e das alíneas a) e b) do n.º 2 do 
artigo 4.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro. 

 
Artigo 11.º 

Mapas de pessoal 
 

Nos órgãos ou serviços abrangidos pela Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), caso os postos de 
trabalho correspondentes a atividades de natureza perma-
nente não ocupados sejam em número insuficiente, para 
efeitos de abertura dos procedimentos concursais de regula-
rização extraordinária referidos no artigo anterior, os respe-
tivos mapas de pessoal são automaticamente aumentados no 
número estritamente necessário para corresponder às neces-
sidades permanentes reconhecidas nos termos da presente 
portaria. 

Artigo 12.º 
Entidades abrangidas pelo Código  

do Trabalho 
 
As entidades abrangidas pela presente portaria, não per-

tencentes à administração direta ou indireta, cujas relações 
laborais são reguladas pelo Código do Trabalho, procedem 
à regularização formal e automática das situações de preca-
riedade reconhecidas nos termos da mesma, através de: 

a) Reconhecimento da existência de contratos de tra-
balho, nomeadamente, por efeito da presunção de 
contrato de trabalho, e por tempo indeterminado 
por se tratar da satisfação de necessidades perma-
nentes; 

b) Reconhecimento de que os contratos de trabalho 
celebrados com termo resolutivo ao abrigo dos 
quais essas funções são exercidas se consideram, 
desde o seu início, sem termo, ou se converteram 
em contratos de trabalho sem termo, de acordo 
com o artigo 147.º do Código do Trabalho; 

c) Reconhecimento de que, havendo trabalho tempo-
rário prestado à entidade em causa com base em 
contrato de utilização de trabalho temporário cele-
brado fora das situações de admissibilidade, o tra-
balhador se considera vinculado à mesma entidade 
por contrato de trabalho sem termo, de acordo com 
o n.º 3 do artigo 176.º do Código do Trabalho. 

 
CAPÍTULO IV 

Missão, competências, organização e funcionamento  
da Comissão de Avaliação Bipartida 

 
Artigo 13.º 

Missão 
 
A CAB tem como missão a avaliação do processo de re-

clamação das situações não reconhecidas nas listas de pre-
cários. 

 
Artigo 14.º 

Competências da Comissão de Avaliação Bipartida 
 

1 - São competências da CAB: 
a) Admitir os requerimentos que lhe sejam diri-

gidos por qualquer interessado, bem como as 
comunicações feitas pelas associações sindi-
cais e comissões representativas de trabalha-
dores, nos termos respetivamente dos artigos 
4.º e 5.º; 

b) Emitir parecer sobre a correspondência das 
funções exercidas a uma necessidade perma-
nente do órgão, serviço ou entidade onde, em 
concreto, as mesmas são desempenhadas; 

c) Emitir parecer sobre a adequação do vínculo 
jurídico às funções exercidas. 

 
2 - Para efeito do disposto na alínea b) do número an-

terior, considera-se que não corresponde à satisfa-
ção de necessidades permanentes o exercício de 
funções em situações em que é possível a celebra-
ção de contratos de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo, previstas no artigo 57.º da LTFP, 
ou de contratos de trabalho a termo resolutivo, de 
acordo com o artigo 140.º do Código do Trabalho. 

 
3 - Os pareceres emitidos são devidamente fundamen-

tados, devendo identificar as razões de facto e de 
direito relevantes. 
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4 - A apreciação das situações de exercício efetivo de 
funções em órgão ou serviço da administração di-
reta ou indireta da Região, incluindo ao abrigo de 
contratos de prestação de serviço, obedece ao dis-
posto na LTFP, designadamente nos artigos 10.º, 
30.º, 32.º e 57.º. 

 
5 - Na apreciação das situações de exercício efetivo de 

funções em entidade do setor empresarial da Regi-
ão que correspondam a necessidades permanentes, 
caso quem as exerce não esteja vinculado à entida-
de em causa por contrato de trabalho a termo reso-
lutivo, presume-se a inadequação do vínculo jurí-
dico se, na relação entre o requerente que presta a 
atividade e a entidade que dela beneficia, se verifi-
carem algumas das seguintes características: 
a) A atividade é realizada em local pertencente ao 

seu beneficiário ou por ele determinado e os 
equipamentos e instrumentos de trabalho utili-
zados pertencem ao beneficiário da atividade; 

b) O prestador da atividade observa horas de iní-
cio e de termo da prestação, determinadas pe-
lo beneficiário da mesma; 

c) É paga, com determinada periodicidade, uma 
quantia certa ao prestador da atividade, como 
contrapartida da mesma; 

d) Dependência económica do prestador da ati-
vidade. 

 
Artigo 15.º 

Constituição da Comissão de  
Avaliação Bipartida 

 
1 - A CAB é constituída por elementos com assento 

permanente e não permanente, consoante a nature-
za dos pedidos em apreciação na comissão. 

 
2 - São membros de natureza permanente: 

a) Um representante do membro do Governo res-
ponsável pela área das finanças, que preside; 

b) Um representante do membro do Governo 
responsável pela área do trabalho; 

c) Um representante da DRAPMA; 
d) Três representantes dos sindicatos, sendo um 

indicado pela União dos Sindicatos do Arqui-
pélago da Madeira (USAM), um pela Delega-
ção da União Geral dos Trabalhadores (UGT 
Madeira), um pela União dos Sindicatos Inde-
pendentes (USI). 

 
3 - São membros de natureza não permanente, com as-

sento na comissão apenas quando estejam em apre-
ciação requerimentos diretamente relacionados 
com a respetiva área de tutela: 
a) Um representante de cada membro do Gover-

no responsável pela área setorial em causa; 
b) Um representante do dirigente máximo do ór-

gão ou serviço em que são exercidas as fun-
ções em avaliação. 

 
4 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, 

tratando-se de situações de tutela partilhada de um 
dado organismo ou empresa, poderá ser designado 
um representante de cada membro do governo que 
exerce a tutela partilhada, o qual participa nas reu-
niões em que estejam em causa situações respeitan-
tes à correspondente área de governação. 

 
5 - No ato de designação de cada um dos representan-

tes referidos nos números anteriores são igualmen-
te designados membros suplentes. 

6 - Em caso de necessidade, os membros efetivos e 
suplentes podem ser substituídos por outros medi-
ante comunicação ao presidente da CAB. 

 
Artigo 16.º 
Reuniões 

 
1 - A CAB reúne por convocatória do presidente, com 

a antecedência mínima de 5 dias seguidos, ou de 
acordo com o calendário aprovado com a mesma 
antecedência. 

 
2 - A comunicação a cada um dos membros da CAB 

do dia e hora das reuniões é efetuada por meios 
eletrónicos. 

 
3 - O presidente da CAB pode chamar a participar nas 

reuniões quadros superiores ou peritos externos, 
com especial competência na matéria em causa. 

 
4 - Os membros da CAB não auferem qualquer remu-

neração especial. 
 

Artigo 17.º 
Quórum e deliberações 

 
1 - A CAB só pode reunir e deliberar quando esteja 

presente a maioria dos seus membros. 
 
2 - Cada membro da CAB tem direito a um voto, de-

vendo votar, primeiramente, os demais membros e, 
por fim, o presidente, que tem voto de qualidade. 

 
Artigo 18.º 

Secretariado de apoio técnico 
 
1 - A CAB é assessorada por um secretariado de apoio 

técnico a constituir por despacho do membro do 
governo responsável pela área das finanças e da 
Administração Pública, a quem cabe instruir os 
processos a apreciar e deliberar em reunião. 

 
2 - O apoio logístico ao funcionamento da CAB, inclu-

indo as instalações para a realização das respetivas 
reuniões, é assegurado pelo órgão referido no nú-
mero anterior. 

 
3 - O secretariado de apoio técnico pode, para instru-

ção dos respetivos processos, solicitar informação 
aos órgãos, serviços ou entidades que considere 
adequados. 

 
Artigo 19.º 

Dever de sigilo 
 
Os membros da CAB, o pessoal responsável pelo apoio 

técnico, bem como as pessoas que, a qualquer título, tive-
rem tomado contacto com o processo ou conhecimento de 
elementos que o integram estão obrigados a sigilo sobre 
todos os dados recolhidos sobre a situação laboral dos re-
querentes, bem como informações de natureza pessoal que 
obtenham no decurso do procedimento. 

 
CAPÍTULO V 

Disposições gerais e transitórias 
 

Artigo 20.º 
Nomeação de representantes 

 
1 - Os membros da CAB a que se referem as alíneas a) 

a d) do n.º 2 e a alínea a) do n.º 3 do artigo 15.º, são 
nomeados no prazo de 8 dias úteis contados da en-
trada em vigor da presente portaria. 
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2 - Os membros referidos na alínea b) do n.º 3 do arti-
go 15.º são nomeados pelos dirigentes máximos 
dos órgãos ou serviços em causa, conjuntamente 
com a primeira informação que prestem ao abrigo 
do artigo 6.º. 

 
Artigo 21.º 
Informação 

 
1 - A composição da CAB, será divulgada no sítio da 

internet da DRAPMA.  
 
2 - Nos 10 dias seguintes ao termo do prazo de recla-

mação previsto no artigo 5.º, deve ser publicitada 
no sítio da internet referido no número anterior, in-
formação sobre o número de: 
a) Situações de precariedade abrangidas nas lis-

tas definitivas a que se refere o artigo 3.º, com 
indicação do serviço ou organismo e instru-
mento de contratação;  

b)  Reclamações entregues. 
 
3 - No final da atividade da CAB, deve ainda ser pu-

blicitada informação sobre o número de: 
a)  Reclamações admitidas e não admitidas; 
b)  Pareceres homologados pelos membros do 

Governo competentes, com indicação dos fa-
voráveis ou desfavoráveis à regularização. 

 
4 - Findos os procedimentos de regularização, devem 

os dirigentes máximos dos órgãos ou serviços co-
municar tal facto à Vice-Presidência do Governo 
Regional, para efeitos de posterior compilação e 
publicação no sítio de internet indicado no n.º 1 de 
informação estatística, designadamente sobre o 
número de trabalhadores que ingressaram na APR 
e no SERAM, através de tais procedimentos. 

 
Artigo 22.º 

Regime subsidiário 
 
Em tudo o que não estiver expressamente regulado pela 

presente portaria aplica-se, subsidiariamente, o regime do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 

 
Artigo 23.º 

Entrada em vigor 
 
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação. 
 
Vice-Presidência do Governo Regional, aos 8 de maio 

de 2018. 
 
O VICE-PRESIDENTE, Pedro Miguel Amaro de Betten-

court Calado 
 
 

Anexo da Portaria n.º 165/2018, de 14 de maio 
 

(a que se refere o n.º 1 do artigo 5.º) 
 

Requerimento 
 

À Comissão de Avaliação Bipartida 
 
 Nome (...), NIF (...), titular do cartão do cidadão  

n.º (...) ou do bilhete de identidade n.º (...), residen-
te em (...), atualmente a exercer funções no ór-
gão/serviço (...) ou na entidade do setor empresari-
al da Região/ (...) da Secretaria Regional (...),/tendo 

exercido funções no órgão/serviço (...) ou na enti-
dade do setor empresarial da Região/ (...) da Secre-
taria Regional (...) vem requerer a avaliação de que 
as funções que exerce(u) correspondem a necessi-
dades permanentes e do vínculo jurídico ao abrigo 
do qual exerce(u) essas funções. 

 
 Órgão ou serviço: 
 Entidade do setor empresarial da Região: 
 Secretaria Regional: 
 
 Funções desempenhadas: 
 Data de início de funções: 
 Local de trabalho: 
 Horário completo: sim (...)/não (...) 
 Vínculo com base no qual exerce(u) as funções: 

Contrato a termo/Tarefa/Avença 1   
 Telefone/Telemóvel n.º: 
 Endereço de correio eletrónico: 
 
 [ ] Autorizo a Comissão de Avaliação Bipartida a 

aceder aos dados pessoais e demais dados relativos 
à minha situação laboral existentes no órgão ou 
serviço ou entidade do setor empresarial da Região 
onde desempenho/desempenhei funções. 

 
 [ ] Concordo em receber por via de correio eletró-

nico as notificações decorrentes do presente pedido 
de avaliação, nos termos do regime jurídico dos 
documentos eletrónicos e da assinatura digital, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de 
agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei  
n.º 88/2009, de 9 de abril. 

 
 (Localidade e data), 

 
 

 1 Indicar no requerimento apenas o vínculo corres-
pondente à situação concreta 

 
 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO  
DA JUSTIÇA 

 
Declaração de retificação n.º 6/2018 

 
Por ter saído com inexatidão a numeração da Portaria 

n.º 148/2018, de 30 de abril, da Vice-Presidência do Gover-
no Regional, que revogou as Portarias de Repartição de 
Encargos n.ºs 617/2016, de 22 de dezembro, e 133/2017, de 
24 de abril, publicadas no Jornal Oficial n.º 225, I Série, de 
22 de dezembro e I Série, n.º 74, de 24 de abril, respetiva-
mente, na sequência da Resolução n.º 105/2018, de 1 de 
março, que altera o ponto n.º 2 da Resolução n.º 1032/2016, 
de 29 de dezembro, alterada pelas Resoluções n.ºs 296/2017 
e 409/2017, de 4 de maio e 6 de julho, respetivamente, 
respeitantes a aprovação do pagamento do montante in-
demnizatório devido pela expropriação da parcela de terre-
no n.º 37, concernente à obra de “Construção da Via Rápida 
Câmara de Lobos-Estreito de Câmara de Lobos”, publicada 
no Jornal Oficial, I série, n.º 66, de 30 de abril de 2018, 
assim se retifica: 

 
Onde se lê: 

Portaria n.º 147/2018 
 

Deverá ler-se: 
Portaria n.º 148/2018 

 
Direção Regional da Administração da Justiça, 14 de 

maio de 2018. 


