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SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS

reffig*ãzst2ozt;
Considerando que o Decreto-Lei n.o lll20l2, de 20 de janeiro, é aplicável subsidiariamente à Região Autónoma da

Madeira, sem prejuízo do regime específico dos gabinetes dos membros do Governo Regional;
Considerandoque o n.o 2 do artigo 55.o do Decreto Legislativo Regional n.'181202011M, de 3l de dezembro, estabelece

que, durante o anó de 2021, os motoristas dos Gabinetes dos membros do Govemo Regional se regem pelas disposições
normativas referentes ao regime remuneratório e suplementos aplicáveis a 31 de dezembro de 2021;

Considerando que o n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 381/89, de 28 de outubro, detennina que o número de motoristas
ao serviço dos Ga'binetes dos membros do Governo é fixado por despacho do membro do Governo que deteúa a pasta das
finanças e do membro competente;

Assim, ao abrigo do n.o 2 do artigo 55." do Decreto Legislativo Regional n.' 18120201l|i/'" de 3l de dezembro, conjugado
com o artigo 36." do Decreto Legislativo Regional n." l/2005/M, de 18 de fevereiro, e o artigo 4.o e o n.o 2 do artigo 6.o do
Decreto-Lei n.o 381/89, de 28 de outubro, determino:

1 - Designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete, José Nélio tla Sousa Mata, Assistente Operacional do
Sistema Centralizado da Secretaria Regional das Finanças, como segundo motorista.

2 - Em conformidade com o estipulado no n.o 2 do artigo 55." do Decreto Legislativo Regional n.' 1812020I de 3l de

dezembro, conjugado corn o disposto no Decreto-Lei n." 381/89, de 28 de outubro, no artigo 36." do Decreto
Legislativo Regional n." 1/2005/M, de 18 de fevereiro, e no Despacho do então Secretário Regional do Plano e

Finãnças, de 28 de fevereiro de 2005, publicado no JORAM, II Série, n.o 45, de 4 de março de 2005, no exercício das

respetivas funções, os designados têm direito à remuneração base de origem, a uma gralificação mensal no valor de
30õ/o da remuneração base a título de suplemento de risco, e ao subsídio de disponibilidade permanente mensal,
respetivamente no montante correspondente ao índice 233 para o Lo motorista, e a 50o/o daquele índice para o 2.o

motorista.

3 - O presente despacho produz efeitos a27 de dezembro de202l.

A presente despesa tem cabimento orçamental na Secretaria 43, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 01, Classificação
Económica D.01.01.03.00.00, D.01.01.12.00.00, D.01.01,13.00.00 e D.01.03.05.40.40.

Secretaria Regional das Finanças,2I de dezembro de202l.

O SscRErÁnIo REGIoNAL DAS FTNANÇAs, Rogério de Andrade Gouveia


