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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
COVERNO RECIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇAO, CIÊNClA E TECNOLOGIA
GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO

Considerando que, nos termos do n.o I do artigo 22.' daorgânica da Secretaria Regional

de Educação, Ciência e Tecnologia, aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n.o

2120201M, de 9 de janeiro, e alterada pelo Decreto Regulamentar Regional n.o I5l202llM
de 20 de dezembro, a Direção Regional da Administração da Justiça está excluída do

sistema centralizado de gestão de recursos humanos.

Ao abrigo do disposto no n.o 4 do artigo 29." da LTFP,

Determino

1 - Aprovar os mapas de pessoal da Direção Regional da Administração da Justiça, que

constam em anexo ao presente despacho e dele fazem parte integrante.

2 - Que se proceda às publicitações previstas na lei

3 - O presente despacho entra imediatamente em vigor

Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia,2T de julho de 2022

O SECRETARIO REGIONAL DE ED ÇÃo, crÊNCrA E TECNoLocIA

JORGE MARIA E CARVALHO

H
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(1) Artigo 4" do Decreto Regulamentar Regional n,o 18/20'lô/M, de 22 de julho (l Série JORAM, n.0 128)

(2) Portaria n." 18012017, de 31 de maio (l Série JORAM, n.o 96, Suplemento)

(3) Despacho n,o 28212017 , de7 de julho (ll Série JORAM, n.o 1 19, 2.0 Suplemento), alterado pelos Despachos n." 44412021, de 29 de outubro e n.o 16412022, de 27 de abril.

OBS

(f)

(h)

(¡)

No de postos de trabalho

Não

0cupados

1

1

0

4

Ocupados

1

1

2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

24

5l

Área de formação

académica e/ou profissional

Direito

Economia

Economia e Gestão

Cargos/carrei raslcategorias

Ass¡stente

operacional

0

1

1

1

3

0

4

Assistente

técnico

1

1

1(s)

0

1

I

24

3t

Coordenador

técnico

/coordenador

1 (b)

0

1(g)

1

1

1

2

4

Especialista

de informática

0

0

0

0

Técnico

superior

0

1 (h)

1 (i)

0

5

Chefe de

divisao (3)

1 (f)

I

1 (h)

1 (i)

I

4

Diretor de

serviços

(2)

Subtotal

Subfofa/

Subtofa/

Total

2

Diretor-

Regional

(1)

1

Unidade

orgânica/centros de

competência ou de
produto/área de

atividades

Estrutura Flexivel

lJiv¡são de

Administração,
Recrutamento e

Seleçäo de Recursos
Humanos fDARSRHì

Núcleo de Apoio
Administrativo

Divisão de Património,

Organizaçáo e Logística
(DPOL)

Núcleo de Expediente

Geral e Gestão de

Equipamentos

D¡v¡são de F¡nanças e

Contabilidade (DFGI

Núcleo de Gestão

Financeira

Núcleo de

Processamento de

Vencimentos

Loja do Cidadåo

Total

Atribuiçoes/competências/ativ idades

Competência 1

Competência 2

Atividade 1

Competência 1

Atividade 2

Atividade 3

Atividade 4

Competência 2

Atividade 1

Competência 1

Competência 2

Comoetência 3

Atividade 1

Atividade 2

)ompetência 1

\tividade 1

\tividade 2



Mapa de pessoal da Direção Regional da Administraçäo da Justiça - Artigo 29." LTFP - julho 2022

OBS

(a)

(c)

(b)

(a) (i)

(d)

(e)

No de postos de trabalho

Nao

0cupados

1

1

0

Ocupados

1

1

1

1

1

1

1

1

t

3

1

1

1

1

2

Área de formação

académica e/ou profìssional

Direito

lnformática

lnformática

Direito

BAD

Gestao 0e Kecursos

Humanos

Direito

Gestão

Matemática/Ramo cientifico

Cargos/carreiras/categorias

Assistente

operacional

0

0

1

0

Assistente

técnico

0

0

0

3

2

o

0

Coordenador

técnico

/coordenador

1

1

0

0

Especialista

de informática

0

1 (b)

0

Técnico

superior

0

1

1

3 (a) (i)

1

1(d)

1

1

1

Chefe de

divisâo (3)

a

0

1 (c)

1

1 (e)

0

Diretor de

serviços

(2)

Subfofal

Subtotal

total

I otal

1 (d)

1 (e)

1

Diretor-

Regional

(1)

1 (a)

Subtotal

Total

[Jnidade

orgânica/centros de

competência ou de
produto/área de

atividades

Diretor Reqional

Serv¡ços de apoio
direto

Nücleo de apoio
intarseclorial

Gabinete Jurídico

Divisão de lnformática

Núcleo de Apoio
lnformático

Serviços de apoio

interdeoartamental

Gabinete do Cartório
Notarial Privativo

Estrutura Nuclear

Direção de Serviços de

Gestão de Recursos

Humanos (DSGRH)

Direçeo de servrços
Financeiros, de

Organização e Logística
IDSFOLI

Núcleo de Gestão

Administrativa

Atribuiçöes/competências/ativ idades

Jompetência 1

Sompetência 1

lompetência 1

Atividade 1

Competência 1

Comoetência 2

Ativ¡dade 1

Atividade 2

\tividade 3

\tividade 4

lompetência 1

Sompetência 2

3ompetência 1

Sompetência 2



Mapa de pessoal da Direção Regional da Administraçäo da Justiça - Artigo 29." LTFP - julho 2022

(a) - O titular do cargo de Diretor Regional, Jorge Eduardo Ferreira Moura Caldeira de Freitas, Técnico Superior, pertence ao mapa de

(b) - Lugar previsto e nâo ocupado.

, estando ao Notarial Privativo do Governo Regional

(d) - O titular do cargo de Diretor de Serviços de Gestão de RH (DSGRH), Juvenal de Sousa Araújo, é técnico superior da DMJ, afeto a esta direção de serviços,

consolidaçâo desta mobilidade.
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Secretaria Regional de Educaçäo, Ciência e Tecnologia

Direção Regional da Administraçäo da Justiça

MAPA DE PESSOAL

ANO DE 2022

(Atri bu i çöes/Competên cias/Atividades)

Nos termos do artigo 29.0 do anexo a que se refere o artigo 2.o da Lei n.o 3512014, de

20 de Junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), os

mapas de pessoal "contêm a indicação do numero de posfos de trabalho de que o

órgão ou seruiço carece para o desenvolvimento das respefivas atividades,

caraterizados em função:

a) Da atribuiçã0, competência ou atividade que o seu ocupante se desfina a cumprir

ou a executar;

b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhe correspondam;

c) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de

formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular

d) Do perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria,

regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela área da

Administração Publica e complementando com as competências associadas à

especificidade do posfo de trabalho."

Os Postos de Trabalho pressupõem um conjunto de tarefas destinadas à

concretização de um objetivo laboral pré-determinado, com aptidões, exigências e
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responsabilidades específicas, tendo em conta a unidade orgånica em que estão

ínseridos.

As funçöes a desempenhar pelos trabalhadores, são assim determinadas por um

conjunto de tarefas integradas em postos de trabalho inseridos em unidades

diferenciadas, com caraterísticas semelhantes quanto a aptidões, exigências e

responsabilidades inerentes à concretização das referidas tarefas, ainda que variem

os meios e algumas condiçÕes gerais, ambientais ou de organizaçã0.

A atividade que cada trabalhador exerce, não pre¡udica o exercício de funçöes que lhe

sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o mesmo detenha qualificação

profissional adequada, mesmo que não descritas no conteúdo funcional das carreiras

gerais (Técnico Superior, Assistente Técnico e Assistente Operacional), que resulta do

anexo à Lei n.o 3512014, de 20 de Junho.)

Considerando o exposto, descrevem-se de uma forma genérica e não exaustiva, as

atribuiçoes, competências e atividades dos postos de trabalho constantes do mapa

Diretor Reqional

Competência 1 - Exercicio das competências constantes do no 2 do artigo 4o do

Decreto Regulamentar Regional n.o 1812016/M, de 22 de julho: Orientar e dirigir os

serviços de apoio direto e interdepartamental, a estrutura nuclear da DRAJ e os

serviços externos regionais; Representar a DRAJ junto de outros serviços e entidades.
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Servicos de aooio direto

Núcleo de Apoio lntersectorial

Coordenador Técnico - Funções de chefia técnica e administrativa numa

subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é responsável.

Realização das atividades de programação e organizaçäo do trabalho do

pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas superiores. Execuçäo de

trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções

exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade (anexo da Lei n.0

3512014, de 20 de junho, caraterizaçäo das carreiras gerais - Carreira de

Assistente Técnico - Categoria de Coordenador Técnico).

Competência 1 - Prestar apoio administrativo ao Diretor Regional, ao Gabinete

Jurídico, ao Coordenador de Avaliação de Desempenho e ao Conselho Coordenador

de Avaliação do Desempenho; Executar as tarefas de registo, redação, classificação e

arquivo de expediente e outras formas de comunicação; Assegurar o processamento

de texto, providenciando a sua correção e andamento, através de ofícios e

informaçÕes, em conformidade com a legislação existente; Exercer as demais

funções, procedimentos, tarefas ou atribuiçöes que lhe sejam cometidas por lei,

despacho ou determinação superior; Coordenar os funcionários afetos ao Gabinete do

Diretor que, por motivos de serviç0, tenham de se deslocar para serviços periféricos,

nomeadamente articulando-os com as necessidades do referido gabinete; Fazer o

levantamento das necessidades de bens consumíveis do Gabinete do Diretor,

Gabinete Jurídico, Coordenador da Avaliação de Desempenho e assegurar a
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respetiva disponibilizaçäo (Ponto 1.2 do Despacho do Diretor Regional da

Administraçäo da Justiça n.o 21812019, de 6 de setembro).

Gabinete Jurídico

Técnico Superior - Funçöes consultivas, de estudo, planeamento, programaçäo,

avaliaçäo e aplicaçäo de métodos e processos de natureza técnica e ou

científica, que fundamentam e preparam a decisäo. Elaboraçäo, autonomamente

ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e

execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de

atuaçäo comuns, instrumentais e operativas dos órgäos e serviços. Funçöes

exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com

enquadramento superior qualificado. Representaçäo do órgäo ou serviço em

assuntos da sua especialidade, tomando opçöes de índole técnica, enquadradas

por diretivas ou orientaçöes superiores (anexo da Lei n.o 3512014, de 20 de

junho, caraterizaçäo das carreiras gerais - Carreira de Técnico Superior).

Competência 1 - Assegurar o apoio técnico-jurídico aos serviços centrais da DRAJ e

externos regionais, informar e emitir pareceres a solicitaçäo do diretor regional;

colaborar na feitura de legislação e propor as alterações legislativas que considere

adequadas, responder às consultas formuladas por entidades públicas relativamente à

interpretaçäo e aplicaçäo da legislaçäo relacionada com os serviços dos registos e do

notariado; prestar apoio aos cidadãos e às empresas através da divulgação de

orientaçöes genéricas ou do adequado encaminhamento das suas pretensões de

caráter técnico-jurídico; assegurar o tratamento de reclamaçöes e a prestaçäo de

informações aos utentes dos serviços dos registos e do notariado; elaborar os estudos

que lhe forem determinados pelo diretor regional. Exercer as demais funções,
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procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por lei, despacho ou

determinação superior.

Divisäo de lnformática

Dirigente: Competência 1 - Exercício das competências constantes do artigo 3o do

Decreto Legislativo Regional no 51200411,A, de 22104, com a redação dada pelo Decreto

Legislativo Regional no 2712006/M, de 14107 e, ainda, das competências previstas no

artigo 4.0-A do Despacho n.o 28212017, de 7 de julho (ll Série JORAM, n.o 119)

alterado pelos Despachos n.o 44412021, de 29 de outubro e n.o 16412022, de 27 de

abril.

Desempenhar funções de conceção e aplicação nas áreas de gestão e arquitetura de

sistemas de informação, infra-estruturas tecnolégicas e engenharia de software,

designadamente, as previstas no DL 9712001, de 26 de março. lnformar o diretor

regional sobre as necessidades de aquisição ou de substituição do material

informático dos serviços centrais da DRAJ e dos serviços externos regionais;

Assegurar as ações tendentes à adequada gestão e conservação do equipamento

informático; Promover a adequada utilização das tecnologias da informaçäo pelos

serviços centrais da DRAJ e externos regionais e para a eficácia do seu

funcionamento; ldentificar e planear as necessidades de açöes de formaçäo nas

tecnologias de informação a integrar no plano de formação; Emitir informações e

pareceres sobre matérias relativas aos sistemas de informaçäo; Colaborar, na área da

informática, com os serviços do Ministério da Justiça e do lnstituto dos Registos e do

Notariado nas matérias da competência destas entidades que respeitem aos serviços

externos regionais da DRAJ; Exercer as funçöes que lhe sejam solicitadas pelo diretor

regional em matéria de informática.
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Para além destas funções, assegurar a manutenção da rede de dados, monitorizar e o

otimizar o tráfego de internet e correio eletrónico; Coordenar a manutenção das redes

e do parque informático dos serviços externos da DRAJ. Colaborar, também, na

definição das políticas, no desenvolvimento e na contrataçäo dos sistemas e

tecnologias de informação; Estudar o impacto dos sistemas e das tecnologias de

informaçäo na organização do trabalho e no sistema organizacional, propondo

medidas adequadas para a introdução de inovações na organizaçäo e funcionamento

dos serviços e para a formação dos utilizadores de informática; Participar no

planeamento e no controlo de projetos informáticos.

Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuiçoes que lhe são

cometidas por lei, despacho ou determinação superior.

Núcleo de Apoio lnformático

Especialista de lnformática Atividade 1 - Desempenhar atividades nas áreas

funcionais relativas às infra-estruturas tecnológicas e engenharia de software,

designadamente, as previstas no DL 9712001, de 26 de març0. lnformar o chefe de

divisão de informática sobre as necessidades de aquisição ou de substituição do

material informático dos serviços centrais da DRAJ e dos serviços externos regionais;

Prestar o apoio necessário para a adequada utilização das tecnologias da informaçäo

pelos serviços centrais da DRAJ e externos regionais e para a eficácia do seu

funcionamento; ldentificar e planear as necessidades de ações de formação nas

tecnologias de informação a integrar no plano de formação; Emitir informações e

pareceres sobre matérias relativas aos sistemas de informação; Colaborar, na área da

informática, com os serviços do Ministério da Justiça e do lnstituto dos Registos e do

Notariado nas matérias da competência destas entidades que respeitem aos serviços
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externos regionais da DRAJ; Exercer as funções que lhe sejam solicitadas pelo chefe

de divisäo de informática em matéria de informática.

Para além destas funções, assegurar, ainda, a manutenção da rede de dados. Efetuar

a gestão de utilizadores e permissões, bem como a monitorização de UPS e

servidores diversos; Garantir a fiabilidade da informação transacionada na rede

informática existente; Apoiar os utilizadores finais na operaçäo dos equipamentos e no

diagnóstico e resolução dos respetivos problemas, bem como, colaborar na formação

e prestar apoio aos utilizadores na programação e execução de procedimentos

pontuais de interrogação de ficheiros e bases de dados, na organização e

manutenção de pastas de arquivo e na operaçäo dos produtos e aplicaçöes de micro

informática disponíveis.

Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe säo

cometidas por lei, despacho ou determinação superior.

Servico de aooio i rdeoartamental

Gabinete do cartório nota rial nrivativo

Técnico Superior - Funções consultivas, de estudo, planeamento, programaçäo,

avaliaçäo e aplicaçäo de métodos e processos de natureza técnica e ou

científica, que fundamentam e preparam a decisäo. Elaboraçäo, autonomamente

ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e

execuçäo de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de

atuaçäo comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Funçöes

exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com

enquadramento superior qualificado. Representação do órgão ou serviço em

assuntos da sua especialidade, tomando opçöes de índole técnica, enquadradas
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por diretivas ou orientaçöes superiores (anexo da Lei n.o 3512014, de 20 de

junho, caraterizaçäo das carreiras gerais - Carreira de Técnico Superior).

Competência 1 - Exercício de funções de contencioso e de Notário Privativo;

Elaborar, analisar ou corrigir minutas de escrituras ou outros atos e contratos e

respetivos processos; Proceder à marcação de escrituras; Elaborar pareceres e

informações jurídicas; Divulgar junto dos funcionários todos os atos ou legislação

importante para as funções. Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou

atribuiçoes que lhe säo cometidas por lei, despacho ou determinação superior.

Competência 2 - Encaminhamento de toda a correspondência da DRAJ a ser

registada e arquivada; Classificação e arquivo de toda a documentaçäo necessária ao

respetivo serviço; assegurar o serviço de arquivo; Assegurar a arrumação de material

dos arquivos do Cartório Notarial Privativo do Governo; Facultar o acesso e consulta

dos processos arquivados, quer a pedido de particulares quer de departamentos

governamentais ou outras entidades públicas; organizaçã0, atualização e

conservação do arquivo. Superintender na organizaçã0, atualização e conservação do

arquivo; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe

são cometidas por lei, despacho ou determinaçäo superior.

Assistente Técnico - Funçöes de natureza executiva, de aplicação de métodos e

processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau

médio de complexidade, nas áreas de atuaçäo comuns e instrumentais e nos

vários domínios de atuaçäo dos órgäos e serviços (anexo da Lei n.0 35/2014, de

20 de junho, caraterizaçäo das carreiras gerais - Carreira de Assistente Técnico

- Categoria de Assistente Técnico).
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Atividade 1 - Supervisionar os processos distribuídos; Elaboraçäo e correção de

minutas de escrituras ou outros atos e contratos; Assegurar a transmissão de

correspondência relativa aos processos pendentes; Classificar e arquivar os

documentos dos processos, remetendo-os para guarda e conservação aos serviços

gerais de arquivo; Digitar pareceres e informaçoes juridicas; elaboração de ofícios;

Assegurar o atendimento de utentes; Exercício de funções que lhe forem delegadas,

nos termos legalmente previstos.

Atividade 2 - Encaminhamento de toda a correspondência a ser registada e

arquivada; Classificação e arquivo de toda a documentação necessária ao respetivo

serviço; Assegurar a arrumaçäo material dos arquivos do Cartório Notarial Privativo do

Governo; Facultar o acesso e consulta dos processos arquivados, quer a pedido de

particulares quer de departamentos governamentais ou outras entidades públicas;

organização, atualização e conservação do arquivo; Exercer as demais funçöes,

procedimentos, tarefas ou atribuiçöes que lhe säo cometidas por lei, despacho ou

determinação superior.

Assistente ional - Funções de natureza executiva, de caráter manual ou

mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de

complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares,

indispensáveis ao funcionamento dos órgäos e serviços, podendo comportar

esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua

correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutençäo e reparação

dos mesmos. (anexo da Lei n.0 3512014, de 20 de junho, caraterizaçäo das

carreiras gerais - Carreira de Assistente Operacional - Categoria de Assistente

Operacional).

IMapa de pæsoal - DRAJ - 2022



Atividade 3 - Assegurar a limpeza e conservação das instalações; Colaborar,

eventualmente, nos trabalhos auxiliares de montagem, desmontagem e conservação

de equipamentos; Realizar tarefas de arrumação e distribuiçã0. Executar outras

tarefas simples, de apoio elementar e caráter manual exigindo conhecimentos

práticos, nomeadamente distribuição do expediente; encaminhamento dos utentes dos

serviços, apoio logístico. Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou

atribuições que lhe são cometidas por lei, despacho ou determinação superior.

Atividade 4 - Execução de tarefas simples, de apoio elementar e caráter manual

exigindo conhecimentos práticos, nomeadamente localização de processos, pesquisa

de documentos em arquivo, distribuição do expediente; encaminhamento dos utentes

aos serviços, colaboração na organização de fotocópias e na preparação da

expedição de processos; apoio logístico. Exercer as demais funções, procedimentos,

tarefas ou atribuiçöes que lhe são cometidas por lei, despacho ou determinação

superior
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Estrutura Nuclear

Direçäo de Serviços de Gestäo de Recursos Humanos

Dirigente: Competência 1 - Exercício das competências constantes artigo 3o da

Portaria n.o 18012017 , de 31 de maio (l Série JORAM, n.o 96).

Técnico Superior - Funçöes consultivas, de estudo, planeamento, programação,

avaliaçäo e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou

científica, que fundamentam e preparam a decisäo. Elaboraçäo, autonomamente

ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e

execuçäo de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de

atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgäos e serviços. Funçöes

exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com

enquadramento superior qualificado. Representaçäo do órgäo ou serviço em

assuntos da sua especialidade, tomando opçöes de índole técnica, enquadradas

por diretivas ou orientaçöes superiores (anexo da Lei n.0 35120'14, de 20 de

Junho, caraterização das carreiras gerais - Carreira de Técnico Superior).

Competência2- Elaboração de pareceres no âmbito da gestão de pessoal para apoio

ao Diretor Regional; Preparaçäo, execução e avaliaçäo dos meios, programas e

medidas referentes aos processos de admissã0, de alteraçäo de posicionamento

remuneratório, de formação e avaliação de desempenho dos trabalhadores, do

respetivo cadastro e remunerações. Tramitação dos processos de qualquer outro tipo

de mobilidade de pessoal Assegurar o expediente relativo ao recrutamento,

constituiçäo de modalidade de emprego público, instrumentos de mobilidade e

cessação de funçoes dos trabalhadores da DRAJ; Desenvolver o planeamento e

Mapa de pessoal - DRAJ - 2022 11



promoção da formação, sua evolução e avaliação; Colaborar anualmente, na

elaboração do balanço social remetendo-o às entidades competentes; lnstruir e propor

a atualização anual do mapa de pessoal, de acordo com as necessidades

evidenciadas pelos vários serviços; Promover os procedimentos relativos ao

recrutamento de pessoal; Organizar os processos da avaliação do desempenho no

âmbito do SIADAP; Organizar e instruir os processos de aposentação; Efetuar o

levantamento das necessidades de formação profissional referentes aos funcionários

dos serviços centrais e externos da DRAJ; Gerir programas de estágios profissionais

curriculares e programas ocupacionais. Assegurar todas as ações necessárias ao

bom funcionamento dos serviços que necessitem a sua colaboraçã0. Exercer as

demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por lei,

despacho ou determinação superior.

Direçäo de Servicos Financeiros, de Organizaçäo e Loqística

Diriqente: Competência 1 - Exercício das competências constantes artigo 4o da

Portaria n.o 18012017, de 31de maio (l Série JORAM, n.o 96).

Técnico Superior - Funçöes consultivas, de estudo, planeamento, programaçäo,

avaliaçäo e aplicaçäo de métodos e processos de natureza técnica e ou

científica, que fundamentam e preparam a decisäo. Elaboraçäo, autonomamente

ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e

execuçäo de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de

atuaçäo comuns, instrumentais e operativas dos órgäos e serviços. Funções

exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com

enquadramento superior qualificado. Representação do órgäo ou serviço em
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assuntos da sua especialidade, tomando opçöes de índole técnica, enquadradas

por diretivas ou orientações superiores (anexo da Lei n.o 35nU4, de 20 de

junho, caraterizaçäo das carreiras gerais - Carreira de Técnico Superior).

Competência 2 Elaboração de estudos, pareceres e relatórios de natureza

económica/financeira para apoio ao Diretor Regional no âmbito das despesas com o

pessoal; Elaboração do projeto de orçamento referente às despesas com o pessoal;

Elaboraçäo da previsão mensal de pagamento de vencimentos; Conferência de

documentos para atribuição de abono de família e outras prestações; Tratamento de

toda a informação relativa aos descontos para a CGA - Caixa Geral de Aposentaçöes

- e SS - Segurança Social-; Manutenção de informação atualizada no que diz respeito

às remunerações do pessoal; Elaboração de mapas de tratamento estatístico relativos

à vertente remuneratóría; Efetuar o controlo das penhoras; Executar os descontos

obrigatórios nos vencimentos; Prestar informação a constar no balanço social; Exercer

as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por

lei, despacho ou determinação superior.

Estrutu Flexível

Divisão de Admini . Recrutamento e Selecäo de ursos Humanos

Dirigente: Competência 1 - Exercício das competências constantes do artigo 3o do

Decreto Legislativo Regional no 5120041M, de 22104, com a redação dada pelo Decreto

Legislativo Regional no 2712006/M, de 14107 e, ainda, das competências previstas no

artigo 3.0 do Despacho n.o 28212017, de de 7 de julho (ll Série JORAM, n.o 119).
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Coordenador Técnico - Funçöes de chefia técnica e administrativa numa

subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é responsável.

Realização das atividades de programaçäo e organizaçäo do trabalho do

pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas superiores. Execuçäo de

trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funçöes

exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade (anexo da Lei n.o

3512014, de 20 de junho caraterizaçäo das carreiras gerais - Carreira de

Assistente Técnico - Categoria de Coordenador Técnico).

Competência 2 - Distribuição de tarefas pelos trabalhadores que lhe estäo afetos,

emitir diretivas e orientações para a execução das mesmas; Assegurar a gestão

corrente dos seus servíços, equacionando a problemática do pessoal,

designadamente em termos de carências de recursos humanos, necessidades de

formação e alterações do posicionamento remuneratório nas respetivas categorias por

opção gestionária; Aferir as necessidades de meios materiais indispensáveis ao

funcionamento da secção; Organizar os processos referentes à sua ârea de

competência, informando-os e emitindo pareceres; Atender e esclarecer os

trabalhadores sobre questões específicas da sua vertente de atuaçã0. Atualizar os

processos referentes a inscrições e prestações aos trabalhadores, nomeadamente, os

relativos a abonos ou prestaçoes familiares, ADSE, Caixa Geral de Aposentações e

outros; Organizar e manter atualizados os processos individuais, o cadastro, os

registos biográficos dos trabalhadores, bem como o registo e controlo de assiduidade,

respetivas faltas, férias e licenças; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas

ou atribuiçöes que lhe são cometidas por lei, despacho ou determinação superior.

Assistente Técnico - Funçöes de natureza executiva, de aplicaçäo de métodos e

processos, com base em diretivas bem definidas e instruçöes gerais, de grau
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médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos

vários dominios de atuação dos órgäos e serviços (anexo Lei n.o 3512014, de 20

de junho, caraterização das carreiras gerais - Carreira de Assistente Técnico -
Categoria de Assistente Técnico).

Atividade 1 - Desenvolver funções que se enquadram em diretivas gerais dos

dirigentes e coordenadores técnicos no åmbito das secções em que desempenham

funçöes, desenvolvendo, em especial, as atividades relativas ao apoio administrativo,

atendimento, arquivo, expediente, e recursos humanos; Assegurar a transmissão da

comunicação entre os vários órgäos e os particulares, através do registo, redação,

classificação e arquivo de expediente e outras formas de comunicação; Assegurar

trabalhos de processamento de texto e tratamento de informaçã0, recolhendo e

efetuando tratamentos estatísticos elementares para a elaboração de mapas e

quadros; Recolher, examinar e conferir elementos constantes dos processos,

anotando faltas ou anomalias e providenciando a sua correção e andamento, através

de oficios e informações, em conformidade com a legislação existente. Atualizar os

processos referentes a inscriçöes e prestações aos trabalhadores, nomeadamente, os

relativos a abonos ou prestaçoes familiares, ADSE, Caixa Geral de Aposentações e

outros; Organizar e manter atualizados os processos individuais, o cadastro, os

registos biográficos dos trabalhadores, bem como o registo e controlo de assiduidade,

respetivas faltas, férias e licenças; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas

ou atribuições que lhe são cometidas por lei, despacho ou determinação superior.

Divisäo de Património, Orqanizacäo e Loqística
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Dirigente: Competêncía 1 . Exercício das competências constantes do artigo 30 do

Decreto Legislativo Regional no 5/2004/M , de 22104, com a redaçäo dada pelo Decreto

Legislativo Regional no 2712006/M, de 14107 e, ainda, das competências previstas no

artigo 4.0 do Despacho n.o 28212017 , de7 de julho (ll Série JORAM, n.o 1 19).

Coordenador Técnico - Funçöes de chefia técnica e administrativa numa

subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é responsável.

Realizaçäo das atividades de programação e organização do trabalho do

pessoal que coordena, segundo orientaçöes e diretivas superiores. Execuçäo de

trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funçöes

exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade (anexo da Lei n.o

3512014, de 20 de junho caraterizaçäo das carreiras gerais - Carreira de

Assistente Técnico - Gategoria de Coordenador Técnico).

Competência 2 - Assegurar as operações de natureza administrativa e operacional

que permitam o cumprimento das competências da Divisão de Património,

Organização e Logística, nomeadamente a gestão e conservaçäo do património e das

instalaçöes dos serviços da DRAJ; o inventário e atualizaçâo do registo informático de

inventariaçäo dos bens patrimoniais de todos os serviços da DRAJ;arealização dos

concursos para as aquisiçöes de bens e serviços; a gestão da execução dos contratos

de prestação de serviços; a gestão do aprovisionamento; a promoçäo das medidas

necessárias à vigilância, segurança, limpeza e arrumação das instalações de todos os

serviços da DRAJ, a organização do trabalho dos assistentes operacionais, execuçäo

das tarefas inerentes ao controlo e a gestão documental, expediente, receçã0,

classificaçã0, distribuiçä0, expedição e arquivo da correspondência e outros

documentos; elaboração dos documentos "Manual de Procedimentos" e "Sistema de

Controlo lnterno" referentes a esta unidade orgânica.
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Atividade 1 - Receção de todo o expediente quer entregue diretamente quer oriundo

dos CTT, sua classificação e afetação aos respetivos serviços; Registo da

correspondência no programa informático CGD - Controlo e Gestão Documental;

Digitalização de toda a correspondência recebida e emitida pela DRAJ; Arquivo de

documentos relacionados com o expediente; Distribuir documentação diversa entre

gabinetes e serviços; Distribuição/encaminhamento e gestão do correio eletrónico

draj@madeira.gov.pt; Prestar informaçöes verbais ou telefónicas; Receçã0,

distribuição e registo do material de economato; Registo e listagens do material de

economato consumido por cada serviço; Reencaminhamento dos pedidos de

assistência técnica e de fornecimento de toner à empresa fornecedora destes

serviços; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuiçoes que lhe

são cometidas por lei, despacho ou determinação superior.

Assistente Operacional - Funçöes de natureza executiva, de caráter manual ou

mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de

complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares,

indispensáveis ao funcionamento dos órgäos e serviços, podendo comportar

esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua

correta utilizaçäo, procedendo, quando necessário, à manutençäo e reparação

dos mesmos. (anexo Lei n.o 3512014, de 20 de junho, caraterizaçäo das carreiras

gerais Carreira de Assistente Operacional Categoria de Assistente

Operacional).

Atividade 2 - Estabelecer ligaçöes telefónicas para o exterior e transmitir aos

telefones internos chamadas recebidas; Prestar informações; Registar o movimento
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de chamadas e anotar as mensagens transmitindo-as aos seus destinatários; Zelar

pela conservação do material à sua guarda e participar as avarias dos equipamentos;

Assegurar o serviço de reprografia; Exercer as demais funções, procedimentos,

tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por lei, despacho ou determinação

superior.

Atividade 3 - Conduzir a viatura ligeira afeta à DRAJ; Promover pela manutenção da

viatura; Entregar expediente ou encomendas, por protocolo, a diversas entidades;

Assegurar a recolha e entrega de Bilhetes de ldentidade entre a Loja do Cidadão e a

Conservatória do Registo Civil do Funchal; Assegurar a recolha e expedição do

correio da DRAJ; Assegurar o serviço de reprografia; Zelar pela conservaçäo do

material à sua guarda e participar as avarias dos equipamentos; Exercer as demais

funçöes, procedimentos, tarefas ou atribuíçoes que lhe são cometidas por lei,

despacho ou determinação superior.

Atividade 4 - Assegurar a limpeza e conservaçäo das instalaçöes; Colaborar,

eventualmente, nos trabalhos auxiliares de montagem, desmontagem e conservação

de equipamentos; Realizar tarefas de arrumação e distribuiçä0. Executar outras

tarefas simples, de apoio elementar e caráter manual exigindo conhecimentos

práticos, nomeadamente distribuição do expediente; encaminhamento dos utentes dos

serviços, apoio logístico. Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou

atribuiçoes que lhe são cometidas por lei, despacho ou determinação superior.
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Divisão de Financas e Contabilidade

Dirigente: Competência 1 - Exercício das competências constantes do artigo 30 do

Decreto Legislativo Regional no 5120041M, de 22104, com a redação dada pelo Decreto

Legislativo Regional no 2712006/M, de 14107 e, ainda, das competências previstas no

artigo 4.0-B do Despacho n.o 28212017, de 7 de julho (ll série JORAM, n.o 119)

alterado pelos Despachos n.o 44412021, de 29 de outubro e n.o 16412022, de 27 de

abril.

Coordenador - Funções de coordenaçäo e chefia na área administrativa

(Decreto Legislativo Regional no 23/99/M, de 26/0S)

Competência2- Assegurar a gestão administrativa e corrente da unidade orgânica;

Organizar os processos referentes à sua área de competência, informando e emitindo

pareceres; Efetuar o controlo mensal das faturas emitidas aos Serviços da DRAJ;

Aferir as necessidades de meios materiais indispensáveis ao funcionamento da

unidade orgânica; Assegurar o correto arquivo e classificação dos documentos da

secção; Elaboração de ofícios; Colaborar na elaboração do Plano e do Relatório de

Atividades; Elaborar e manter atualizado o Manual de Procedimentos da unidade

orgânica; Elaborar e manter atualizado o documento de Sistema de Controlo lnterno

da unidade orgânica; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou

atribuiçoes que lhe são cometidas por lei, despacho ou determinação superior.

Coordenador Técnico - Funçöes de chefia técnica e administrativa numa

subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é responsável.

Realizaçäo das atividades de programaçäo e organizaçäo do trabalho do

pessoal que coordena, segundo orientaçöes e diretivas superiores. Execuçäo de
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trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funçöes

exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade (anexo da Lei n.o

3512014, de 20 de junho, caraterização das carreiras gerais - Carreira de

Assistente Técnico - Categoria de Goordenador Técnico).

Competência 3 - Coordenar, orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas na

respetiva secçã0, garantindo uma gestão eficaz e racional dos processos afetos à

mesma, coordenando, planificando e desenvolvendo as atividades relativas aos

domínios da gestão económica, financeira e patrimonial, em especial, nas áreas de

contabilidade, finanças, património e tesouraria; Executar as funções de tesoureiro;

Efetuar recebimentos e pagamentos; Garantir a gestão da conta bancária no IGCP -
lnstituto de Gestão do Crédito Público; Efetuar reconciliaçöes bancárias; Gerir o fundo

de maneio; Assegurar e verificar os lançamentos contabilísticos no GeRFiP - Gestão

de Recursos Financeiros Partilhados; Gestão da informação no SIGORAM - Sistema

de Gestão Orçamental da Região Autónoma da Madeira; Verificação e controlo dos

mapas contabilísticos; Gestão de fundos disponíveis atribuídos à entidade;

Elaboração da Conta de Gerência Anual; Distribuição de tarefas pelos trabalhadores

que lhe estão afetos e emitir diretivas e orientações para a execução das mesmas;

Assegurar a gestão corrente dos seus serviços, equacionando a carência de pessoal

e as necessidades de formação do pessoal da unidade orgånica; Exercer as demais

funçöes, procedimentos, tarefas ou atribuiçoes que lhe säo cometidas por lei,

despacho ou determinação superior.

Assistente Técnico - Funçöes de natureza executiva, de aplicaçäo de métodos e

processos, com base em diretivas bem definidas e instruçöes gerais, de grau

médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos

vários domínios de atuaçäo dos órgäos e serviços (anexo da Lei n.o 35/2014, de
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20 de junho caraterização das carreiras gerais - Carreira de Assistente Técnico

- Categoria de Assistente Técnico).

Atividade 1 - Desenvolver funções que se enquadram nas diretivas gerais dos

dirigentes e coordenadores técnicos no âmbito da secção em que desempenham

funções; Assegurar trabalhos de processamento de texto e tratamento de informaçã0,

recolhendo e efetuando tratamentos estatísticos elementares para a elaboração de

mapas e quadros; Recolher, examinar e conferir elementos constantes dos processos,

anotando faltas ou anomalias e providenciando a sua correção em conformidade com

a legislação existente; Elaboração do projeto de mapas financeiros; Efetuar o

acompanhamento da execução do orçamento; Execução das alterações orçamentais;

Cabimentação de despesas; Elaboração das requisiçoes de fundos; Receção das

faturas e recibos; Contabilização dos documentos de despesa e receita no programa

informático GeRFiP Gestão de Recursos Financeiros Partilhados; Efetuar o

compromisso das despesas; Elaboração de autorizaçoes de pagamento; Arquivo dos

documentos contabilísticos; lnformar às entidades dos pagamentos efetuados;

Elaboração de guias de receita; Elaborar o documento de registo das receitas;

Processamento de ficheiro dos vencimentos; Elaboração do mapa dos contratos de

aquisição de bens e serviços existentes; Entrega da declaração do IVA à Autoridade

Tributária; Entrega das retenções efetuadas nos vencimentos; Cálculo dos fundos

disponíveis necessários para pagamentos de despesas correntes; Elaboração de

mapas e listagens a constar na Conta de Gerência; Elaboraçäo e atualização do mapa

mensal MPA - Mapa dos Pagamentos em Atraso, MEPA - Mapa de Evolução dos

Pagamentos em Atraso e MCA - Mapa dos Compromissos Assumidos; Atualização

de informaçäo no SIGORAM - Sistema de Gestão Orçamental da Região Autónoma

da Madeira; Elaboração de ofícios a enviar a diversas entidades; Desenvolver as

atividades relativas ao apoio administrativo e arquivo; Exercer as demais funções,
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procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por lei, despacho ou

determinação su perior.

Atividade 2 - Desenvolver funções que se enquadram em diretivas gerais dos

dirigentes e coordenadores técnicos no âmbito da secção em que desempenham

funções; Recolher, examinar e conferir elementos constantes nos processos de

processamento de vencimentos, anotando faltas ou anomalias e providenciando a sua

correção, em conformidade com a legislação existente; Processamento de

vencimentos, abonos, boletins de ajudas de custo e transporte, horas extraordinárias;

Lançamento informático das remunerações e dos emolumentos pessoais;

Organizaçäo e arquivo dos documentos de processamento de vencimentos; Cálculo

dos fundos disponíveis necessários para pagamentos de despesas com o pessoal;

Colaboração na elaboração do Balanço Social; Registo do ficheiro das contribuiçöes

na Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADSE; Emissäo de DUC para

entrega de retençöes; lnformação para entrega de retenções a sindicatos, agentes de

execuçäo, autoridade tributária e tribunais; Verificação do processamento informático

de remuneraçöes; Elaboração de ofícios a enviar a diversas entidades; Desenvolver

as atividades relativas ao apoio administrativo e arquivo; Exercer as demais funções,

procedimentos, tarefas ou atribuiçoes que lhe são cometidas por lei, despacho ou

determinação superior.
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LOJA DO CI DA MADEIRA

Assistente Técnico - Funçöes de natureza executiva, de aplicaçäo de métodos e

processos, com base em diretivas bem definidas e instruçöes gerais, de grau

médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos

vários domínios de atuaçäo dos órgäos e serviços (anexo da Lei n.o 35/2014, de

20 de junho, caraterizaçäo das carreiras gerais - Carreira de Assistente Técnico

- Categoria de Assistente Técnico).

Atividade 1 - Exercício de funções nos serviços da DRAJ a funcionar na Loja do

Cidadão da Madeira: Assegurar as múltiplas atividades legalmente impostas e

relacionadas com a identificação civil/cartão do cidadão, efetuar pagamentos e

recebimentos de numerário, receber pedidos relativos ao registo automóvel e

elaboração dos registos para os quais tenha competência; receber pedidos e admitir

certidões e informações previstas, designadamente, nos Códigos do Registo Civil,

Registo Predial, Registo Comercial e Registo de Automóveis e bem assim na demais

legislação avulsa aplicável, e em conformidade com a lei, regulamentos e instruçoes

superiormente ditadas;

Assistente Operacional - Funçöes de natureza executiva, de caráter manual ou

mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de

complexidade variáveis. Execuçäo de tarefas de apoio elementares,

indispensáveis ao funcionamento dos órgäos e serviços, podendo comportar

esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua

correta utilizaçäo, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparaçäo

dos mesmos. (anexo da Lei n.0 3512014, de 20 de junho, caraterização das

Mapa de pessoal - DRAJ -2022 23



carre¡ras gerais - Carreira de Assistente Operacional - Categoria de Assistente

Operacional).

Atividade 2 - Assegwar a recepção de pedidos relativos ao registo; recepção de

pedidos e admissão de certidoes e informações previstas, designadamente, nos

Códigos do Registo Civil, Registo Predial, Registo Comercial e Registo de Automóveis

e bem assim na demais legislação avulsa aplicável. Zelar pela conservação do

material à sua guarda e participar as avarias dos equipamentos. Assegurar o serviço

de reprografia; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuiçöes que

lhe são cometidas por lei, despacho ou determinação superior.
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SEcRETARtA REGtoNAL DE EDUcAçÃo, clÊtrlclR E TEcNoLoGtA
ornrçÃo REGtoNAL DA ADMtNtsrnnçÃo DA JUSTTçA

MAPA DE PESSOAL DA CONSERVATÓRA DO REGISTO CIVIL E PREDIAL DA CALHETA

N." de postos de trabalho

Atribuiçoes/competências/atividades Unidade orgânica/área

de atividades

Área de formação

acadómica e/ou

Cargos/carreiras/categorias

Conservador profìssional
Of¡cial de

registos

especialista

Oflcial de

registos
Ocupados

Não

Ocupados

0Bs.

Competências:

Funções consultivas e decisórias de

natureza científicolécnica em matér¡as

específìcas dos Registos Civil, Predial,

Comercial e de Automôveis, de

Nacionalidade e de identifìcação C¡vil

f)

D¡reito 1

Atr¡þu¡çoes: As prev¡stas nos

Códigos de Registo Civil,

Predial, Automóveis, Comercial

e demais legislação e

lespachos conexos.

Competências: Funções

;onsult¡vas de natureza executiva de

aplicação técnica em matérias

:specificas dos Registos Civil, Predial,

lomercial e de Automóveis, de
\lacionalidade e de identiflcação Civil

.)

Conservatória do
Registo C¡vil e Predial

da Calheta

6 4 2

Subtotal 1 0 6 5 2

Total Geral I 0 a 5 2

I
(.)

- Feitura de registos (assentos de nasc¡mento, perfìlhação, declaração de maternidade, casamento e óbito e averbamentos);

- Depósito de certificado médico de morte fetal;

- lnskução, decisão de processos de casamento, celebração de casamento e de convenções antenupcia¡s;

- lnstrução e informaçäo de processos de justificação judicial;

- lnstrução e decisão de processos de justificação adminislrativa e simples despachos de retificação;

autorização para casamento de menor, sanação da anulabilidade do casamento por falta de testemunhas, de suprimento de certidão de registo e de divórcio e separação de pessoas e
bens por mútuo consentimento.

- lnstrução e decisão de processos perante o conservador;

a) Alimentos a fìlhos maiores ou emancipados;

b) Atribuição da casa de morada de família;

c) Privação do uso dos apelidos do outro cônjuge, autorização dos apelidos do ex-cônjuge;

d) Conversao da separação de pessoas e bens e divórcio, reconciliação dos cônjuges separados e declaração de dispensa de prazo internupcial;

- Emissão de documentos comprovativos

- Receção de pedidos de emissão e entrega de cartão de cidadão;

- Balcões de heranças e divórcios com partilha;

- Reconhecimento de assinaturas;

- Tradução e certificação de tradução de documentos emitidos em língua estrangeira;

- lntermediação em processos de nacionalidade.

- Feitura de registos relativos a imóveis (DescriçÕes, inscrições, Averbamentos e AnotaÇões);

- Processos de justificaçâo;

- Autenticação de documentos particulares;

- Projeto "Casa Pronta"

- Documento Único Automóvel;





SEcRETARTA REGToNAL DE EDUcAçÃo, c¡Ên¡ctR E TEcNoLoGtA
ornrçÃo REGToNAL DA ADMtNtsrnnçÃo DA JUSTTçA

MAPA DE PESSOAL DA CONSERVATÓRA DO REGISTO CIVIL E PREDIAL DE CÂMARA DE LOBOS

Cargos/carreiras/categorias N." de postos de trabalho

Atribuições/competências/ativ¡dades
Unidade orgânica/área de

atividades
Conservador

Ofìcial de

registos

especialista

oficial de

reg¡stos

Área de

formação

académica e/ou

profìssional
0cupados

Não

Ocupados

OBS,

Competências:

Funçôes consultivas e decisórias de

natureza cientif¡colécnica em matér¡as

sspecífìcas dos Registos Civil, Predial,

Comercial e de Automóveis, de

Nacionalidade e de ident¡fìcação C¡vil

l.)

Direito 1

AtribuiçÕes: As prev¡stas nos

Côdigos de Registo Civil,

Predial, Automóveis, Comercial

.. demais legislação e
jespachos conexos.

Competênc¡as: Funções

consultivas de natureza executiva de

aplicação técnrca em matérias

especificas dos Registos Civil, Predial,

Comercial e de Automóveis, de

Nacionalidade e de identificação Civil

r)

Conservatória do Registo

Civil ê Predial de Câmara

de Lobos

9 I

Subtotal 1 0 I I I

ïotal Geral t 0 I s I
II

o
- Feitura de registos (assentos de nascimento, pefilhação, declaração de maternidade, casamento e óbito e averbamentos);

- Depósito de certifìcado médico de morte fetal;

- lnstruçä0, decisão de processos de casamento, celebração de casamento e de convenções antenupciais;

- lnstrução e informação de processos de justificaç.ão judicial;

- lnstrução e decisão de processos de justificação administrativa e simples despachos de retifìcação;

consentimento.

- lnstrução e decisäo de processos perante o conservador;

a) AI¡mentos a filhos maiores ou emancipados;

b) Atribuição da casa de morada de família;

c) Privação do uso dos apelidos do outro cônjuge, autorização dos apelidos do ex-cônjuge;

d) Convenão da separação de pessoas e bens e divórcio, reconciliação dos cônjuges separados e declaraçäo de dispensa de prazo internupcial;

- Emissão de documentos comprovativos

- Receção de pedidos de emissão e entrega de cartão de cidadão;

- Balcoes de heranças e d¡vórcios com partilha;

- Reconhecjmento de assinaturas;

- Tradução e celificação de tradução de documentos emitidos em língua estrangeira;

- lntermediação em processos de nacionalidade,

- Feitura de registos relativos a imóveis (Descrições, inscrições, Averbamentos e AnotaçÕes);

- Processos de justifÌcação;

- Autenticação de documentos particulares;

- Projeto "Casa Pronta"

- Documento Único Automóvel;



sECRETARTA REGToNAL DE EDUcAçÃo, clÊruclR E TEcNoLoGIA

otne çÃo REGToNAL DA ADMtNtsrnnçÃo DA JUSTIçA

torizaçäo



SECRETARtA REGTONAL DE EDUCAçAO, CtENC|A E TECNOLOGIA

DrREçÃO REGTONAL DA ADMTNTSTRAçÃO DA JUSTIçA

MAPA DE PESSOAL DA CONSERVATÓRA DO REGISTO CIVIL DO FUNCHAL

Cargos/caneiras/categorias N." de postos de trabalho

Atribu¡çoes/competências/atividades
Unidade orgânica/área

de atividades
Conservador **

ofìcial de

registos

especialista

ofìcial de

registos

académica e/ou

profìssional

Ärea de

formaçäo

0cupados
Näo

Ocupados

OBS,

çompetênc¡as:

Funções consultivas e decisôrias de

natureza cientifìco-técnica em matér¡as

especificas dos Registos Civil, de

Nacionalidade e de identifìcação Civil

(.)
2 Direito 0 2

Atr¡buiç0es: As prev¡stas no

3ódigo de Registo C¡vil e
jemais legislação e despachos

l0nexos.

Competênc¡as: Funções

sonsultivas de natureza executiva de

aplicação técnica em matérias

específìcas dos Registos Civil, de

Nacionalidade e de identificação Civil

t.)

Conservatória do

Registo Civil do

Funchal

23 15 8

Subtofa/ 2 0 23 15 10

ïotal Geral 2 0 23 t5 ,t0

I
o
- Feitura de registos (assentos de nascimento, perf¡lhação, declaração de maternidade, casamento e óbito e averbamentos);

- Depósito de certificado médico de morte fetal;

- lnstrução, decisão de processos de casamento, celebração de casamento e de convenções antenupcia¡s;

- lnstrução e informação de processos de justificação judicial;

- lnstrução e decisão de processos de justificação administrativa e simples despachos de retificação;

autorização para casamento de menor, sanação da anulabilidade do casamento por falta de testemunhas, de suprimento de certidåo de registo e de divôrcio e separação de pessoas e

bens por mútuo consentimento.

- lnstrução e decisão de processos perante o conservador;

a) Alimentos a fìlhos maiores ou emancipados;

b) Atribuição da casa de morada de familia;

c) Privação do uso dos apelidos do outro cônjuge, autorização dos apelidos do ex-cônjuge;

d) Conversão da separação de pessoas e bens e divórcio, reconciliaçäo dos cônjuges separados e declaração de dispensa de prazo intemupcial;

- Emissão de documentos comprovativos dos atos de registo;

- Receção de pedidos de emissão e entrega de cartão de cidadão;

- Balcões de heranças e divórcios com partilha;

- Reconhecimento de assinaturas;

- Tradução e certificação de tradução de documentos emitidos em língua estrangeira;

- lntermediação em processos de nacionalidade.

(.-) 1 posto de trabalho correspondente à categor¡a de Conservador Auxiliar





SEcRETARTA REGToNAL DE EDUcAçÃo, clÊrvclR E TEcNoLoGtA
ornrçÃo REGtoNAL DA ADMtNtsrnnçÃo DA JUSTIçA

MApA DE pEssoAL DA coNSERVATóRA Do REctsro pREDIAL Do FUNcHAL

Cargos/carreiras/categorias N." de postos de trabalho

Atribuiçoes/competências/at¡vidades
Unidade orgânica/área

de atividades
Conservâdor'*

Oficial de

registos

especialista

Olìcial de

registos

\rea de formaçåo

académica e/ou

profìssronal Ocupados
Näo

Ocupados

OBS,

Competências:

Funçoes consultivas e decisórias de

latureza cientif¡co-tecnica em matér¡as

rspecíficas do Registo Predial (-)

2 Direito 2 0

Atribuições: As previstas no

Código de Registo Predial e

Cema¡s legislação e despachos

30nex0s.

Competências: Funções

sonsultivas de natureza executiva de

aplicaçåo técnica em matérias

sspecifcas do Registo Predial (.)

Conservatória do

Reg¡sto Predial do

Funchal

10 7 3

Subtotal 2 0 10 I 2

Total Geral 2 0 t0 I 3

I
o
- Feitura de registos relativos a imóveis (Descrições, inscriçöes, Averbamentos e Anotações);

- Processos de justificação;

- Emissão de Documentos comprovativos dos atos de registo predial;;

-Reconhecimento de assinaturas:

- Tradução e certificação de documentos emitidos em língua estrangeira,

- Autent¡cação de documentos part¡culares;

- Projeto "Casa Pronta"

- Registos "0nline";

(.-) 1 posto de trabalho conespondente à categoria de ConservadorAuxiliar





SECRETARTA REGTONAL DE EDUCAçAO, CTENC|A E TECNOLOGTA

DrREçÃO REGTONAL DA ADMTNTSTRAçÃO DA JUSTIçA

MApA DE pEssoAL DA coNSERVATóRn Do REGrsro coMERcrAL E DE AUToMóvets Do FUNcHAL

Atr¡bu¡çÕes/competências/at¡vidades
Unidade orgânica/área

de atividades

Cargos/carreirasfcategorias

Area de formaçäc

académica e/ou

profìssional

N." de postos de trabalho

OBS.

Conservador

Oficial de

registos

especialista

Oficial de

registos
0cupados

Não

Ocupados

Atribuições: As previstas nos

3ódigos e nos Regulamentos
jos Registos Comercial e de
qutomóveis e dema¡s legis¡ação

l despachos conexos.

Competênc¡as:

Funções consultivas e decisórias de

natureza científìco{écnica em matérias

específicas do Registo Comercial e de

Automôveis (-)

Conservatór¡a do

Registo Comercial e

de Automóveis do

Funchal

Direito 1 0

Competênc¡as: l-unçÕes

lonsultivas de natureza executiva de

rpljcação tecnica em matérias

3specílicas do Registo Comercial e de
qutomóveis (.) 12 3

Subfofa/ 1 0 12 10 J

Total Geral , 0 t2 10 3

o
- Feitura de registos de atos das entidades comerciais e afins e de Automóveis (Matriculas, inscriçoes, averbamentos e anoiaçoes);

- Procedimento simplificado de justificação;

- Emissão de documentos probatórios de atos de registo comercial e de automóveis;

- Reconhecimento de assinaturas;

- Tradução e certificação de tradução de documentos emitidos em língua estrangeira;

- Autenticação de documentos paliculares;

- Sucursal na Hora;

- Documento Único Automóvel;

- Empresa na Hora





sEcRETARIA REGtoNAL DE EDUcAçÃo, clÊrucla E TEcNoLoGtA

orne çÃo REGToNAL DA ADMrNrsrnnçÃo DA JUSTTçA

MApA DE pEssoAL DA coNSERVATóRA Do REGtsro coMERctAL

E CARTÓRIO NOTARIAL PRIVATIVOS DAZONA FRANCA DA MADEIRA

Atribu içoês/competências/atividades
Unidade orgânica/área

de atividades

Cargos/carreiras/categorias

Área de

formação

acadómica e/ou

profìssional

N.o de postos de kabalho

OBS.

Conservador

ofìcial de

registos

especialista

Oficial de

registos
Ocupados

Näo

Ocupados

{tribuiçöes: As previstas nos

3ódigos e nos Regulamentos

,os Registos Comercial e

,emais legislação e despachos

)0nexos.

Competências:

Funções consultivas e decisórias de

natureza científìco-técnica em materias

3specífìcas dos Registos Civil, Predial,

Comercial e de Automóveis, de

Nacionalidade e de identifìcaçäo Civil

t.)
Conservatória do

Registo Comercial e

Cartório Notarial

Privat¡vos da Zona

Franca - Madeira

1 Direito 1 0

Competências: Funções

lonsultivas de natureza executiva de

rplicaçáo técnica em matérias

:specífìcas dos Registos Civil, Predial,

lomercial e de Automóveis, de
\jacionalidade e de identifìcação Civil

")

10 I 1 a)

Suófofa/

ïotal Geral

1 0 10 10 1

I a t0 ta I

a) 5 lugares a extingu¡r quando vagarem

(1

- Feitura de registos de atos das entidades comerciais e afins respeitantes às entidades que operem exclusivamente no âmbito institucional da zona franca da Madeira

- Registo de instrumentos de gestão fiduciária trust;

- Procedimento simplificado de justifìcação;

- Emissão de documentos probatórios de atos de registo comercial ;

- Reconhec¡mento de assinaturas;

- Tradução e certificação de tradução de documentos emitidos em lingua estrangeira;

- AutenticaÇäo de documentos particulares;





SECRETARTA REGTONAL DE EDUCAçAO, CtENCtA E TECNOLOGIA

DtREçÃO REGTONAL DA ADMTNTSTRAçÃO DA JUST|çA

MAPA DE PESSOAL DA CONSERVATÓRA DO REGISTO CIVIL E PREDIAL DE MACHICO

Cargoslcarreiraslcategorias N." de postos de trabalho

Atribu içöes/competências/atividades
Unidade orgânica/área

de at¡vidades
Conservador

Ofìcial de

registos

especialista

ofìcial de

registos

Área de formação

académica e/ou

profìssional Ocupados
Não

Ocupados

OBS.

1 Direito

nos

dos Registos Civil, Predial,

e de Automóveis, de

e de identifìcação Civil

n.o 2 do art.o 2,o do

de 14 de junho, no

de 13 de outubro,

Regulamento da

Portuguesa, no

76-A/2006, de 29 de março

Despachos 88/2009,

técnica em matérias

de natureza executiva de

dos Registos Civil, Predial

e de Automóveis, de

e de identificação Civil

consultivas e decisórias de

cientiflcolécnica em matér¡as

de Registo Civ¡1,

automóveis, Comercial,

28t2010,128t2008,

e 2812010

Conservatória do

Registo Civil e Pred¡al

de Machico

5 5 0

1 0 5 6 0Subtotal

Total Geral I 0 5 6 0

I
o
- Feitura de registos (assentos de nascimento, perfilhaçã0, declaração de maternidade, casamento e óbito e averbamentos);

- Depósito de certificado médico de morte fetal;

- lnstrução, decisão de processos de casamento, celebração de casamento e de convenções antenupciaisi

- lnstrução e informação de processos de justificação judicial;

- lnstrução e decisão de processos de justifìcação administrativa e simples despachos de retificaçäo;

autor¡zação para casamento de menor, sanação da anulabilidade do casamento por fa¡ta de testemunhas, de suprimento de cert¡dão de registo e de divórcio e separação de pessoas e

bens por mútuo consentimento.

- lnstrução e decisão de processos perante o conservador;

a) Alimentos a fllhos maiores ou emancipados;

b) Atribuição da casa de morada de familia;

c) Privação do uso dos apelidos do outro cônjuge, autorização dos apelidos do ex-cônjuge;

d) Conversão da separação de pessoas e bens e divórcio, reconciliação dos cônjuges separados e declaração de d¡spensa de prazo internupcial;

- Emissão de documentos comprovativos

- Receção de pedidos de emissão e entrega de cartão de cidadäo;

- Balcões de heranças e divórcios com partilha;

- Reconhecimento de assinaturas;

- Tradução e certificação de tradução de documentos em¡tidos em língua estrangeira;

- lntermediação em processos de nacionalidade.

- Feitura de registos relativos a imóveis (Descrições, inscrições, Averbamentos e Anotações);

- Processos de justificação;

- Autenticação de documentos particulares;

- Projeto "Casa Pronta"

- Documento Único Automóvel;





sEcRETARTA REGToNAL DE EDUcAçÃo, ctÊruclR E TEcNoLoGtA

ornrçÃo REGToNAL DA ADMrNrsrnnçÃo DA JUSTTçA

MAPA DE PESSoAL DA coNSERVATÓRA Do REGISTo cIVIL E PREDIAL DA PONTA DO SOL

N." de postos de trabalhoCargos/carreiras/categorias

Área de formaçåo

académica e/ou

profìssional Ocupados
Näo

Ocupados

OBS,Atribu¡ções/competências/atividades
Unidade orgânica/área

de at¡vidades
Conservador

Oficial de

regrstos

especialista

Ofìcial de

registos

1 0

3ompetências:
:unções consultivas e decisórias de

latureza científìcolécnica em matérias

:specífìcas dos Registos Civil, Predial,

lomercial e de Automóveis, de

\acionalìdade e de identificaçåo Civil

)

1 Direito

4

Atribuições: As previstas nos

Códigos de Registo Civil,

Predial, Automóveis, Comercial

: demais legislação e

iespachos conexos,

Competências: Funções

consultivas de natureza executiva de

aplicação tócnica em matérias

especificas dos Registos Civil, Predial,

Comercial e de Automôveis, de

Nac¡onalidade e de ìdentifìcação Civil

r)

Conservatória do

Reg¡sto Civ¡l e Pred¡al

da Ponta do Sol

5

1 0 5 1Subfofa/

5 II 0 5Total Geral

II
o
- Feitura de registos (assentos de nascimento, pelilhaçã0, declaração de maternidade, casamento e óbito e averbamentos);

- Depós¡to de certificado médico de morte fetal;

- lnstruçã0, decisão de processos de casamento, celebraçäo de casamento e de convenções antenupciais;

- lnstrução e informação de processos de justifìcaçäo judicial;

- lnstrução e decisäo de processos de justificaçäo administrativa e simples despachos de retificação;

autorização para casamento de menor, sanação da anulabilidade do casamento por falta de testemunhas, de suprimento de certidão de registo e de divórcio e separação de pessoas e

bens por mútuo consentimento,

- lnstrução e decisão de processos perante o conservador;

a) Alimentos a fìlhos maiores ou emancipados;

b) Atribuição da casa de morada de familia;

c) Privaçåo do uso dos apelidos do outro cônjuge, autorizaçäo dos apelidos do ex-cônjuge;

d) Conversão da separação de pessoas e bens e divórcio, reconciliação dos conjuges separados e declaração de dispensa de prazo internupcìal;

- Emissäo de documentos comprovativos

- Receção de pedidos de emissão e entrega de cartão de cidadão;

- Balcões de heranças e divórcios com partilha;

- Reconhecimento de assinaturas,

- Tradução e certificação de traduçäo de documentos emitidos em lingua estrangeira;

- lntermediação em processos de nacionalidade.

- Feitura de registos relativos a imóveis (Descrições, inscrições, Averbamentos e AnotaçÕes);

- Processos de justificação;

- Autenticafo de documentos particulares;

- Projeto "Casa Pronta"

- Documento Único Automóvel;





sEcRETARtA REGtoNAL DE EDUCAçÃo, clÊrucla E TEcNoLoGtA

ornEÇÃo REGToNAL DA ADMrNtsrnaçÃo DA JUSTTçA

MApA DE pEssoAL DA coNSERVATóRn Do REGrsro crvrL, pREDTAL E cARTóRto NoTARIAL Do poRTo MoNtz

Atr¡buiçoes/competênc¡as/atividades

Unidade

orgânica/área de

at¡vidades

Cargos/carreiras/categorias

Ärea de formação

académica e/ou

profìssional

N.o de postos de trabalho

OBS,

Conservador

ofìcial de

registos

especialista

0fìcial de

registos
Ocupados

Não

Ocupados

qtr¡buiçóes: As previstas nos

lódigos de Registo Civil,
)redial, Automóveis, Comercial

) demais leg¡slaçäo e

iespachos conexos.

Competências:

tunçóes consultivas e decisórias de

ratureza c¡ent¡fìcolécnica em matér¡as

".specificas dos Registos Civil, Predial,

3omercial e de Automöveis, de

\acionalidade e de identifìcação Civil e
je Notariado (')

Conservatória do

Registo C¡vil, Predial

e Cartório Notarial do

Porto Moniz

1 Direito 0 1

3ompetências: Funçóes

ronsultivas de natureza executiva de

rplicação técnica em matérias

"'specifìcas dos Registos Crvil, Predial,

lomercial e de Automóveis, de

\acionalidade e de ident¡ficação Civil

:.)

3 2

Subtofa/ 1 0 3 1 7

ïotal Geral I 0 3 I 3

(*)- Feitura de registos (assentos de nascimento, pelilhação, declaração de maternidade, casamento e óbito e averbamentos);

- Depósito de certificado médico de morte fetal,

- lnstruçä0, decisão de processos de casamento, celebração de casamento e de convenções antenupciais,

- lnstrução e informação de processos de justificação judicial;

- lnstrução e decisão de processos de justificação administrativa e simples despachos de retif¡caçäo;

autorização para casamento de menor, sanação da anulabilidade do casamento por falta de testemunhas, de suprimento de certidäo de registo e de divórcio e separação de pessoas e

bens por mútuo consentimento.

- lnstrução e decisão de processos perante o conservador;

a) Alimentos a filhos maiores ou emancipados;

b) Atribuiçäo da casa de morada de familia;

c) Privação do uso dos apelidos do outro cônjuge, autorizaçåo dos apelidos do ex-cônjuge;

d) Conversäo da separação de pessoas e bens e divórcio, reconciliação dos conjuges separados e declaração de dispensa de prazo internupcial;

- Emissão de documentos comprovativos

- Receção de pedidos de emissão e entrega de cartão de c¡dadäo;

- Balcões de heranças e divórcios com partilha;

- Reconhecimento de assinaturas;

- Tradução e certificação de tradução de documentos emitidos em língua estrangeira;

- lntermediação em processos de nacionalidade,

- Fe¡tura de registos relativos a imóveis (Descrições, inscrrções, Averbamentos e Anotações);

- Processos de justificação;

- Autenticaçäo de documentos particulares;

- Projeto "Casa Pronta"

- Documento Único Automóvel;

- lnstrumentos e Certificados Notariais;

- Testamentos;

- Representações Permanentes.





SEcRETARTA REGToNAL DE EDUcAçÃo, crÊrucrR E TEcNoLoGTA

orn¡çÃo REGToNAL DA ADMrNrsrnnçÃo DA JUsrçA

MAPA DE PESSOAL DA CONSERVATÓRA DO REGISTO CIVIL E PREDIAL DO PORTO SANTO

Atribuições/competências/atividades
Unidade orgânica/área

de atividades

Cargos/carreiras/categorias

Área de formação

académica e/ou

profìssional

N." de postos de trabalho

OBS,

Conservador

ofìciai de

registos

especialista

Oficial de

registos
Ocupados

Não

Ocupados

Atribuições: As previstas nos

Códigos de Registo Civil,

Predial, Automóveis, Comercial

e demais legislação e

despachos conexos.

Competências:

Funções consultivas e decisórias de

latureza científìco-técnica em

natérias especificas dos Registos

3ivil, Predial, Comercial e de
qutomóveis, de Nacionalidade e de

dentifìcaçâo Civ¡l (-)

Conservatória do

Registo Civil e Predial

do Porto Santo

1 Direito 0 1

Competências: Funções

consultivas de natureza executiva de

aplicação técnica em matórias

especifìcas dos Registos Civil, Predial,

Comercial e de Automóveis, de

Nacionalidade e de ident¡f¡cação Civil

o

4 4 0

Subfota/ 1 0 4 4 I

Total Geral , a 4 4 I

o
- Feitura de registos (assentos de nascimento, perfilhação, declaração de maternidade, casamento e óbito e averbamentos);

- Depósito de certificado médico de morte fetal;

- lnstruçã0, decisäo de processos de casamento, celebração de casamento e de convençöes antenupciais;

- Instrução e informação de processos de justificação judicial;

- lnstrução e decisão de processos de justifìcação administrativa e simples despachos de retificação;

autorização para casamento de menor, sanação da anulabilidade do casamento por falta de testemunhas, de suprimento de certidäo de registo e de divórcio e separação de pessoas e

bens por mútuo consent¡mento.

- lnstrução e decisão de processos perante o conservador;

a) Alimentos a filhos maiores ou emancipados;

b) Atribuição da casa de morada de família;

c) Privação do uso dos apelidos do outro cônjuge, autorização dos apelidos do ex-cônjuge;

d) Convenão da separação de pessoas e bens e divórcio, reconc¡liação dos cônjuges separados e declaração de dispensa de prazo internupcial;

- Emissäo de documentos comprovativos

- Receção de pedidos de emissão e entrega de cartão de cidadão;

- Balcões de heranças e divórcios com partilha;

- Reconhecimento de assinaturas;

- Tradução e certificaçäo de tradução de documentos emitidos em língua estrangeira;

- lntermediação em processos de nacionalidade.

- Feitura de registos relativos a imóveis (Descrições, inscrições, Averbamentos e AnotaçÕes);

- Processos de justificação;

- Autenticaçäo de documentos particulares;

- Projeto "Casa Pronta"

- Documento Único Automóvel;





SEcRETARTA REGToNAL DE EDUcAçÃo, crÊructR E TECNoLoGtA

ornrçÃo REGToNAL DA ADMrNrsrnnçÃo DA JUSTTçA

MAPA DE PESSOAL DA CONSERVATÓRA DO REGISTO CIVIL E PREDIAL DA RIBEIRA BRAVA

Atribuiçöes/competências/at¡vidades
Unidade orgânica/área

de at¡vidades

Cargos/carreiras/categorias

Area de formaçáo

académica e/ou

profissional

N.o de postos de trabalho

OBS.

Conservador

0fìcial de

registos

especialista

Oficial de

registos
Ocupados

Não

Ocupados

Atribuições: As previstas nos

Códigos de Registo Civil,

Predial, Automóveis, Comercial

: demais legislação e
jespachos conexos.

3ompetências:
:unçoes consultivas e decisórias de

ratureza cientifìco-técnica em

Ìatérias específrcas dos Registos

livil, Predial, Comercial e de

\utomóveis, de Nacronalidade e de

dentifÌcação Civil (-)

Conservatória do

Reg¡sto Civil e Pred¡al

da Ribeira Brava

1 Direito 0

Competências: Funções

consultivas de natureza executiva de

aplicação técnica em matérias

..specificas dos Registos Civ¡1,

Predial, Comercial e de Automóveis,
je Nacionalidade e de identifÌcação

Civil (')

1

Subtotal I 0 6 6 I

Total Geral I 0 6 û t

(.)

- Feitura de registos (assentos de nascimento, perfilhaçã0, declaração de maternidade, casamento e óbito e averbamentos);

- Depósito de certificado méd¡co de morte fetal;

- lnstrução, decisão de processos de casamento, celebÍação de casamento e de convenções antenupciais;

- lnstrução e informação de processos de justificaçäo judicial;

- lnstrução e decisão de processos de justificação administrativa e simples despachos de retificaçã0,

autorização para casamento de menor, sanaçäo da anulabilidade do casamento por falta de testemunhas, de suprimento de certidão de registo e de divórcio e separação de pessoas e

bens por mútuo consentimento.

- lnstrução e decisão de processos perante o conservador,

a) Alimentos a fìlhos maiores ou emancipados;

b) Atribuição da casa de morada de familia;

c) Privação do uso dos apelidos do outro cônjuge, autorização dos apelidos do ex-cônjuge;

d) Conversão da separação de pessoas e bens e divórcio, reconciliaçäo dos cônjuges separados e declaração de dispensa de prazo internupcial;

- Emissão de documentos comprovativos

- Receçao de ped¡dos de emissão e entrega de cartão de cidadão;

- Balcôes de heranças e divórcios com partilha;

- Reconhecimento de assinaturas;

- Tradução e cert¡ficação de tradução de documentos emitidos em lingua estrangeira;

- lntermediação em processos de nacionalidade.

- Feitura de registos relativos a imóveis (Descrições, lnscriçoes, Averbamentos e Anotaçöes);

- Processos de justificação;

- Autenticação de documentos particulares;

- Projeto "Casa Pronta"

- Documento Único Automóvel;





SEcRETARTA REGToNAL DE EDUcAçÃo, crÊruc¡R E TEcNoLoGTA

ornrçÃo REGToNAL DA ADMrNrsrnnçÃo DA JUSTIçA

MAPA DE PESSOAL DA CONSERVATÓRA DO REGISTO CIVIL E PREDIAL DE SANTA CRUZ

Cargos/carreiras/categorias N." de postos dè trabalho

ofìc¡al de

registos

Área de formação

académica e/ou

profìssional Ocupados
Atr¡buiçöes/competências/ativ¡dades

Unidade orgânica/área

de atividades
Conservador

Oficial de

registos

especialista

Não

Ocupados

OBS.

Competências:

Funções consultivas e decisórias de

natureza cientifìco-técnica em

matérias especifìcas dos Registos

Civil, Predial, Comercial e de

Automóveis, de Nacional¡dade e de

dentifìcação Civil (')

Direito 1

Atribuições: As previstås nos

3ódigos de Registo Civil,
rredial, Automóveis, Comercial

) demais legislação e

iespachos conexos.

I

Competências: Funções

lonsultivas de natureza executiva de

aplicaçäo técnica em matérias

:specífìcas dos Registos Civil, Predial,

lomercial e de Automóveis, de

',¡acionalidade e de identificação Civil

:.)

Conservatória do

Registo C¡vil e Predial

de Santa Cruz

'10 2

Subfota/ I 0 10 I 2

Total Geral I 0 ß 9 2

II
o
- Feitura de registos (assentos de nascimento, perfilhaçã0, declaração de maternidade, casamento e óbito e averbamentos);

- Depósito de certificado médico de morte fetal;

- lnstrução, decisão de processos de casamento, celebração de casamento e de convenções antenupciais;

- lnstrução e informação de processos de justifìcação judicial;

- lnslrução e decisäo de processos de justificação administrativa e simples despachos de retificação;

aulorização para casamento de menor, sanação da anulabilidade do casamento por falta de testemunhas, de suprimento de certidão de registo e de divórcio e separação de pessoas e

bens por mútuo consentimento.

- lnstrução e decisão de processos perante o conservador;

a) Alimentos a filhos maiores ou emancipados;

b) Atribuição da casa de morada de familia;

c) Privação do uso dos apelidos do outro cônjuge, autorização dos apelidos do ex-cônjuge;

d) Conversão da separação de pessoas e bens e divórcio, reconciliação dos cônjuges separados e declaração de dispensa de prazo internupcial;

- Emissão de documentos comprovativos

- Receção de pedidos de emissão e entrega de cartão de cidadão;

- Balcoes de heranças e divórcios com partilha;

- Reconhecimento de assinaturas;

- Tradução e certificação de tradução de documentos emitidos em lingua estrangeira;

- lntermediação em processos de nacionalidade.

- Feitura de registos relat¡vos a imóveis (Descrições, inscrições, Averbamentos e Anotações);

- Processos de justificação;

- Autenticação de documentos particulares;

- Projeto "Casa Pronta"

- Documento Único Automóvel;





SEcRETARIA REGtoNAL DE EDUcAçÃo, crÊrrlclR E TEcNoLoGTA

orneçÃo REGToNAL DA ADMrNrsrnaçÃo DA JUSTIçA

MApA DE pESsoAL DA coNsERveróRn Do REGtsro ctvtL E pREDIAL DE SANTANA

Cargos/carreiras/categorias N." de postos de trabalho

Área de formação

académica e/ou

profìssional

Atribuiçoes/competências/atividades
Unidade orgânica/área

dê atividades
Conservador

Oficial de

registos

especial¡sta

Oficial de

registos
Ocupados

Não

Ocupados

OBS.

Competências:

Funçoes consultivas e decisórias de

natureza científìcolécnica em mattirias

específìcas dos Registos Civil, Predial,

Comercial e de Automóveis, de

Nacionalidade e de identifìcaçâo Civil

(.)

1 Direito 0

Atribuiçóes: As previstas nos

0ódigos de Registo Civil,

Pred¡al, Automóveis, Comercial

: demais legislação e

lespachos conexos.

Competências: Funções

:onsultivas de natureza executiva de

âplicação técnica em matérias

:specífìcas dos Registos Civil, Predial,

Somercial e de Automöveis, de

\acionalidade e de identificação Civil

:)

Conservatória do

Registo C¡vil e Pred¡al

de Santana

2 4

Subtofa/ 1 0 6 2 5

Total Geral I 0 6 2 5

rI
(.)

- Feitura de registos (assentos de nascimento, pelìlhaçäo, declaração de maternidade, casamento e óbito e averbamentos);

- Depósito de certificado médico de morte fetal,

- lnstruçã0, decisäo de processos de casamento, celebração de casamento e de convenções antenupciais;

- lnstrução e informação de processos de justificação judicial;

- lnstrução e decisão de processos de justificação administrativa e simples despachos de retificaçäo;

bens por mútuo consentimento,

- lnstrução e decisão de processos perante o conservador;

a) Al¡mentos a filhos maiores ou emancipados;

b) Atribuição da casa de morada de familia;

c) Privação do uso dos apelidos do outro cônjuge, autorização dos apelidos do ex-cônjuge;

d) Conversão da separação de pessoas e bens e divórcio, reconciliação dos cônjuges separados e declaraqão de dispensa de prazo internupcial;

- Emissäo de documentos comprovativos

- Receção de pedidos de emissão e entrega de cartão de cidadão;

- Balcões de heranças e divórcios com partilha;

- Reconhecimento de assinaturas;

- Tradução e certificação de tradução de documentos emitidos em lingua estrangeira;

- lntermediação em processos de nacionalidade.

- Feitura de registos relativos a imóveis (Descriçöes, inscrições, Averbamentos e Anotações);

- Processos de justificação;

- Autenticação de documentos particulares;

- Projeto "Casa Pronta"

- Documento Único Automóvel;





SEcRETARIA REGToNAL DE EDUcAçÃo, clÊructR E TEcNoLoGTA

orneçÃo REGToNAL DA ADMrNrsrnaçÃo DA JUSTIçA

MAPA DE PESSOAL DA CONSERVATÓRA DO REGISTO CIVIL E PREDIAL DE SAO VICENTE

Atribu içoes/competências/at¡vidades
Un¡dade orgânica/área

de at¡vidades

Cargoslcarre¡ras/categorias

Área de formação

académica e/ou

profìssional

N.o de postos de trabalho

OBS.

Conservador

oficial de

registos

especialista

of¡cial de

reg¡stos
Ocupados

Näo

Ocupados

Atribuições: As previstas nos

Códigos de Registo Civil,

Predial, Automóveis, Comercial

e demais legislaçrão e

despachos conexos.

competências:

Funções consultivas e decisórias de

latureza científico-técnìca em matérias

sspecíflcas dos Registos Civil, Predial,

lomercial e de Automóveis, de
\,lacional¡dade e de identifìcação Civil

:.)

Conservatória do

Registo Civil e Predial

de São Vicente

Direito 0 1

Competências: Funções

consultivas de natureza executiva de

apl¡caçåo técnica em matérias

".specificas dos Registos Civil, Predial,

Comercial e de Automóveis, de

Nacionalidade e de identificação Civil

f)

4 2 2

Subtofa/ I 0 4 2 J

ïotal Geral I 0 1 2 3

(.)

- Feitura de registos (assentos de nascimento, perfilhação, declaração de maternidade, casamento e óbito e averbamentos);

- Depósito de certifÌcado médico de morte fetal;

- lnstruçã0, decisão de processos de casamento, celebração de casamento e de convençöes antenupciais;

- lnstrução e informação de processos de justificagão judicial;

- lnstrução e decisão de processos de justifìcação administrativa e simples despachos de retificação;

autorização para casamento de menor, sanação da anulabilidade do casamento por falta de testemunhas, de suprimento de certidão de registo e de divórcio e separação de pessoas e

bens por mútuo consentimento.

- lnstrução e decisão de processos perante o conservador;

a) Alimentos a filhos maiores ou emancipados;

b) Atribuição da casa de morada de família;

c) Privação do uso dos apel¡dos do outro cônjuge, autorização dos apelidos do ex-cônjuge;

d) Conversão da separaçäo de pessoas e bens e divórcio, reconciliação dos cônjuges separados e declaração de dispensa de prazo internupcial;

- Emissão de documentos comprovativos

- Receção de pedidos de emissão e entrega de cartão de cidadão;

- Balcöes de heranças e divórcios com partilha;

- Reconhecimento de assinaturas;

- ïradução e certificação de tradução de documentos emitidos em língua estrangeira;

- lntermediação em processos de nacionalidade.

- Feitura de registos relativos a imóveis (Descrições, inscrições, Averbamentos e Anotações);

- Processos de justificação;

- Autenticação de documentos particulares;

- Projeto "Casa Pronta"

- Documento Único Automóvel;





SEcRETARtA REGToNAL DE EDUcAçÃo, clÊruclR E TEcNoLoGtA
orneçÃo REGToNAL DA ADMrNrsrnnçÃo DA JUSTIçA

MAPA DE PESSOAL DO CARTORIO NOTARIAL DO CENTRO DE FORMALIDADES DE EMPRESAS

Cargos/carre¡ras/categorias N.o de postos de trabalho

Atribuições/competências/atividades
Unidade orgânica/área

de atividades
Conservador

Ofìcial de

registos

especialista

oficial de

registos

Área de formaqão

académica e/ou

profissional Ocupados
Não

0cupados

OBS,

Direito 0 1

nos

dos Registos Civil, Predial,

e de Automóveis, de

e de identiflcaçäo Civil

n." 2 do art." 2," do

de 14 de junho, no

de 13 de outubro,

Regulamento da

Portuguesa, no

76-1V2006, de 29 de março

Despachos 88/2009,

técnica em matérias

de natureza executiva de

FunçÕes

dos Registos C¡vil, Predial,

e de Automóveis, de

e de identifìcação Civil

consultivas e decisónas de

cientifìco-técnica em matér¡as

de Registo Civil,

automóveis, Comercial,

28t2010J28t2008,

e 2812010

Conservatórla do

Cartório Notarial do

Centro de

Formalidades de

Empresas

4 2 2

Subtofa/ 1 0 4 2 J

Total Geral I 0 4 2 3

rI
o
- lnstrumentos e CertifÌcados Notariais;

- Representaçöes Permanentes.





Serviços externos da DRAJ - Mapas de pessoal - 2022

do município exerce funçoes na CRCP do Porto Santo

em pertence mu

OBSNo de postos

7

5

2

5

Oficialde
Reoistos

6

4

2

4

Conservador

Auxiliar

Conservador

de Reoistos

1

1

0

1

Luqares previstos

Lugares ocupados

Lugares vagos

N.o de efectivos

Serviços

Conservatória dos Registos Civil, Predial da Calheta

10

I
1

2

10

I
B

1

2

I

1

1

0

1

Luqares previstos

Luqares ocupados

Luqares vaqos

Quadro Paralelo

N.o de efectivos

Conservatória dos Registos Civil e Predial de Câmara de Lobos

25

15

10

2

24

23

15

I
2

23

1

11

I

1Luqares previstos

Luqares ocupados

Luqares vaqos

Quadro Paralelo

N.o de efectivos

Conservatória do Registo Civil do Funchal

e CN da ZonaFranca.1 Oficial de istos é eleito da local.

cartório do CFE.

Exercem funçoes 2 oficiais de registos pertencentes ao quadro paralelo do Município. 1 oficial de registos pertencente ao quadro paralelo do Município, tambem afeto a esta

conservatória, exerce funções na CRCivil do Funchal. Exercem funções 2 ofìciais de registos do quadro da CRC daZona Franca.

As funções de Conservador são exercidas pelo Conservador Auxiliar e as funçÕes de Conservador Auxiliar são exercidas pelo Conservador do Registo Civil e Predial de Santa

Cruz, em mobilidade

O conservador titular exerce funçoes de avaliador dos serviços externos, no âmbito do SIADAP.

ao

e

12

I
3

3

12

10

7

3

3

10

1

1

0

1

1

I
0

I

Luqares previstos

Luqares ocuoados

Luqares vaqos

Quadro Paralelo

N.o de efectivos

Conservatória do Registo Predial do Funchal

114



3

15

13

10

3

12

I
3

3

14

0

1

1

1

Luqares previstos

Luoares vaoos

Quadro Paralelo

N.o de efectivos

Luoares ocuoados

Conservatória do Registo Comercial e Automóveis do Funchal

- 2022

ao r0 con a

registos do quadro da CR Predial de Sesimbra e 1 oficial de registos da 1." CRCP de Vila Franca de Xira. 1 Ofìcial de registos pertencente ao quadro paralelo encontra-se

nomeado em comissão de serviço nos serviços centrais da DRAJ.

1 oficial de registos encontra-se em mobilidade na Conservatória do Registo Civil (Balcão de heranças e partilhas) e 2 na Conservatória do Registo Predial (Casa Pronta). 1

no balcão Empresa na Hora.

a) 5 lugares de oficial de registos a extinguir quando vagarem.

6

o

0

o

5

5

0

5

1

I
0

1

Luqares previstos

Luqares ocupados

Luqares vaqos

N.o de efectivos

Conservatória dos Registos Civil e Predial de Machico

O conservador deste quadro exerce funções em regime de mobilidade na CRCP de Cascais. Exerce funçoes 1 oficial de registos pertence ao quadro paralelo do Municipio.

1 oficial de registos exerce no ete da Loja do Cidadao da

a)11

10

1

1

6

10

9

1

1

5

1

1

0

1

Lugares previstos

Luqares ocupados

Lugares vagos

Quadro Paralelo

N.o de efectivos

3onservatória do Registo Comercial e Cartório Notarial Privativos da Zona

Franca - Madeira

6

5

1

I
6

5

4

1

1

6

I
1

0

Luqares previstos

Luqares ocupados

Luqares vaqos

Quadro Paralelo

N.o de efectivos

Conservatória dos Registos Civil e Predial de Ponta do Sol

4

1

3

1

3

1

2

1

1

Lugares previstos

Luqares ocupados

Luqares vaqos

N.o de efectivos

Conservatória dos Registos Civil, Predial e Cartório Notarial de Porto Moniz

Madeira. Exerce funçöes 1 oficial de registos da conservatória de São Vicente.

214



5

4

1

3

4

4

0

3

1

0

1

Luqares previstos

Luoares ocupados

Luqares vaqos

N.o de efectivos

3onservatória dos Registos Civil, Predial de Porto Santo

Serviços externos da DRAJ - Mapas de pessoal - 2022
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Atri bu ições/com petências/actividades :

Gonservadores/Notários - Cabe ao Conservador a orientação e fiscalização de toda a conservatória/cartório, assegurando a conformidade dos
actos praticados pelos oficiais com o estatuído na lei e com os legítimos interesses dos utentes

Formação académica mínima exigida para ingresso - Licenciatura em Direito e curso de extensão universitária

Oficiais dos registos- Cumpre aos oficiais de registos executar em geral os serviços que decorrem dos respectivos códigos de

registo/notariado assim como os que lhes forem distribuídos ou delegados pelo conservador de registos.

Formação académica mínima exigida para ingresso - Licenciatura em Direito

*O total de efetivos é superior ao número de postos ocupados, uma vez que, além de exercerem funções 2 trabalhadores da Administração
Central e 1 assistente técnico em regime de mobilidade, alguns trabalhadores pertencem aos quadros paralelos dos municípios respetivos,
na sequência da privatização do notariado.

TOTAL
Oficialde
Reoistos

Conservador

Auxiliar

Conservador

de Reoistos

Total ocupados

Total vagos

Quadro Paralelo

Total efectivos *

Iofal preylstos
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