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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

Com o Decreto Regulamentar Regional nº 4/2004/M, de 20 de fevereiro, procedeu-

se à criação da Direção Regional da Administração da Justiça. Com o Decreto 

Regulamentar Regional nº 8-A/2019/M, de 19 de novembro, este órgão do Governo 

Regional passou a ser tutelado pela Vice-Presidência do Governo Regional e dos 

Assuntos Parlamentares, dotado de autonomia administrativa, ao qual cabe a 

direção, orientação e coordenação dos serviços dos registos civil, predial, comercial 

e de automóveis e do notariado da Região Autónoma da Madeira, criação essa 

enquadrada pelo Decreto-Lei n.º 247/2003, de 8 de outubro, que prevê a 

transferência para a Região Autónoma da Madeira das competências administrativas 

da então Direção-Geral dos Registos e do Notariado. Com a publicação do Decreto 

Regulamentar Regional n.º 5/2006/M, de 9 de junho, transferiu-se para esta 

Direção Regional o Gabinete do Cartório Notarial Privativo do Governo Regional e a 

Divisão do Jornal Oficial da Região (JORAM). 

Já em 2012, e em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do 

Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2011/M, de 14 de Novembro, e do n.º 2 do 

artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2011/M, de 19 de dezembro, foi 

alterada a orgânica da DRAJ, nos moldes previstos no Decreto Legislativo Regional 

n.º 17/2007/M, de 12 de novembro. 

Nos termos do artigo 29.º da Lei 35/2014, de 20 de dezembro (LGTFP), anualmente 

são elaborados, para aprovação, os mapas de pessoal dos diversos serviços 

(Centrais e Externos). 

Atualmente o mapa de pessoal da DRAJ é constituído por 172 trabalhadores, 

divididos pelos seguintes grupos de pessoal: 5 dirigentes, 8 técnicos superiores, 1 

coordenador especialista (administrativo), 33 assistentes técnicos, 5 assistentes 

operacionais, 10 conservadores/notários, 105 oficiais dos registos e notariado e 5 

empregadas de limpeza. 
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1.1.   Direção Regional da Administração da Justiça (DRAJ) 
 
A Direção Regional da Administração da Justiça é um serviço executivo, central, 

integrado na Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares 

e sob a administração direta da Região Autónoma da Madeira, dotado de 

autonomia administrativa, que prossegue as atribuições relativas ao sector da 

Administração da Justiça.  

A DRAJ tem por missão promover a execução da politica dos registos e do 

notariado não privatizado na Região, competindo-lhe dirigir, orientar, coordenar e 

acompanhar os serviços dos registos civil, predial, comercial e de automóveis e do 

notariado não privatizado da Região, tendo em vista assegurar a prestação de 

serviços aos cidadão e às empresas no âmbito das atividades que cada um dos 

referidos serviços desenvolve, implementando a nível regional as medidas de 

simplificação, desburocratização e de utilização intensiva de novas tecnologias que, 

sem prejuízo da certeza e da segurança jurídica, facilitem o relacionamento dos 

cidadãos e das empresas com os seus serviços, criando um pano de fundo mais 

atrativo para a iniciativa privada e consequentemente para o reforço da 

competitividade da economia regional. 

A DRAJ tem por base os seguintes valores institucionais: integridade, probidade, 

isenção e transparência. 

 

1.2.   Atribuições da Direção Regional da Administração da Justiça 
 
A Direção Regional da Administração da Justiça tem por competências: 

✓ Apoiar o Vice-Presidente do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares na 

formulação e concretização das políticas relativas aos registos e ao notariado 

regionais e acompanhar a execução das medidas delas decorrentes; 

✓ Efetuar estudos, propor medidas e definir as normas e técnicas de atuação 

adequadas à realização dos seus objetivos; (*) 

✓ Contribuir para a melhoria da eficácia dos serviços dos registos e do notariado, 

propondo as medidas normativas, técnicas e organizacionais que se revelem 

adequadas e garantindo o seu cumprimento uma vez adotado; (*) 

✓ Superintender na organização dos serviços que dela dependem; 

✓ Dirigir, acompanhar e avaliar o desempenho dos serviços dos registos e do 

notariado e a respetiva gestão; 
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✓ Programar e promover as ações relativas à formação dos recursos humanos 

afetos à estrutura nuclear da DRAJ e aos serviços externos regionais; (**) 

✓ Programar e executar as ações relativas à gestão dos recursos humanos afetos 

à estrutura nuclear da DRAJ e aos serviços externos regionais; 

✓ Promover as ações necessárias relativas ao aproveitamento e desenvolvimento 

dos recursos patrimoniais e financeiros afetos aos serviços centrais da DRAJ e 

externos regionais; Promover a recolha, tratamento e divulgação da 

documentação e da informação técnico-jurídica relevante para os serviços dos 

registos e do notariado; Promover e executar as atividades inerentes ao 

funcionamento do Jornal Oficial da Região (JORAM); 

✓  Assegurar o exercício das funções de Notário Privativo do Governo Regional. A 

seleção, recrutamento e ingresso na carreira de conservador e notário é da 

competência do Ministério da Justiça, através do Instituto dos Registos e do 

Notariado, nos termos do n.º2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 247/2003, de 8 

de outubro. 

✓ (*) O exercício destas atribuições deve respeitar a aplicação das circulares 

interpretativas aprovadas pelo presidente do Instituto dos Registos e do 

Notariado aos serviços regionais dos registos e do notariado, no âmbito da 

respetiva atividade funcional. 

✓ (**) Podem ser celebrados protocolos com o Instituto dos Registos e Notariado, 

com vista à realização de ações de formação, sem prejuízo da competência 

própria da DRAJ para promover formação ao pessoal dos seus serviços. 
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1.3.   Estrutura Orgânica da DRAJ 
 
 

A DRAJ é dirigida por um Diretor Regional e compreende os seguintes serviços: 

 

Serviços de Apoio Direto e Interdepartamental 
 

✓ Gabinete do Cartório Notarial Privativo do Governo Regional (GCNP); 

✓ Departamento do Jornal Oficial da Região (JORAM). 

 

Serviços Centrais (Estrutura Nuclear) 
 

✓  Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH); 

✓  Direção de Serviços Financeiros, de Organização e Logística (DSFOL). 

 

Serviços Externos 
 

✓ Conservatórias do registo civil; 

✓ Conservatórias do registo predial; 

✓ Conservatórias do registo comercial; 

✓ Conservatórias do registo de automóveis; 

✓ Cartório notarial de Porto Moniz; 

✓ Conservatória do Registo Comercial e Cartório Notarial Privativos da 

Zona Franca da Madeira; 

✓ O Cartório Notarial do Centro de Formalidades de Empresas. 
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1.4. Atividade 
 

Este Plano de Atividades permite, com o rigor possível, visualizar o conjunto de 

atividades que a DRAJ se propõe realizar no ano de 2020, quantificados os recursos 

envolvidos e o calendário de execução. Contudo, considerando que o Plano de 

Atividades é um instrumento dinâmico, é natural que ao longo do ano possa haver 

necessidade de fazer algumas adaptações e acertos, não se prevendo, no entanto, 

que as eventuais atualizações causem desvios significativos aos objetivos 

inicialmente fixados. 

Este Plano de Atividades tem como referência a Missão do Organismo, Organigrama 

e Legislação nas áreas de administração corrente e de recursos humanos, e parte 

do pressuposto da existência de Recursos Humanos, Financeiros e Logísticos 

adequados às atividades previstas, sendo este plano ajustado conforme o Programa 

de Governo para 2020. 
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2. Órgãos da DRAJ 

2.1. Diretor Regional 
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Diretor Regional 

 

Caracterização da unidade orgânica 
 

Meios humanos: 

- Diretor Regional – Jorge Freitas 

- Jurista – Duarte Sousa 

- Secretária – Helena Freitas 

 

 

Objetivos 
 

Orientar e dirigir os serviços de apoio direto e interdepartamental, os serviços centrais da 

DRAJ e os serviços externos regionais. 

Representar a DRAJ junto de outros serviços e entidades. 

 

Perspetivas de colaboração 
 

Internas: Governo Regional, Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 

Parlamentares, Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Autoridade Tributária 

e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira e Direção Regional do Património e de 

Gestão dos Serviços Partilhados. 

 

Externas: Instituto dos Registos e do Notariado. 
 

 

Atividades a desenvolver 

- Orientar e dirigir os serviços de apoio direto e interdepartamental, os serviços centrais da 

DRAJ e os serviços externos regionais. 
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Ficha de Projeto 01 (DR) 

 

Designação da 
atividade 

Orientar e dirigir os serviços de apoio direto e interdepartamental, os 

serviços centrais da DRAJ e os serviços externos regionais. 

Objetivos da 
atividade 

Responder atempadamente a todos os assuntos relacionados com a DRAJ. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Orientar e dirigir os serviços de apoio direto e interdepartamental, os serviços centrais da 

DRAJ e os serviços externos regionais. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Orientar e dirigir os serviços de apoio direto e 

interdepartamental, os serviços centrais da 

DRAJ e os serviços externos regionais. 

 

X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Dar resposta a todas as matérias relacionadas com esta Direção Regional.  
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 2.2. Serviços de Apoio Direto e Interdepartamental 

       2.2.1. Gabinete do Cartório Notarial Privativo do Governo Regional (GCNP) 

       2.2.2. Departamento do Jornal Oficial da Região (JORAM) 
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2.2.1 Gabinete do Cartório Notarial Privativo do Governo Regional 
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SERVIÇOS DE APOIO DIRETO E INTERDEPARTAMENTAL      
 Gabinete do Cartório Notarial Privativo do G. R. (GCNPGR) 

Caracterização da unidade orgânica 

 

Meios humanos:  

- Técnico Superior – José António Câmara 

- Técnico Superior – João Cunha e Silva 

- Assistente Técnica – Anabela Neto 

- Assistente Técnica – Sónia Freitas 

- Assistente Técnica – Tânia Andrade 

- Assistente Operacional – Carlos Abreu (presta também apoio ao JORAM e Arquivo). 

 

Objetivos 

Apoio jurídico e notariado enquanto áreas funcionais cometidas ao Cartório Notarial 

Privativo do Governo e que asseguram a realização das atividades seguintes: 

- Exercício das funções de notário privativo do Governo Regional, independentemente da 

faculdade de recorrer aos notários públicos, nos atos e contratos em que a Região tiver 

interesse e o Governo Regional for outorgante. 

- Elaboração de pareceres e de processos que lhes forem solicitados pela Direção Regional 

da Administração da Justiça, constituindo um órgão de consulta e de apoio legislativo; 

- Exercício das funções de notário privativo do Governo Regional, independentemente da 

faculdade de recorrer aos notários públicos ou privados, nos atos e contratos em que a 

Região tiver interesse e o Governo Regional for outorgante; 

- Apoio administrativo às áreas referidas; 

- Exercício de funções que lhe forem delegadas, nos termos legalmente previstos; 

- Distribuição do serviço externo; 

- Colaborar na organização de fotocópias e na preparação da expedição de processos; 

- Encaminhamento dos utentes dos serviços; 

- Apoio logístico. 

Perspetivas de colaboração 

Internas: Com os serviços da DRAJ. 

Externas: Com os serviços dos departamentos governamentais, da administração indireta, 

outras entidades e os utentes particulares. 
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Ficha de Projeto 01 (GCNPGR) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades a desenvolver 

- Celebração de escrituras de aquisição e expropriação amigável, de autos de posse 

administrativa, de compra e venda, de direito de superfície, de empreitada, de fornecimento 

de bens, de prestação de serviços, de mútuo, de concessão de domínio público, de 

concessão de exploração, de cessão onerosa ou gratuita de bens imóveis, de transação, de 

escrituras doutra natureza e a prática de atos notariais conexos, o arquivo dos 

correspondentes processos e a prestação de consultadoria jurídica. 
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Ficha de Projeto 02 (GCNPGR) 

 

Designação da 
atividade 

Notariado e consultadoria. 

Objetivos da 
atividade 

Celebração de atos e contratos em que a Região Autónoma da Madeira 

tiver interesse e o Governo Regional for outorgante, bem como a 

emissão de pareceres. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Cartório Notarial Privativo do Governo Regional 

da Madeira. 

 
Relação interdepartamental com 

atendimentos dos particulares que 

contratam com a Região Autónoma, serviços 

personalizados e entidades públicas 

empresariais (I.H.M., E.P.E.R.A.M. e outras). 

 

 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Assegurar a celebração dos atos e contratos cometidos e a formação profissional do 

pessoal, na área do notariado, do registo comercial e predial. 

 

 

Calendarização das ações a desenvolver 
    

Ações 
   1º 
Trim. 

   2º 
Trim. 

   3º 
Trim. 

   4º 
Trim. 

- Formação profissional do pessoal na área do 

notariado e na da informática, segundo o 

calendário das ações enunciadas. 

X X X X 

- Atos, contratos e registos. X X X X 

 

 

Resultados esperados em relação à atividade 

No pressuposto de uma colaboração e cooperação institucionais e funcionais dos restantes 

serviços e dos utentes particulares, prossecução na íntegra dos fins missionais cometidos ao 

serviço. 
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2.2.2 Departamento do Jornal Oficial da Região 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS DE APOIO DIRETO E INTERDEPARTAMENTAL 
Departamento do Jornal Oficial (JORAM) 

 

Caracterização da unidade orgânica 
 

Meios humanos: 

– Técnico Superior – Lúcia Santos 

- Assistente Técnico – Sílvia Jesus 

- Assistente Técnico – Carla Câmara 

– Assistente Técnico – Ana Sardinha 

– Assistente Técnico – Leonel Gouveia 
 

 

Objetivos  

Aceitar, organizar, numerar e compilar os atos que careçam de publicação nos termos legais 

e no respeito pelos prazos legais e dentro de uma dinâmica de partilha de tarefas por parte 

dos vários funcionários; 

Disponibilizar os jornais na página joram.madeira.gov.pt/joram/ para a consulta das 4 

séries por parte dos cidadãos. 

Iniciar de forma sistematizada a digitalização dos jornais distribuídos em anos anteriores e 

que todavia não estão disponibilizados na página da Internet; 

Assegurar a emissão e organização, em formato digital e na sua forma física, dos cartões de 

identificação de livre-trânsito modelos 01 e 02; 

Organizar um arquivo de exemplares do Jornal Oficial impresso que funcione como garante 

da existência de números a serem vendidos avulso quando solicitados pelos cidadãos ou 

pelos serviços da Administração Pública Regional; 

Sistematizar procedimentos para os pedidos de publicações que, dadas as suas 

peculiaridades, requeiram planificação diferenciada; 

Desenvolver sistemas de bases de dados que assegurem os registos das datas de 

distribuição, bem como dos conteúdos publicados e que assegurem a migração de dados 

armazenados do sistema Machintosh para o sistema Windows. 

 

Perspetivas de colaboração 
 

 
Internas: Serviços da Direção Regional da Administração da Justiça. 
 

Externas: Consoante o Projeto. 

 

 

 

 



 

19 

 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS DE APOIO DIRETO E INTERDEPARTAMENTAL 
            Departamento do Jornal Oficial (JORAM) 
 

 

Atividades a desenvolver 

- Receção, entrada (com a subsequente atribuição de código para a versão digital), envio 

para despacho superior, análise, triagem, numeração e compilação do material a ser 

publicado a fim de encaminhá-lo até a fase de pré - edição, no caso das publicações isentas 

de pagamento e até a fase de orçamentação, no caso das publicações pagas; 

- Receção, entrada, envio para despacho de requerimentos de jornais, informações e 

esclarecimentos solicitados aos serviços do “Jornal Oficial”; 

- Digitalizar e pré-editar o material conforme os cronogramas e planos específicos 

assinalados na folha de trabalho do plano diário de atividades a fim de assegurar a revisão 

da proposta de paginação, as emendas e a impressão do exemplar a ser encaminhado para 

a impressão e distribuição, após efetuado o arquivo do jornal em formato digital, nas pastas 

respetivas, e a conversão do mesmo, em pdf; 

- Digitalizar os jornais distribuídos em anos anteriores e que todavia não estão 

disponibilizados na página da Internet; 

- Elaboração da correspondência a ser assinada pelo Diretor Regional da Administração da 

Justiça para encaminhar documentos e/ou informação requerida e/ou necessária para 

terceiros; 

- Orçamentação, verificação de bases de dados de pagamentos e emissão de documentos 

de faturação, assim como a elaboração das respetivas guias de receita a serem assinadas 

pelo Diretor Regional e posteriormente encaminhadas para a Tesouraria do Governo 

Regional para a elaboração do mapa da receita, e, ainda, mapas mensais e trimestrais da 

receita e da faturação para efeitos da declaração do IVA. Registo mensal de faturas na 

plataforma digital denominada e-fatura; 

- Imposição, impressão e encadernação de cada um dos jornais diariamente, a fim de 

cumprir com o disposto no Depósito Legal, bem como a criação e preenchimento da ficha de 

distribuição de cada exemplar do jornal editado; 

- Preparação do Depósito Legal a ser enviado por via postal, bem como proceder a imediata 

atualização da página do Jornal Oficial, na Internet; 

- Emissão de cartões de livre-trânsito, após a sua numeração e organização, e recolha de 

assinaturas; 

- Reorganização do arquivo em suporte de papel das edições do Jornal Oficial no respeito 

pela racionalização na utilização do espaço. 
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SERVIÇOS DE APOIO DIRETO E INTERDEPARTAMENTAL 
Departamento do Jornal Oficial (JORAM) 

 

 

 

- Elaboração de informações e relatórios de avaliação relativos ao funcionamento dos 

serviços do “Jornal Oficial” e a implementação de novos métodos para apoio à decisão 

superior; 

- Elaboração do Plano de Atividades para o ano 2021, do Departamento do “Jornal Oficial” 

da Região Autónoma da Madeira; 

- Elaboração do Relatório de Atividades do ano de 2019, do Departamento do “Jornal 

Oficial” da Região; 

- Avaliação dos funcionários; 

- Criar e validar tabelas de conteúdos de forma sistematizada e organizada de modo a 

facilitar a criação de bases de dados relacionais baseadas nos sumários do “Jornal Oficial”; 

- Ações de sensibilização destinadas a implementar melhorias dos serviços. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 01 (JORAM) 

 

Designação da 
atividade 

Receção, registo, envio para despacho, análise, triagem e compilação do 

material a ser publicado a fim de encaminhá-lo até a fase de pré- 

-edição, no caso das publicações isentas de pagamento e até a fase de 

orçamentação, no caso das publicações pagas. 

Objetivos da 
atividade 

Encaminhar os pedidos de publicação, conforme fluxos aprovados 

superiormente, após análise prévia, de modo a serem enviados para pré-

edição num prazo inferior a 2 horas quando se verifique o cumprimento 

dos preceitos legais. O Departamento do Jornal Oficial da Região pretende 

a consolidação da prática de pedidos eletrónicos de publicações. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Departamento do Jornal Oficial da Região   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Rececionar os pedidos; 

- Pré-analisar dos pedidos e verificação da conformidade dos mesmos; 

- Atribuição de código digital à versão eletrónica do pedido de publicação destinado a 

assegurar o registo conforme disposições legais; 

- Encaminhar para validação superior o pedido, desde que esteja em conformidade com as 

disposições legais;  

- Alertar a entidade emitente para situações de desconformidade ou falta de elementos que 

obstem ao andamento do pedido de publicação; 

- Registar os pedidos no plano diário de atividades a fim de distribuí-los pelos diferentes 

funcionários que ficam incumbidos de desenvolver as diferentes tarefas de pré-edição 

assinaladas na ficha de produção, criada no momento de elaboração da Agenda Diária; 

- Proceder a numeração de diplomas, nos termos legais; 

- Remeter para orçamentação os pedidos sujeitos a pagamento a fim de serem verificadas 

as bases de dados para controle da conta de cada entidade e proceder à respetiva emissão 

de documentos de faturação e/ou elaboração de ofícios. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 01 (JORAM) 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Receção dos pedidos. X X X X 

- Pré-análise dos pedidos e verificação da 

conformidade dos mesmos com recurso a chekc 

List de verificação de pedidos. 

X X X X 

- Registo do pedido e encaminhamento para 

validação superior. 
X X X X 

- Alertar a entidade emitente para situações de 

desconformidade ou falta de elementos que 

obstem ao andamento do pedido de publicação. 

X X X X 

- Registar os pedidos no Plano Diário de 

Atividades conforme código digital para efeitos 

de elaboração da Agenda Diária. 

X X X X 

- Proceder a numeração de diplomas, nos 

termos legais. 
X X X X 

- Remeter para orçamentação os pedidos 

sujeitos a pagamento a fim de serem 

verificadas as bases de dados para controle da 

conta de cada entidade e proceder à respetiva 

emissão de documentos de faturação e/ou 

elaboração de ofícios. 

X X X X 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 01 (JORAM) 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Uma melhoria no controle e andamento dos pedidos de publicação, resultantes da triagem 

prévia dos pedidos que efetivamente podem ser publicados, pois cumprem com os preceitos 

legais e deixam de estar dependentes de pedidos que, ao serem suspensos em fases 

posteriores, por falta de conformidade, comprometem a elaboração e 

disponibilização/distribuição das edições do Jornal Oficial. Indicador: Percentagem de 

pedidos com desconformidade que foram resolvidos na fase de pré-análise. Meta: 80%; 

Utilização de ferramentas que sistematizem e otimizem as atividades de triagem, pré-

paginação, paginação e disponibilização das edições do Jornal Oficial e que concorrem para 

a elaboração da Agenda Diária. Indicador: Número de Instrumentos implementados e/ou 

melhorados. Meta: 4 Instrumentos; 

Aumentar a eficiência e rigor na numeração dos atos a serem publicados no Jornal Oficial. 

Indicador: Número de retificações resultantes da numeração e/ou identificação dos atos. 

Meta: 0 retificações de numeração e/ou identificação de atos; 

Melhorar as atividades de orçamentação mediante a automatização das atividades em cada 

uma das fases do processo. Indicador: Redução do tempo de resposta ao requerente. 

Indicador: Tempo de resposta após atribuição da tarefa. Meta: Tempo inferior a 2 horas 

após atribuição da tarefa; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 02 (JORAM) 

 

Designação da 
atividade 

Receção, entrada e envio para despacho de requerimentos de exemplares 

ou atualizações de jornais na página do Jornal Oficial, bem como 

informações relativas a atos publicados no Jornal Oficial. 

Objetivos da 
atividade 

Consolidar e alargar mecanismos de controlo de requerimentos, através de 

fichas e impressos, assegurar entrega/disponibilização de exemplares 

solicitados, comunicar datas de distribuição/disponibilização quando 

solicitadas, localização dos atos publicados, conforme requerido. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Departamento do Jornal Oficial.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Receção dos pedidos; 

- Preenchimento de formulários próprios com os dados necessários; 

- Envio para validação superior; 

- Registo da solicitação conforme o teor da informação ou serviço a prestar, bem como do 

funcionário responsável pela tarefa de entrega/disponibilização de exemplares, comunicação 

de datas de distribuição e localização de atos publicados. 

- Entrega ao requerente da documentação/informação solicitada após cumpridos os 

requisitos legais. 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Receção dos pedidos. X X X X 

- Preenchimento de formulários próprios com os 

dados necessários. 
X X X X 

- Envio para validação superior. X X X X 

- Registo da solicitação conforme o teor da 

informação ou serviço a prestar, bem como do 

funcionário responsável pela tarefa de 

localização de exemplares ou datas de 

distribuição, ou datas de publicação, etc.. 

X X X X 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 02 (JORAM) 

 

- Entrega ou envio de dados ao requerente da 

documentação/informação solicitada após 

cumpridos os requisitos legais. 

X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Sistematizar e organizar os requerimentos que não têm a ver com pedidos de publicação e 

que se situam na esfera das competências dos serviços do Departamento do Jornal Oficial 

da Região. Para tal serão desenvolvidos formulários em conformidade com as disposições 

legais destinados a satisfazer as solicitações de forma sistematizada e organizada para uma 

resposta célere e eficaz. Indicador: Tempo de resposta. Meta: Redução em 10% do tempo 

de resposta após atribuição da tarefa. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 03 (JORAM) 

 

Designação da 
atividade 

Tratamento do material (pré-paginação) destinado a ser paginado 

conforme Agenda Diária. 

Objetivos da 
atividade 

Permitir atribuição das tarefas de edição em duas fases: pré-paginação 

(fase inicial) e paginação (fase final da edição). Desta forma, a maior carga 

de tarefas fica concentrada na fase inicial o que permite, ao mesmo tempo, 

maior flexibilidade na distribuição de tarefas pelos diferentes postos de 

trabalho. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Departamento do Jornal Oficial.   

 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Automatizar as tarefas de pré-paginação, no sentido de assegurar a normalização do 

material constante dos pedidos de publicação, conforme as disposições legais e no respeito 

pelas normas adotadas; 

- Organização dos pedidos que constem em formato digital, para elaborar a ficha de 

produção de cada edição, no respeito pela hierarquia institucional e pela estrutura do 

Governo Regional e as datas de assinatura dos documentos; 

- Envio para revisão da proposta de paginação utilizando a grelha de revisão de maneira a 

realizar as emendas necessárias; 

- Arquivo dos ficheiros (editável e pdf) nas pastas localizadas no servidor Impressão de 

exemplar e envio de recibo de impressão. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 03 (JORAM) 

 
 
Calendarização das ações a desenvolver 
 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Aplicação das regras de pré-paginação X X X X 

- Aplicação da Ficha de Produção conforme 

Agenda Diária 
X X X X 

- Aplicação da grelha de revisão X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

 Um maior controlo do ponto da situação de cada pedido de publicação desde o momento 

que é lançado na ficha de produção até cada uma das atividades seguintes: a) digitalização 

e elaboração de sumários; b) paginação; c) revisão; d) emendas; e) envio para impressão e 

f) conversão em pdf. Desta forma as etapas chaves (digitalização – paginação e revisão) 

podem ser calendarizadas/cronometradas com maior precisão e rigor. Indicadores. 

Percentagem do cumprimento do cronograma na fase de pré-paginação e de paginação. 

Meta: 80% de cumprimento; 

Melhoria no rigor dos atos publicados com a utilização da grelha de revisão. Indicador: 

Percentagem de respeito pela grelha de revisão. Meta: 80% de respeito pela grelha de 

revisão. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 04 (JORAM) 

 

Designação da 
atividade 

Digitalizar os jornais distribuídos em anos anteriores e que não estão 

disponibilizados na página da Internet. 

Objetivos da 
atividade 

Permitir a consulta, através da Internet, dos jornais distribuídos e que 

ainda não estão disponíveis, num formato adequado, sistematizando e 

calendarizando as diferentes tarefas.  

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Departamento do Jornal Oficial.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Calendarizar as tarefas de digitalização; 

- Digitalizar os jornais; 

- Gerar e converter documentos identificados com a designação I Serie – NN – aaaa – mm - 

dd.pdf; 

- Arquivar os documentos gerados nas pastas criadas no servidor para o efeito; 

- Gerar os sumários dos respetivos jornais, em bases de dados. Respeitando o critério: um 

sumário = um registo;  

- Elaborar relatórios no mês de abril, agosto e dezembro a fim de acompanhar a evolução 

do processo de digitalização; 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Calendarizar as tarefas de digitalização. X    

- Digitalizar os jornais conforme calendarização.  X X X X 

- Gerar e converter os documentos. X X X X 

- Organizar os sumários. X X X X 

- Elaborar relatórios.  X  X 

- Submeter a despacho superior a fim de obter 

a devida autorização para colocação dos jornais 

na página da Internet. 

 X X X 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 04 (JORAM) 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Colocar os Jornais da I e II Séries, em falta, na página do Jornal Oficial, com a possibilidade 

de aceder, quer aos Jornais, quer a conteúdos publicados nas referidas séries do Jornal 

Oficial. Indicador: Grau de cumprimento do plano trimestral de digitalização. Meta: 50% de 

cumprimento do Plano trimestral de digitalização. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 05 (JORAM) 

 

Designação da 
atividade 

Elaboração da correspondência a ser assinada pelo Diretor Regional da 

Administração da Justiça para encaminhar documentos e/ou informação 

requerida e/ou necessária para terceiros. 

Objetivos da 
atividade 

Contatar de maneira oficial com as diferentes entidades a fim de dar 

andamento aos processos que estão sob a incumbência do Jornal Oficial. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Departamento do Jornal Oficial.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Identificação do teor da informação a ser oficiada; 

- Preenchimento/atualização do ofício modelo, identificado com a correspondente 

codificação e descrição, já constante da pasta de modelos de Ofícios; 

- Impressão e envio ao Diretor Regional a fim de ser assinado; 

- Após receção do ofício assinado, juntar anexos quando referenciados; 

- Digitalização e registo do ofício; 

- Registo nas bases de dados quando seja necessária a procura posterior do documento. 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Identificação do teor da informação a ser 

oficiada. 
X X X X 

- Preenchimento/atualização do ofício modelo, 

identificado com a correspondente codificação e 

descrição, já constante da pasta de modelos de 

Ofícios. 

X X X X 

- Impressão e envio para o Diretor Regional a 

fim de ser assinado. 
X X X X 

- Após receção do ofício assinado, juntar 

anexos quando referenciados. 
X X X X 

- Digitalização e registo do ficheiro. X X X X 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 05 (JORAM) 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Otimizar a resposta, por ofício. Indicador: Tempo de elaboração do ofício desde a atribuição 

da tarefa. Meta: 10% de redução do tempo. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 06 (JORAM) 

 

Designação da 
atividade 

Verificação de pagamentos e emissão de documentos de faturação assim 

como a elaboração das respetivas guias de receita diárias a serem 

encaminhadas para a Tesouraria do Governo Regional para a elaboração do 

mapa diário da receita, e, ainda, mapas mensais e trimestrais da faturação 

no cumprimento das disposições legais. 

Objetivos da 
atividade 

Criar mecanismos de controlo e verificação da receita, que possibilitem 

uma maior celeridade e rigor, desde o momento da faturação até a 

elaboração dos mapas de receita, tendo em vista a preparação dos mapas, 

quer de faturação, quer da receita. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Departamento do Jornal Oficial.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Proceder a emissão de documentos de faturação em conformidade as tabelas de preços e 

após conferir com os diferentes meios, as requisições, cheques, multibanco, numerário, 

transferência bancária, etc.; 

- Elaborar o mapa de faturação e compilar os documentos emitidos; 

- Elaborar as guias de receita e enviá-las ao Diretor Regional a fim de serem assinadas; 

- Preparar o depósito de cheques junto da entidade competente; 

- Juntar os documentos à guia de receita e encaminhá-la para a Tesouraria; 

- Após devolução da Guia, pela Tesouraria, lançar a informação no mapa diário da receita e 

arquivar documentos; 

- Registo de faturas na Plataforma e-fatura. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

Ações 
1º 
Trim. 

2º Trim. 
3º 
Trim. 

4º Trim. 

- Elaboração de relatório de faturação; X X X X 

- Elaboração do Mapa trimestral da faturação 

para efeitos de declaração do IVA. 
X X X X 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 06 (JORAM) 

 

- Atualização de dados na Plataforma e-fatura; X X X X 

- Comunicação dos registos no e-fatura aos 

serviços da DSFOL; 
X X X X 

- Elaboração de mapa de receita; X X X X 

Comunicação do mapa mensal da receita aos 

serviços da DSFOL. 
X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Maior celeridade e rigor na elaboração de relatórios trimestrais que acompanhem a evolução 

da receita do Jornal Oficial. Indicador: Comunicação, aos serviços da DSFOL, por e-mail, nos 

primeiros 15 dias de cada mês do registo no e-fatura, do mapa de receita o Mapa de IVA 

(trimestral – primeiros 15 dias do primeiro mês de cada trimestre). Meta: Cumprimento do 

indicador em 90% 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 07 (JORAM) 

 

Designação da 
atividade 

Impressão do Jornal Oficial - Imposição, impressão propriamente dita e 

encadernação de cada um dos jornais a serem distribuídos. 

Objetivos da 
atividade 

Disponibilizar o Jornal Oficial em formato papel a quem o requeira, bem 

como assegurar o envio do mesmo para efeitos do cumprimento do 

Depósito Legal.  

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Departamento do Jornal Oficial.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Receção do Jornal Oficial Impresso (das 4 Séries); 

- Preenchimento da base de dados para controlo das diferentes tarefas associadas a 

impressão; 

- Criação da ficha do Jornal Oficial na base de dados de distribuição do Jornal Oficial; 

- Imposição do Jornal Oficial; 

- Gravação de “master” e impressão dos exemplares; 

- Colocação de páginas nas dobradoras para encadernação. No caso da existência de folhas 

A4, completar a encadernação manualmente. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 
    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Receção do Jornal Oficial Impresso (das 4 

Séries). 
X X X X 

- Preenchimento da base de dados para 

controle das diferentes tarefas associadas a 

impressão e distribuição de jornais. 

X X X X 

- Criação da ficha do Jornal Oficial na Base de 

dados do Distribuição. 
X X X X 

- Imposição do Jornal Oficial. X X X X 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 07 (JORAM) 

 

- Colocação de páginas nas dobradoras para 

encadernação. No caso da existência de folhas 

A4, completar a encadernação manualmente. 

X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Controlar e implementar de maneira organizada e coerente as diferentes tarefas associadas 

a impressão, em formato papel, dos jornais a serem distribuídos diariamente. Indicador: 

Recibos de impressão dos exemplares. Meta: 100% de emissão de recibos após a impressão 

dos exemplares. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 08 (JORAM) 

 

Designação da 
atividade 

Elaborar a ficha de distribuição diária a fim de assegurar o envio 

exemplares impressos para efeitos do cumprimento do Depósito Legal, por 

via postal, bem como assegurar a imediata atualização da página do Jornal 

Oficial, na Internet. 

 

Objetivos da 
atividade 

Permitir a disponibilização do Jornal Oficial, quer em suporte de papel, quer 

em formato digital. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Departamento do Jornal Oficial.   

 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Criação da listagem diária de jornais a serem distribuídos; 

- Atualização da Ficha de distribuição diária; 

- Empacotamento dos jornais impressos para assegurar o Depósito Legal; 

- Atualização da página do Jornal Oficial, na Internet; 

- Impressão de fitas para envio através da via postal, após o devido empacotamento, 

pesagem e preenchimento do impresso respetivo; 

- Organização e arquivo das folhas de avença de controlo da faturação dos CTTS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 08 (JORAM) 

 

Calendarização das ações a desenvolver 
    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Criação da listagem diária de jornais a serem 

distribuídos. 
X X X X 

- Atualização da Ficha do jornal na Base de 

dados de distribuição. 
X X X X 

- Atualização da página do Jornal Oficial, na 

Internet. 
X X X X 

- Impressão de fitas para distribuição, via 

postal, após o devido empacotamento, 

pesagem e preenchimento do impresso 

respetivo. 

X X X X 

- Organização e arquivo das folhas de avença 

de controlo da faturação dos CTT. 
X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Disponibilizar, o mais rapidamente possível, o Jornal Oficial, quer no formato papel, quer no 

formato digital. Indicador: Cumprimento dos prazos definidos para cada atividade: Meta 

80% de cumprimento. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 09 (JORAM) 

 

Designação da 
atividade 

Emissão de cartões de livre-trânsito, após a sua numeração, organização, e 

recolha de assinaturas. 

Objetivos da 
atividade 

Proceder a emissão de cartões de identificação de livre-trânsito, no 

respeito pelas normas fixadas na Portaria n.º 2/93, de 15 de janeiro. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Departamento do Jornal Oficial.   

 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Receção dos pedidos; 

- Atribuição do número do cartão; 

- Digitalização da fotografia; 

- Abertura da ficha do cartão de Livre-trânsito em base de dados própria;  

- Preenchimento da ficha de cartolina com os dados constantes do B.I. ou C.C; 

- Preenchimento do cartão propriamente dito; 

- Recolha de assinaturas; 

- Verificação do cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no diploma e posterior 

envio ao requerente. 

- Adaptação de procedimentos às disposições que derivam da entrada em vigor com carater 

de obrigatoriedade do RGPD – Regulamento de Proteção de Dados Pessoais. (Regulamento 

(UE) 2016/679, de 27 de abril. 

 

 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Receção dos pedidos. X X X X 

- Atribuição do número do cartão. X X X X 

- Digitalização da fotografia. X X X X 

- Abertura da ficha do cartão de Livre-trânsito.     

- Preenchimento da ficha com os dados 

constantes do B.I. / cartão de cidadão. 
X X X X 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 09 (JORAM) 

 
- Preenchimento do cartão propriamente dito. X X X X 

- Recolha de assinaturas – Titular e Presidente 

do Governo Regional. 
X X X X 

- Verificação do cumprimento de todos os 

requisitos estabelecidos no diploma e posterior 

envio ao requerente. 

X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Emitir os cartões de identificação de livre-trânsito em conformidade com o disposto na 

Portaria n.º 2/93, de 15 de janeiro, conjugado com a alínea d) do artigo 9.º do Decreto 

Regulamentar Regional n.º 18/2016/M, de 22 de julho, na redação dada na alínea d) do 

artigo 10.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2012/M, de 26 de julho. Indicador: 

Redução do tempo de emissão. Meta: Redução de tempo de emissão em 10% 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 10 (JORAM) 

 

Designação da 
atividade 

Elaboração de informações e relatórios de avaliação relativos ao 

funcionamento dos serviços do Jornal Oficial e a implementação de novos 

métodos para apoio à decisão superior. 

Objetivos da 
atividade 

Avaliar em períodos relativamente curtos a implementação de novos 

procedimentos, com o objetivo de introduzir melhorias e/ou alterações nos 

procedimentos adotados. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Departamento do Jornal Oficial.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Recolha de dados e elementos quer a nível interno, quer a nível externo; 

- Análise da informação recolhida; 

- Dar conhecimento superior da situação; 

- Apontar soluções capazes de serem implementadas dentro do normativo legal e tendo em 

atenção os recursos humanos e técnicos disponíveis. 

 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Recolha de dados e elementos quer a nível 

interno, quer a nível externo. 
X X X X 

- Análise da informação recolhida. X X X X 

- Dar conhecimento superior da situação. X X X X 

- Apontar soluções capazes de serem 

implementadas dentro do normativo legal e 

tendo em atenção os recursos humanos e 

técnicos disponíveis. 

X X X X 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 10 (JORAM) 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Avaliar a evolução dos novos procedimentos, bem como alterações legislativas com impacto 

nas atividades do JORAM e com base nesta avaliação propor melhorias e/ou alterações a 

serem autorizadas superiormente, no respeito pelas normas legais e tendo em atenção os 

recursos humanos e técnicos disponíveis. Indicador: Número de informações programadas. 

Meta: Cumprimento da programação em 90% 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 11 (JORAM) 

 

Designação da 
atividade 

Criar e validar tabelas de conteúdos de forma sistematizada e organizada 

de modo a facilitar a criação de bases de dados relacionais. 

Objetivos da 
atividade 

Criar tabelas de conteúdos dos sumários dos Jornal Oficial, com especial 

incidência na I Série, a fim de sistematizar e organizar a informação com 

recurso a bases de dados relacionais, para facilitar futuras pesquisas. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Departamento do Jornal Oficial.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Elaboração de planos semanais de registos; 

- Criação de documentos com os respetivos campos de conteúdos relevantes para a 

pesquisa e localização de publicações, no respeito pela calendarização; 

- Validação dos documentos criados; 

- Elaboração de relatórios tendo por base os planos semanais de registos que avaliem a 

evolução do Projeto. 

 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Elaboração de planos semanais de registos. X X X X 

- Criação de documentos com os respetivos 

campos de conteúdos relevantes para a 

pesquisa e localização de publicações, no 

respeito pela calendarização. 

X X X X 

- Validação dos documentos criados. X X X X 

- Elaboração de relatórios utilizando os planos 

semanais de registos que avaliem a evolução do 

Projeto. 

X X X X 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 11 (JORAM) 

 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Sistematizar e organizar os conteúdos dos sumários publicados na I Série com recurso a 

bases de dados relacionais, para facilitar futuras pesquisas. Indicador: Cumprimento da 

calendarização. Meta 60% da calendarização. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 12 (JORAM) 

 

Designação da 
atividade 

Plataforma de pedidos de publicação 

Objetivos da 
atividade 

Criação de um sistema global de gestão de pedidos de publicação que 

integra a Ficha de Projeto 01, Ficha de Projeto 03, Parte da Ficha de 

Projeto 06 (Orçamentação) e parte da Ficha de Projeto 08 (Atualização da 

página da Internet). 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Departamento do Jornal Oficial.  PaGesp - Direção Regional do Património e 

de Gestão dos Serviços Partilhados 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Conclusão do processo de conceção da Plataforma; 

- Conclusão de Testes internos; 

- Apresentação aos superiores hierárquicos; 

- Calendarização da implementação. 

- Consolidação da Plataforma de pedidos de publicação no Jornal Oficial 

 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Concluir a Conceção da plataforma. X    

- Concluir testes internos. X    

- Apresentação interna da Plataforma. X    

- Calendarização da implementação. X    

- Consolidação da aplicação da Plataforma.  X X X 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 13 (JORAM) 

 

 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Implementar um sistema de gestão de pedidos de publicação no Jornal Oficial que permita 

controlar as diferentes atividades do processo que se traduza numa melhoria da qualidade 

do serviço prestado. Isto é, que permita satisfazer as necessidades de publicitação dos atos 

melhorando as condições de trabalho e a organização do mesmo, ao permitir fazer melhor – 

sem falhas – desde o início (pedido/requerimento) até a disponibilização do Jornal, 

passando por todas as restantes etapas do processo como a produção, orçamentação e 

administração de conteúdos. Indicador: Cumprimento do Plano de Comunicação. Meta: 90% 

de cumprimento. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS DE APOIO DIRETO E INTERDEPARTAMENTAL 
Arquivo do Cartório Privativo e do JORAM 

 

Caracterização da unidade orgânica 
 

Meios humanos:   

- Técnica Superior - Iolanda Sousa  

– Assistente Técnica – Inocência Diogo 

– Encarregado Operacional – António Mendes 

 
 

 

 

Objetivos  

Assegurar a receção, a expedição, o registo (dar entradas e saídas) e o arquivamento de 

toda a documentação recebida e produzida pelo Jornal Oficial; realizar a pesquisa, a 

consulta de processos, e assegurar a rápida apresentação dos processos e dos documentos 

que nos sejam solicitados; proceder ao lançamento dos livros de notas; garantir a 

atualização das bases, a organização e a conservação dos arquivos do Cartório Notarial, e, 

classificação e arquivamento de toda a documentação necessária ao respetivo serviço. 

 

Perspetivas de colaboração 
 

Internas: Com o Cartório Notarial e com o Jornal Oficial. 

 
Externas:       
 

 

Atividades a desenvolver 
 

Quando o processo chega ao arquivo, colocar na respetiva capa os dados necessários para a 

sua identificação. Depois conferir se está lançado na base, e lançar numa tabela informática, 

cujo objetivo é informar quais os processos que estão no Arquivo e se o maço já está 

completo. Por fim, colocar o processo no respetivo maço e identificá-lo externamente, para 

facilitar numa busca. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 01 (ACPJ) 

 

Designação da 
atividade 

Classificação e arquivo da documentação do Jornal Oficial e organização e 

arrumação nas prateleiras dos processos arquivados do Cartório Notarial 

Privativo do Governo da Região Autónoma da Madeira. 

Objetivos da 
atividade 

Assegurar a guarda e arquivo dos processos do Cartório Notarial Privativo e 

do Jornal Oficial. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Arquivo, instalado na Avenida de Zarco.  Não há colaboração externa. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Após a receção do processo no arquivo, proceder à sua identificação, assegurar que fica 

lançado na base, classificá-lo, e colocação do mesmo no respetivo maço, que também é 

identificado externamente. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Identificar o processo. X X X X 

- Lançar o processo na base de dados. X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Realização na íntegra das tarefas nos tempos superiormente definidos. 
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 VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E DOS ASSUNTOS 
PARLAMENTARES 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Serviços Centrais (Estrutura Nuclear) 

 

2.3.1. Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos 

 

2.3.2. Direção de Serviços Financeiros, de Organização e de Logística 
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 VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E DOS ASSUNTOS 
PARLAMENTARES 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH) 

           2.3.1.1. Divisão de Administração, Recrutamento e Seleção de Recursos 

Humanos (DARSRH) 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS CENTRAIS 
Direção de Serviços de Gestão de Rec. Humanos (DSGRH)       

 

Caracterização da unidade orgânica 
 

Meios humanos:  

- Diretora de Serviços – Rita Freitas. 

- Técnico Superior – Cristina Perestrelo 
 

 
Objetivos 

A Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos, abreviadamente designada por 

DSGRH, é a unidade orgânica que, no âmbito da DRAJ tem por missão programar as ações 

relativas à avaliação e gestão do pessoal dos serviços da DRAJ. Para cumprir a sua missão, 

a DSGRH dispõe das seguintes competências: 

a) Propor a instauração de processos disciplinares e, salvo quando forem determinados no 

âmbito da competência inspetiva do Ministério da Justiça, acompanhar e assegurar a 

instrução dos mesmos, bem como  dos  processos  de averiguações, de inquérito e de 

sindicância a  que  haja  lugar  no  âmbito  das  suas competências  e  com  conhecimento  

ao serviço competente em matéria de inspeção do Ministério da Justiça; 

b) Verificar o cumprimento das disposições legais, dos regulamentos e  orientações  de 

serviço, nos serviços externos dos registos e do notariado; 

c) Emitir parecer sobre a autonomização, criação e  extinção  de  conservatórias  e cartórios 

notariais, de âmbito regional, bem como  sobre  a  alteração  da  classe  ou  dos quadros de 

pessoal dos referidos serviços; 

d) Analisar e avaliar, em termos de eficácia e eficiência, o funcionamento  dos  serviços 

externos da DRAJ, recolher as informações necessárias,  propor  medidas  tendentes  à 

eliminação  das  eventuais  disfunções  ou incorreções  detetadas  e  contribuir  para 

assegurar a coerência e a uniformização de procedimentos; 

e) Assegurar a execução das  recomendações resultantes das ações de controlo e auditoria 

determinadas pelos serviços competentes do Ministério da Justiça; 

f) Promover a racionalização e a  gestão adequada  dos  recursos  humanos,  tendo  em  

vista a realização profissional e o eficiente funcionamento dos serviços; 

g) Realizar estudos de gestão previsional e de caracterização dos recursos  humanos, 

nomeadamente o balanço social, bem como assegurar  a  sistematização  de  dados  em 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS CENTRAIS 
Direção de Serviços de Gestão de Rec. Humanos (DSGRH)      

 

função de adequados indicadores de gestão e propor a adoção de políticas de gestão que 

visem  melhorar  o  nível  de  funcionamento dos serviços da DRAJ; 

h) Elaborar os planos de formação do pessoal dos serviços da DRAJ, bem como colaborar na 

realização  de  colóquios,  conferências  e seminários a que haja lugar; 

i) Assegurar  a  aplicação  do  SIADAP  aos trabalhadores da DRAJ. 

 

 

Perspetivas de colaboração 
 

Internas: DSFOL, GJ, JORAM, Serviços Externos. 

Levantamento das necessidades de formação profissional referentes aos funcionários dos 

serviços centrais, de apoio e externos da DRAJ. 

Externas: Colaboração com o Instituto dos Registos e do Notariado, nos casos em que deve 

haver consonância nos procedimentos a adotar. 

Colaboração com a DRAPL e outras entidades no sentido de elaborar planos de formação 

profissional adequados às necessidades da DRAJ. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS CENTRAIS 
Direção de Serviços de Gestão de Rec. Humanos (DSGRH)       

 

Atividades a desenvolver 

 - Redefinição de procedimentos administrativos na área dos Recursos Humanos; 

- Aplicação do SIADAP (Sistema integrado de avaliação do desempenho da Administração 

Pública), nomeadamente aos serviços externos da DRAJ; 

- Assegurar a gestão e aplicação do regime de férias, faltas e licenças; 

- Elaboração do Relatório de Atividades relativo a 2019; 

- Elaboração do Plano de Atividades para 2021; 

- Levantamento das necessidades de pessoal dos serviços externos e, se necessário, o 

redimensionamento dos seus quadros; 

- Elaboração dos planos de formação do pessoal dos serviços centrais e dos serviços 

externos da DRAJ; 

– Promoção e tramitação processual de ações de formação específicas para o pessoal dos 

serviços externos da DRAJ; 

- Tramitação processual dos instrumentos de mobilidade interna de pessoal, ao abrigo da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; 

- Elaboração de estudos, pareceres, informações escritas e orais, sempre que solicitadas 

superiormente e orientação de atuação quando se mostre necessário. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 01 (DSGRH) 

 

Designação da 
atividade 

Redefinição de procedimentos administrativos na área dos Recursos 

Humanos. 

Objetivos da 
atividade 

Facilitar o acompanhamento e desenvolvimento de todos os processos 

inerentes à atividade da DSGRH. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DSGRH; DARSRH; NAA.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Levantamento dos processos;  

- Criação de novos processos;  

- Implementação de novos procedimentos. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Levantamento dos processos. X    

- Criação de novos processos. X    

- Implementação de novos procedimentos.  X   

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Facilitar o acompanhamento e desenvolvimento de todos os processos inerentes à atividade 

da DSGRH. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 02 (DSGRH) 

 

Designação da 
atividade 

Aplicação do SIADAP (Sistema integrado de avaliação do desempenho da 

Administração Pública), aos serviços externos da DRAJ. 

Objetivos da 
atividade 

Criação de dinâmica de mudança, de motivação profissional e de melhoria 

na Administração Pública. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DSGRH; DARSRH.  DRAPL. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Definição de objetivos e resultados a atingir; 

- Avaliação prévia, harmonização das avaliações; 

- Entrevistas com os avaliados. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

Definição de objetivos e resultados a atingir. X    

Avaliação prévia. X    

Harmonização das avaliações. X    

Entrevistas com os avaliados. X    

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 03 (DSGRH) 

 

Designação da 
atividade Assegurar a gestão e aplicação do regime de férias, faltas e licenças. 

Objetivos da 
atividade 

Acompanhar e atualizar informaticamente a assiduidade e antiguidade dos 

funcionários, bem como elaborar o mapa de férias. Garantir a gestão eficaz 

dos recursos humanos da DRAJ. 

 

Serviço (s) responsável l(eis)  Colaboração externa 

DSGRH.  IRN; DRAPL. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Atualizar a assiduidade e antiguidade dos funcionários; 

- Elaborar o mapa de férias. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Atualizar a assiduidade e antiguidade dos 

funcionários. 
X X X X 

- Elaborar o mapa de férias. X X   

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 04 (DSGRH) 

 

Designação da 
atividade Elaboração do relatório de atividades relativo a 2019. 

Objetivos da 
atividade 

Relatar o percurso efetuado, apontar os desvios, avaliar os resultados e 

estruturar informação relevante para o futuro próximo. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DSGRH; DARSRH; NAA.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

     

     

     

     

     

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 05 (DSGRH) 

 

Designação da 
atividade Elaboração do plano de atividades para 2021. 

Objetivos da 
atividade 

Definir as estratégias a seguir, hierarquizar opções, programar ações e 

afetar e mobilizar os recursos. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DSGRH; DARSRH; NAA.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Levantamento das atividades necessárias à programação das ações relativas à avaliação e 

gestão do pessoal dos serviços centrais da DRAJ e dos serviços externos regionais. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Levantamento das atividades necessárias à 

programação das ações relativas à avaliação e 

gestão do pessoal dos serviços centrais da DRAJ 

e dos serviços externos regionais. 

X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Atingir os resultados propostos. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 06 (DSGRH) 

 

Designação da 
atividade 

Levantamento das necessidades de pessoal dos serviços externos e, se 

necessário, o redimensionamento dos seus quadros. 

Objetivos da 
atividade 

Gestão adequada dos recursos humanos dos serviços externos. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DSGRH, DARSRH.  Serviços externos da DRAJ. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Contato com os serviços externos; 

- Recolha de informação relativa à situação de cada serviço; 

- Análise das situações específicas de cada serviço; 

- Redimensionamento dos quadros de pessoal. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Contatos com os serviços externos. X X   

- Recolha de informação relativa à situação de 

cada serviço. 
 X   

- Análise das situações específicas de cada 

serviço. 
  X  

- Redimensionamento dos quadros de pessoal.    X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Quadros de pessoal dos serviços externos com dimensão adequada às suas necessidades. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 07 (DSGRH) 

 

Designação da 
atividade 

Elaboração aplicação dos planos de formação do pessoal dos serviços 

centrais e dos serviços externos da DRAJ. 

 

Objetivos da 
atividade 

Dotar os recursos humanos com qualificações ao nível das exigências das 

respetivas categorias e funções. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DSGRH, DAGRH.  DRAPL; STRN. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Levantamento das necessidades de formação; 

- Acompanhamento e apoio logístico. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Levantamento das necessidades de formação. X    

- Acompanhamento e apoio logístico. X X X X 

     

     

     

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Melhor qualificação dos recursos humanos e a consequente melhoria na qualidade do 

serviço prestado. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 08 (DSGRH) 

 

Designação da 
atividade 

Promoção de ações de formação específicas para o pessoal dos serviços 

externos da DRAJ. 

Objetivos da 
atividade 

Dotar os recursos humanos com qualificações ao nível das exigências das 

respetivas categorias e funções. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DSGRH.  STRN, IRN. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Levantamento das necessidades de formação;   

- Acompanhamento e apoio logístico. 

 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Levantamento das necessidades de formação. X    

- Acompanhamento e apoio logístico. X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Melhor qualificação dos recursos humanos e a consequente melhoria na qualidade do 

serviço prestado. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 9 (DSGRH) 

 

Designação da 
atividade 

 

Tramitação processual dos instrumentos de mobilidade interna de pessoal, 

ao abrigo ao abrigo da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

Objetivos da 
atividade 

Permitir o acréscimo de recursos humanos com vista a colmatar a eventual 

falta de pessoal nos quadros dos serviços externos da DRAJ. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DARSRH; DSGRH.  DRAPL. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Consultar os serviços e saber da eventual disponibilidade de recursos humanos com 

qualificação adequada e todo o procedimento administrativo subsequente. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Consultar os serviços e saber da eventual 

disponibilidade de recursos humanos com 

qualificação adequada (recrutamento) e todo o 

procedimento administrativo subsequente. 

X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Suprir a falta de recursos humanos dos quadros dos serviços centrais e externos da DRAJ. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 10 (DSGRH) 

 

Designação da 
atividade 

Elaboração de estudos, pareceres, informações escritas e orais, sempre 

que solicitadas superiormente e orientação de atuação quando se mostre 

necessário. 

Objetivos da 
atividade 

Orientação na tomada de decisão. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DSGRH  DRAPL; IRN. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Elaboração de estudos, pareceres, informações escritas e orais. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Elaboração de estudos, pareceres, 

informações escritas e orais. 
X X X X 

     

     

     

     

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Orientação adequada na tomada de decisão. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Divisão de Administração, Recrutamento e Seleção de 
Recursos Humanos (DARSRH) 

 

Caracterização da unidade orgânica 
 

Meios humanos:  

- Chefe de Divisão – Juvenal Araújo 

 
 

 

Objetivos 
 

Promover os procedimentos necessários ao recrutamento e promoção nas carreiras de 

conservador, notário e de oficial dos registos e do notariado; Realizar os concursos de 

ingresso, de afetação e de acesso do pessoal das carreiras dos registos e do notariado, com 

exceção das operações de seleção, recrutamento e ingresso nas carreiras de conservador e 

de notário, cuja competência é do Ministério da Justiça, bem como promover a aplicação 

dos instrumentos de mobilidade previstos na lei; Organizar os processos de promoção nas 

classes de pessoal dos conservadores, notários e oficiais dos registos e do notariado; 

Promover o recrutamento e a promoção do pessoal dos serviços centrais e dos serviços 

externos regionais para além do pessoal referido nas alíneas a) e b), bem como a aplicação 

dos instrumentos de mobilidade previstos na lei; Organizar os processos de contratação de 

pessoal; Organizar e manter atualizados os ficheiros biográficos e os processos individuais 

do pessoal dos serviços centrais da DRAJ e externos regionais; Organizar e manter 

atualizados os quadros de pessoal e a relação das vagas existentes; Assegurar as ações de 

notação do pessoal; Passar certidões ou declarações relativas à situação do pessoal; 

Organizar e manter atualizados os registos e os controlos de assiduidade; Elaborar as listas 

de antiguidade; Assegurar, em articulação com o NAI da DRAJ e com os serviços 

competentes da Direção-Geral dos Registos e do Notariado, a base de dados do pessoal dos 

serviços centrais da DRAJ e externos regionais. 

A DARSRH compreende o Núcleo de Apoio Administrativo e Serviços Centrais da DRAJ, que 

assegura o apoio administrativo, respetivamente em relação ao pessoal dos serviços de 

registos e ao pessoal dos serviços de notariado e centrais da DRAJ. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Divisão de Administração, Recrutamento e Seleção de 
Recursos Humanos (DARSRH) 

 

Perspetivas de colaboração 
 

Internas: DSFOL, GJ, JORAM, Serviços Externos. 

Externas: Colaboração com a DRAPL no sentido de serem seguidos procedimentos de 

acordo com os adotados pela administração pública regional.   

 

Atividades a desenvolver 

- Tramitação processual de concursos internos para provimento de lugares dos quadros dos 

serviços externos da DRAJ; 

- Elaboração do Balanço Social referente ao ano de 2019; 

- Atualização do Mapa de pessoal e da Lista nominativa, ao abrigo da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas; 

- Organização e atualização dos processos individuais do pessoal. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto (DARSRH -01) 

 

Designação da 
atividade 

Tramitação processual de concursos internos para provimento de lugares 

dos quadros dos serviços externos da DRAJ. 

Objetivos da 
atividade 

Permitir a mobilidade com vista a colmatar a eventual falta de pessoal quer 

pelo acréscimo de volume de trabalho ou pela saída de recursos humanos 

dos quadros dos serviços externos da DRAJ. 

 
Serviço (s) responsável (eis) 
 

 Colaboração externa 

DARSRH; DSGRH.  IRN. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Abertura de concurso (recrutamento), análise de candidaturas, aplicação dos métodos de 

seleção, nomeação, provimento. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Abertura de concurso (recrutamento), análise 

de candidaturas, aplicação dos métodos de 

seleção, nomeação, provimento. 

X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Distribuição equilibrada dos recursos humanos nos serviços externos da DRAJ. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto (DARSRH -02) 

 

Designação da 
atividade 

Elaboração do Balanço Social referente ao ano de 2019. 
 

Objetivos da 
atividade 

Elaboração de um instrumento de gestão para o planeamento e gestão 

nas áreas sociais e de recursos humanos. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DSGRH, DARSRH.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Levantamento dos dados necessários e elaboração do Balanço Social. 

 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Levantamento dos dados necessários e 

elaboração do Balanço Social. 

 

X    

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Um eficiente e atempado planeamento da gestão nas áreas sociais e de recursos humanos. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto (DARSRH -03) 

 

Designação da 
atividade 

Elaboração do “Mapa de pessoal” e da “Lista nominativa”, ao abrigo da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

Objetivos da 
atividade 

Criação de instrumento de gestão de recursos humanos (Mapa de Pessoal) 

e de informação aos trabalhadores acerca da sua nova situação (Lista 

nominativa). 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DARSRH; DSGRH.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Análise de funções e descrição de funções; 

- Levantamento do pessoal existente e respetivas qualificações; 

- Levantamento das necessidades de pessoal; 

- Elaboração do “Mapa de pessoal”; 

- Elaboração da “Lista nominativa”. 

 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Análise de funções e descrição de funções. X    

- Levantamento do pessoal existente e 

respetivas qualificações. 
X    

- Levantamento das necessidades de pessoal. X    

- Elaboração do “Mapa de pessoal”. X    

- Elaboração da “Lista nominativa”. X    

 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Adequada gestão dos recursos humanos da DRAJ. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto (DARSRH -04) 

 

Designação da 
atividade Organização e atualização dos processos individuais do pessoal. 

Objetivos da 
atividade 

Manter o cadastro do pessoal atualizado, procedimento fundamental para 

uma adequada gestão dos recursos humanos. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DARSRH; DSGRH.  IRN. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

Organização e atualização dos processos individuais do pessoal. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

Organização e atualização dos processos 

individuais do pessoal. 
X X X x 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Atualização do cadastro do pessoal. 
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 VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS 
PARLAMENTARES 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.3.2. Direção de Serviços Financeiros, de Organização e Logística (DSFOL) 

           2.3.2.1.1. Núcleo de Gestão Administrativa (NGA) 

           2.3.2.1.2. Núcleo de Gestão Financeira (NGF) 

           2.3.2.1.3. Núcleo de Processamento de Vencimentos (NPV) 

 

           2.3.2.2. Divisão de Património, Organização e Logística (DPOL) 

           2.3.2.2.1. Núcleo de Expediente Geral e Gestão de Equipamentos 

(NEGGE) 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS CENTRAIS 
Direção dos Serviços Financeiros, de Organização e Logística 

(DSFOL) 

 

 

Objetivos 
 

 

Assegurar a gestão dos recursos financeiros e patrimoniais, o processamento de 

remunerações e promover as ações necessárias à adequada instalação e equipamento dos 

serviços dos registos e do notariado, bem como estudar e propor medidas relativas à 

organização e racionalização dos serviços. 

 

A DSFOL compreende: 

- A Divisão de Património, Organização e Logística (DPOL); 

- Núcleo de Gestão Administrativa (NGA); 

- Núcleo de Gestão Financeira (NGF); 

- Núcleo de Processamento de Vencimentos (NPV); 

- Núcleo de Expediente Geral e Gestão de Equipamentos (NEGGE). 

 

 

 
 
Perspetivas de colaboração 
 

Internas: GJ; DSGRH. 

 

Externas: IGFPJ; IRN; DRPGSP; VPGRAP; Direção Regional do Orçamento; Direção Regional 

da Administração Pública e da Modernização Administrativa; Conservatórias e Cartórios; 

Unidade de Gestão da SRE,CeT; Fornecedores; entidades bancárias e outros serviços 

relacionados com a atividade. 
 
 

 

 

 
Caracterização da unidade orgânica 
 

 

Meios humanos: 

- Diretora de Serviços – Griselda Pinto  

- Técnico Superior – Amaro Sousa  

- Técnica Superior – Manuela Melhorado 

- Coordenadora Especialista – Ana Sá 

- Coordenadora Técnica -Teresa Santos 

- Assistente Técnico – Élvio Sousa  

- Assistente Operacional – Ana Vasconcelos 

- Oficial de Registos – Susana Fernandes (Conforme despacho do DR de 30-09-2019) 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS CENTRAIS 
Direção dos Serviços Financeiros, de Organização e Logística 

(DSFOL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades a desenvolver 
 

- Gestão Administrativa; 

- Sistema de Informação Contabilística; 

- Gestão Financeira; 

- Informação de Gestão externa; 

- Apoio à Gestão. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 01 (DSFOL- NGA) 

 

Designação da 
atividade Gestão Administrativa                                                    

Objetivos da 
atividade 

Produzir os mapas e informação necessários à elaboração dos estudos, 

pareceres e relatórios de natureza administrativa, económica e financeira. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

- Núcleo de Gestão Administrativa.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Definição dos procedimentos administrativos da Unidade Orgânica; 

- Informar sobre os procedimentos administrativos e financeiros a executar pelos serviços 

externos; 

- Elaboração do plano de atividades; 

- Elaboração do relatório de atividades; 

- Elaboração do Manual de Procedimentos da Unidade Orgânica; 

- Responder aos inquéritos solicitados por entidades externas. 
 

 

 

Resultados esperados em relação à atividade 

Obter a informação necessária para a implementação das políticas de gestão, racionalizando 

e otimizando os recursos disponíveis.  

Calendarização das ações a desenvolver 
    

Ações 
 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Definição dos procedimentos administrativos da 

Unidade Orgânica 
X X X X 

- Informar sobre os procedimentos 

administrativos e financeiros, a executar pelos 

serviços externos 

X X X X 

- Elaboração do relatório de atividades X    

- Elaboração do plano de atividades    X 

- Elaboração do Manual de Procedimentos da 

Unidade Orgânica 

X X X X 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 02 (DSFOL- NGF / NPV) 

 

Designação da 
atividade Sistema de Informação Contabilística                                                    

Objetivos da 
atividade 

Processamento contabilístico de toda a documentação de natureza económica e

e financeira e das remunerações dos trabalhadores. 

 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

- Núcleo de Gestão Financeira.  DRPGSP; VPGRAP; Direção Regional do 

Orçamento; Unidade de Gestão da 

SRE,CeT. 

 

 
 
Ações a desenvolver no âmbito da atividade 
 

- Elaboração do projeto de orçamento da DRAJ;  

- Acompanhamento da execução do orçamento; 

- Execução das alterações orçamentais; 

- Cabimentação de despesas; 

- Atribuição do compromisso; 

- Elaboração e numeração das requisições de fundos; 

- Receção das faturas e respetivo registo; 

- Contabilização dos documentos de despesa e de receita; 

- Contabilização, no programa informático GeRFiP, da despesa e receita; 

- Elaboração de guias de receita; 

- Controlo dos movimentos de tesouraria; 

- Processamento de vencimentos, abonos, boletins de ajudas de custo, horas  

  extraordinárias/remunerações. 
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Calendarização das ações a desenvolver 
    

Ações 

 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Elaboração do projeto de orçamento da DRAJ.   X X 

- Acompanhamento da execução do orçamento. X X X X 

- Execução das alterações orçamentais. X X X x 

- Cabimentação de despesas. X X X X 

- Atribuição do compromisso. X X X X 

- Elaboração e numeração das requisições. X X X X 

- Receção das faturas e respetivo registo. X X X X 

- Contabilização dos documentos de despesa e    

de receita. 

X X X X 

- Processamento da despesa. X X X X 

- Contabilização, no programa informático 

GerFip, da despesa e receita. 

X X X X 

- Elaboração de guias de receita. X X X X 

- Controlo dos movimentos de tesouraria. X X X X 

- Processamento de vencimentos, abonos, 

boletins de ajudas de custo, horas 

extraordinárias/remunerações.  

X X X X 

 

 

Resultados esperados em relação à atividade 

Obter informação de âmbito económico e financeiro para análise, para a elaboração e 

controlo orçamental, e para a elaboração da conta de gerência. Obtenção dos mapas 

necessários ao tratamento contabilístico das remunerações. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 02 (DSFOL – NGF / NPV) 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 03 (DSFOL-NGF) 

 

Designação da 
atividade Gestão Financeira                                                    

Objetivos da 
atividade 

Produzir os mapas e informação necessários à elaboração dos estudos, 

pareceres e relatórios de natureza económica e financeira. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

- Núcleo de Gestão Financeira.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Elaboração de estudos, pareceres e relatórios de natureza económica/financeira para apoio 

ao Diretor Regional; 

- Elaboração do mapa/registo de contratos celebrados. 
 

 

 

Resultados esperados em relação à atividade 

Obter a informação necessária de âmbito económico e financeiro para a implementação das 

políticas de gestão, racionalizando e otimizando os recursos disponíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização das ações a desenvolver 
    

Ações 
 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Elaboração de estudos, pareceres e relatórios de 

natureza económica/financeira para apoio ao 

Diretor Regional. 

   X 

- Elaboração do mapa/registo de contratos 

celebrados. 

X X X X 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 04 (DSFOL-NGF / NPV) 

 

Designação da 
atividade Informação de Gestão Externa.                                                  

Objetivos da 
atividade 

Prestar toda a informação necessária a entidades externas relacionadas 

com a atividade da DRAJ. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

- Núcleo de Gestão Financeira.  IGFPJ; DRPGSP; Direção Regional do 

Orçamento; Serviços de Finanças; 

Segurança Social; Caixa Geral de 

Aposentações; Unidade de Gestão da 

SRE,CeT; e outros serviços relacionados 

com a atividade. 

 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Elaboração e remessa à Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública e à 

Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas da Conta de Gerência;  

- Colaboração na elaboração do Balanço Social; 

- Conferência dos elementos constantes no modelo 10, art.º 119 do CIRS, da 

responsabilidade da Entidade Patronal e respetiva entrega via eletrónica à Autoridade 

Tributária e Aduaneira; 

- Elaboração do mapa dos encargos assumidos e não pagos, no ano económico anterior, 

para remessa à Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública; 

- Entrega das contribuições à Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADSE; 

- Participação nas reuniões propostas pela VPGRAP. 

- Responder aos inquéritos solicitados por entidades externas. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 04 (DSFOL-NGF / NPV) 

 

 

 

Resultados esperados em relação à atividade 

Obter a informação necessária e adequada dentro dos parâmetros solicitados pelas 

entidades internas do Governo Regional e externas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 
 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Elaboração e remessa à Secretaria Regional 

das Finanças e da Administração Pública e à 

Secção Regional da Madeira do Tribunal de 

Contas da conta de Gerência. 

X    

- Colaboração na elaboração do Balanço Social. X    

- Conferência dos elementos constantes no 

modelo 10, art.º 119 do CIRS, da 

responsabilidade da Entidade Patronal e 

respetiva entrega via eletrónica à Direção Geral 

dos impostos. 

X    

- Elaboração do mapa dos encargos assumidos 

e não pagos, no ano económico anterior, para 

remessa à Secretaria Regional das Finanças e 

da Administração Pública. 

X    

- Elaboração das guias de entrega das 

contribuições à Segurança Social, Caixa Geral 

de Aposentações e ADSE. 

X X X X 

- Participação nas reuniões propostas pela 

VPGRAP. 
X X X X 

- Responder aos inquéritos solicitados por 

entidades externas. 
X X X X 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 05 (DSFOL-NGF / NPV) 

 

 

Designação da 
atividade 

Apoio à Gestão.                                                  

Objetivos da 
atividade 

Disponibilizar informação para a gestão. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

- Núcleo de Gestão Financeira.   

 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Elaboração de diversos ofícios para a tutela, Secretaria Regional das Finanças e da 

Administração Pública, Serviços Externos da DRAJ, bancos, fornecedores, funcionários, 

etc…; 

- Avaliação e notação periódica dos funcionários da DSFOL; 

- Acompanhamento da execução do Plano de Atividades. 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 
 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Elaboração de diversos ofícios para a tutela, 

Secretaria Regional das Finanças e da 

Administração Pública, Serviços Externos da 

DRAJ, bancos, fornecedores, funcionários, etc…. 

X X X X 

- Avaliação e notação periódica dos funcionários 

da DSFOL. 
X    

- Acompanhamento da execução do Plano de 

Atividades. 
X X X X 

 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Obter informação adequada para o planeamento e controlo de gestão. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS CENTRAIS 
Direção dos Serviços Financeiros, de Organização e Logística 

(DSFOL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2.3.2.2. Divisão de Património, Organização e Logística (DPOL) 
 

             2.3.2.2.1. Núcleo de Expediente Geral e Gestão de Equipamentos 

(NEGGE) 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Direção de Serviços Financeiros, de Organização e Logística (DSFOL) 
Divisão de Património, Organização e Logística (DPOL) 

 
Caracterização da unidade orgânica 
 

Meios humanos:  

- Chefe de Divisão – Fernando Catanho 

- Assistente Técnico – Dalila Fernandes 

- Assistente Operacional – Rosa Xavier 

- Assistente Operacional – João Gomes 

 
 
Objetivos 
Assegurar a gestão e conservação do património e das instalações dos serviços da DRAJ; 

Efetuar o inventário e manter atualizado o registo informático de inventariação dos bens 

patrimoniais de todos os serviços da DRAJ; Efetuar os atos e procedimentos relativos aos 

concursos para as aquisições de bens e serviços; Assegurar a gestão da execução dos 

contratos de prestação de serviços; Garantir a gestão do aprovisionamento; Promover as 

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

os serviços da DRAJ; Assegurar a gestão e manutenção da viatura da DRAJ; Organizar o 

trabalho dos assistentes operacionais; Executar as tarefas inerentes ao controlo e a gestão 

documental, expediente, receção, classificação, distribuição, expedição e arquivo da 

correspondência e outros documentos; Elaborar os documentos Manual de Procedimentos e 

Sistema de Controlo Interno referentes a esta unidade orgânica.  

 

Esta DPOL compreende: 

- Núcleo de Expediente Geral e Gestão de Equipamentos (NEGGE). 

 

 
 
 

Perspetivas de colaboração 
 

Internas: Gabinete Jurídico, Serviços Externos. 

Externas: Direção Regional do Património e Gestão dos Serviços Partilhados; Instituto dos 

Registos e do Notariado; Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça 

I.P. 
 

 

Atividades a desenvolver 
 

- Sistema de Informação; 

- Gestão Patrimonial; 

- Apoio à Gestão. 
 



 

81 

 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 01 (DSFOL- DPOL) 

 

Designação da 
atividade 

Sistema de Informação. 

Objetivos da 
atividade 

Efetuar propostas para aquisição de bens e serviços de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DPOL.  Direção Regional do Património e Gestão 

dos Serviços Partilhados e fornecedores. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Realização de procedimentos para aquisição de bens e serviços. 

 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

Realização de procedimentos para aquisição de 

bens e serviços. 
X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Uma melhor utilização dos recursos financeiros. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 02 (DSFOL-DPOL) 

 

Designação da 
atividade 

Gestão Patrimonial. 

Objetivos da 
atividade 

Gerir todo o Património da DRAJ. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DPOL e NEGGE.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Executar os procedimentos relativos à gestão do imobilizado, nomeadamente, a 

inventariação dos bens, garantindo a sua atualização permanente, através da aplicação 

informática GerFiP; 

- Acompanhamento da execução dos contratos; 

- Gestão do parque automóvel; 

- Manutenção e conservação das instalações, assim como outros bens ou equipamentos. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

Executar os procedimentos relativos à gestão 

do imobilizado, nomeadamente, a inventariação 

dos bens, garantindo a sua atualização 

permanente na aplicação GerFiP. 

X X X X 

Acompanhamento da execução dos contratos. X X X X 

Gestão do parque automóvel. X X X X 

Manutenção e conservação das instalações, 

assim como outros bens ou equipamentos. 
X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados esperados em relação à atividade  

Reafectação, com o mínimo de custos, dos bens, salvaguardando sempre os interesses da 

DRAJ. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 03 (DSFOL-DPOL) 

 

Designação da 
atividade 

Apoio à Gestão 

Objetivos da 
atividade 

Melhor gestão na parte administrativa 

 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DPOL, NEGGE.   

 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Receção de toda a correspondência, quer entregue diretamente quer oriundo dos Correios, 

sua classificação e afetação aos diversos serviços; 

- Utilização da aplicação informática que permite que toda a documentação, que dê entrada 

e saída; 

 - Expedição de ofícios, faxes e correspondência e sua classificação; 

- Proceder à entrega, por protocolo, de expediente da DRAJ a diversas entidades; 

- Assegurar o serviço de reprografia interno; 

- Apoio logístico aos Serviços Externos; 

- Atendimento telefónico; 

- Gestão do pessoal auxiliar. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 03 (DSFOL – DPOL) 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Recolha, classificação e afetação de toda a 

correspondência. 
X X X X 

- Utilização da aplicação informática para a 

digitalização e distribuição de documentação na 

DRAJ. 

X X X X 

- Utilização do protocolo para toda a 

correspondência, expedida, e entregue em 

mão. 

X X X X 

- Proceder a todo o tipo de reprografia 

solicitado internamente. 
X X X X 

- Apoiar logisticamente todas as solicitações dos 

Serviços Externos. X X X X 

- Gerir as chamadas telefónicas para a DRAJ e 

da DRAJ para o exterior. X X X X 

- Orientar e gerir o pessoal auxiliar. 
X X X X 

- Utilização da nova aplicação informática 

GeRFiP para os bens móveis e viaturas 

efetuando a sua gestão e classificação. 

X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Melhoramento de todos os procedimentos adotados para atingir uma maior execução e 

maior eficiência na gestão administrativa.   
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 VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E DOS ASSUNTOS 
PARLAMENTARES 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Serviços Externos 
 
     2.4.1. Coordenador de Avaliação dos Serviços Externos 

 

     2.4.2. Conservatórias e Cartórios Notariais 

 

     2.4.3. Loja do Cidadão 

 

     2.4.4. Centro de Formalidades das Empresas 
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 VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E DOS ASSUNTOS 
PARLAMENTARES 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2.4.1. Coordenador de Avaliação dos Serviços Externos 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
         Coordenador de Avaliação dos Serviços Externos 

 

Caracterização da unidade orgânica 
 

Meios humanos: 

- Conservador – António Encarnação 

 

 

 

Objetivos 
 

- Implementar uma cultura de avaliação e responsabilização de forma coerente, com os 

objetivos delineados e os resultados a obter. 

- Proceder à avaliação dos conservadores, notários e oficiais. 

- Instruir os procedimentos disciplinares, determinados pelo Diretor Regional. 

- Elaborar estudos, pareceres e informações técnicas, determinados pelo Diretor Regional. 

 

Perspetivas de colaboração 
 

Internas: Direção Regional, Direção dos Serviços de Gestão de Recursos Humanos, Direção 

dos Serviços Financeiros, de Organização e Logística. 

 

Externas: Instituto dos Registos e do Notariado; Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça. 
 

 

Atividades a desenvolver 

- Implementar e coordenar de forma integrada uma nova filosofia de gestão por objetivos e 

avaliação; 

- Instrução de inquéritos, processos disciplinares e de averiguações; 

- Elaboração de estudos, pareceres e informações na área técnica. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 01 (CS) 

 

Designação da 
atividade 

Implementar e coordenar de forma integrada uma nova filosofia de gestão 

por objetivos e avaliação. 

Objetivos da 
atividade 

Fomentar a motivação profissional e reforçar a melhoria da qualidade dos 

serviços. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Coordenador de Avaliação dos Serviços 

Externos. 

 IRN; IGSJ. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Desenvolver e consolidar práticas de avaliação, tendo em consideração os objetivos e 

resultados a obter, estimulando o desenvolvimento de uma cultura de excelência e 

qualidade; 

- Avaliação de desempenho / Auto avaliação.  
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Desenvolver e consolidar práticas de 

avaliação, tendo em consideração os objetivos e 

resultados a obter, estimulando o 

desenvolvimento de uma cultura de excelência 

e qualidade. 

- Avaliação de desempenho / Auto avaliação. 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Melhoria contínua da qualidade dos serviços. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 02 (CS) 

 

Designação da 
atividade Instrução de inquéritos, processos disciplinares e de averiguações. 

Objetivos da 
atividade 

Corrigir situações de ilegalidade. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Coordenador de Avaliação dos Serviços 

Externos. 

 IRN; IGSJ. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Analisar periodicamente diversos dossiers, por amostragem. 

 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Analisar periodicamente diversos dossiers, por 

amostragem. 

 

X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Melhorar a disciplina nos serviços. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 03 (CS) 

 

Designação da 
atividade Elaboração de estudos, pareceres e informações na área técnica. 

Objetivos da 
atividade 

Implementar procedimentos mais adequados com o objetivo de introduzir 

melhorias. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Coordenador de Avaliação dos Serviços 

Externos. 

 IRN; IGSJ. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Levantamento e recolha dos dados necessários aos diversos estudos, pareceres e 

informações.  
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Levantamento e recolha dos dados 

necessários aos diversos estudos, pareceres e 

informações. 

 

X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Obter maior eficiência e melhor qualidade dos serviços. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
                   Conservatórias e Cartórios Notariais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2.4.2. Conservatórias e Cartórios Notariais 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
                   Conservatórias e Cartórios Notariais 

 

Caraterização das unidades orgânicas 

 Conservatória do Registo Civil do Funchal 

 

Meios humanos: 

- Conservadora – Isabel Câmara 

- Oficial de Registos – Maria Silva 

- Oficial de Registos – José Alves (Licença sem vencimento desde 21/10/2013) 

- Oficial de Registos – Sílvia Freitas 

- Oficial de Registos – Ivone Andrade 

- Oficial de Registos – Ana Sousa  

- Oficial de Registos – Zélia Rebolo 

- Oficial de Registos – Maria Rodrigues 

- Oficial de Registos – Mónica Rodrigues 

- Oficial de Registos – Nídia Camacho 

- Oficial de Registos – Rafael Vasconcelos 

- Oficial de Registos – Susete Góis 

- Oficial de Registos – Armanda Gouveia 

- Oficial de Registos – Lúcia Sousa 

- Oficial de Registos – Rosa Camacho 

- Oficial de Registos – Maria Lima 

 Conservatória do Registo Predial do Funchal 

 

Meios humanos: 

- Conservadora – Luísa Clode 

- Conservadora Auxiliar – Sara Castro 

- Oficial de Registos – Maria Brazão 

- Oficial de Registos – Maria Pestana 

- Oficial de Registos – Carmina Mendonça 

- Oficial de Registos – Elsa Oliveira 

- Oficial de Registos – Conceição Pinto 

- Oficial de Registos – Jaime Santos 

- Oficial de Registos – Esmeralda Gonçalves 

- Oficial de Registos – Gilda Abreu 

- Oficial de Registos – Maria Figueira 

- Oficial de Registos – Miguel Lopes 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
                   Conservatórias e Cartórios Notariais 

Conservatória do Registo Comercial e Automóveis do Funchal 

 

Meios humanos: 

- Conservadora – Rita Brito 

- Oficial de Registos – Idalina André 

- Oficial de Registos – Maria Viveiros 

 - Oficial de Registos – Maria Abreu 

 - Oficial de Registos – Anabela Sales 

- Oficial de Registos – Fernando Fernandes 

 - Oficial de Registos – Carla Vilela 

Conservatória do Registo Civil e Predial da Calheta 

 

Meios humanos: 

- Conservador – Adérito Ferreira 

- Oficial de Registos – Florinda Jardim 

- Oficial de Registos – Maria Cabral 

- Oficial de Registos – Marisol Santos 

- Oficial de Registos – António Ribeiro 

 - Oficial de Registos – Maria Dias 

 Conservatória do Registo Civil e Predial de Câmara de Lobos 

 

Meios humanos: 

- Conservadora – Diana Silva 

- Oficial de Registos – Susana Ribeiro 

- Oficial de Registos – Ana Pereira 

- Oficial de Registos – José Santos 

- Oficial de Registos – Lígia Ferreira 

- Oficial de Registos – Maria Caires 

- Oficial de Registos – Ana Fortunato 

- Oficial de Registos – Márcia Abreu 

- Oficial de Registos – Ana Santos 

- Oficial de Registos – Marco Vieira 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
                   Conservatórias e Cartórios Notariais 

 

Conservatória do Registo Civil e Predial de Machico 

 

Meios humanos: 

- Oficial de Registos – Fátima Alves 

- Oficial de Registos – Maria Pão 

- Oficial de Registos – Natália Nunes 

- Oficial de Registos – Maria Rodrigues 

- Oficial de Registos – Maria Santos 

- Oficial de Registos – Maria Melim 

Conservatória do Registo Civil e Predial da Ponta do Sol 

 

Meios humanos: 

- Oficial de Registos – Domingos Santos 

- Oficial de Registos – Carlos Ramos 

- Oficial de Registos – Maria Rodrigues 

- Oficial de Registos – Maria Gonçalves 

- Oficial de Registos – Elsa Santos 

- Oficial de Registos – Nélia Ribeiro 

- Oficial de Registos – Rosa Santos 

 

Conservatória do Registo Civil e Predial de Santa Cruz 

 

Meios humanos: 

- Conservador – Ana Freitas 

- Oficial de Registos – Dinis Basílio 

- Oficial de Registos – Daniela Oliveira 

- Oficial de Registos – Fernanda Freitas 

- Oficial de Registos – Ana Gouveia 

- Oficial de Registos – Maria Silveira 

- Oficial de Registos – Maria Gomes 

- Oficial de Registos – Maria Freitas 

- Oficial de Registos – Elisabete Freitas 

- Oficial de Registos – Marília Gonçalves 

- Oficial de Registos – Maria Santos 

- Empregada de Limpeza – Regina Menezes 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
                   Conservatórias e Cartórios Notariais 

 

Conservatória do Registo Civil e Predial do Porto Santo 

 

Meios humanos: 

- Oficial de Registos – Maria Aguiar  

- Oficial de Registos – Maria Martins 

- Oficial de Registos – Sónia Lopes 

- Oficial de Registos – Armando Vieira 

  Conservatória do Registo Civil e Predial da Ribeira Brava 

 

Meios humanos: 

- Oficial de Registos - Benvinda Nascimento 

- Oficial de Registos - Ana Vital 

- Oficial de Registos – Maria Pestana 

- Oficial de Registos – Verónica Gouveia 

- Oficial de Registos – Jerónima Gomes 

 Conservatória do Registo Civil e Predial de Santana 

 

Meios humanos: 

- Conservador – Carla Ramos  

- Oficial de Registos – Cipriano Câmara 

- Oficial de Registos – Áurea Oliveira 

- Oficial de Registos – Sónia Rodrigues 

- Empregada de Limpeza – Laurinda Ferreira 

 Conservatória do Registo Civil e Predial de São Vicente 

 

Meios humanos: 

- Oficial de Registos – Cláudia Lopes 

- Oficial de Registos - Ana Vasconcelos (Em mobilidade interna) 

 

 

 



 

96 

 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
                   Conservatórias e Cartórios Notariais 

 

Conservatória do Registo Civil, Predial e Cartório Notarial de Porto Moniz 

 

Meios humanos: 

- Oficial de Registos – Oficial de Registos – João Jesus (Em mobilidade interna)                 

 

  Conservatória do Registo Comercial e Cartório Notarial Privativos da Zona 

Franca da Madeira 

 
Meios humanos: 

- Conservadora – Maria Coelho 

- Oficial de Registos – Maria Alves 

- Oficial de Registos – Jacinta Sousa 

- Oficial de Registos – Maria Berenguer 

- Oficial de Registos – Maria Costa 

- Oficial de Registos – Ana Carvalho 

- Oficial de Registos – Alexandra Santos 

- Oficial de Registos – Susana Pereira 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
                   Conservatórias e Cartórios Notariais 

 

Objetivos 
  

Assegurar o registo de todos os factos e do desenvolvimento de todos os processos do 

Cartão do Cidadão e da Casa Pronta, efetuar todos os procedimentos previstos nos Códigos 

do Registo Civil, Registo Predial, Registo Comercial e Automóvel e do Código do Notariado, e 

demais legislação avulsa aplicável, em conformidade com a lei, de acordo com os 

regulamentos, orientações e instruções superiormente ditadas. 

 

 

Perspetivas de colaboração 

Internas: Serviços Centrais e de apoio da DRAJ; Serviços Externos.  

Externas: SIRP; IRN; ITIJ; RNPC; IGFPJ; DRI; INPI; DRPGSP; Conservatórias e Cartórios. 

 

 

Atividades a desenvolver 

Efetuar registos, praticar atos notariais, elaborar os procedimentos em relação ao cartão do 

cidadão e à casa pronta. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
    Conservatórias e Cartórios Notariais – Ficha de Projeto 

 

Designação da 
atividade Atividade registral, notarial, cartão do cidadão, DUA e casa pronta. 

Objetivos da 
atividade 

Registar todos os factos, assegurar o desenvolvimento e procedimentos de 

todos os processos do Cartão do Cidadão e da Casa Pronta, prestar 

serviços e tarefas previstos nos Códigos do Registo Civil, Registo Predial, 

Registo Comercial e Automóvel, do Código do Notariado, e demais 

legislação avulsa aplicável, em conformidade com a lei, de acordo com 

regulamentos, orientações e instruções superiormente ditadas. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Conservatórias dos Registos Civil, Predial, 

Comercial, automóvel e Cartórios Notariais. 

 IRN; ITIJ; DRI; SIRP; RNPC; IGFPJ; INPI; 

DRPGSP; Conservatórias e Cartórios. 

 

 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Lavrar e confirmar registos (predial, civil, comercial, automóveis, nascimentos, penhoras, 

judiciais, etc.); 

- Praticar atos notariais; 

- Emitir certidões; 

- Efetuar Procedimentos do Balcão das Heranças e Divórcios com Partilha; 

- Efetuar processos de casamento; 

- Efetuar Processos de Divórcios; 

- Efetuar Procedimentos Casa Pronta;  

- Efetuar Processos de Divórcios; 

- Receber pedidos de Nacionalidade; 

- Receber pedidos e elaborar processos do Cartão de Cidadão; 

- Receber pedidos e elaborar processos do registo de veículos – DUA. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
    Conservatórias e Cartórios Notariais – Ficha de Projeto 

 

 

Resultados esperados em relação à atividade 

  Eficiência, eficácia e uma melhor qualidade na prestação do serviço de forma 

continuada. 

 

 

 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 
 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Lavrar registos e confirmar registos (predial, 

civil, comercial, automóveis, nascimentos, 

penhoras, judiciais, etc.); 
X X X X 

- Praticar atos notariais. X X X X 

- Emitir certidões. X X X X 

- Efetuar Procedimentos do Balcão das 

Heranças e Divórcios com Partilha. X X X X 

- Efetuar processos de casamento.     

- Efetuar Processos de Divórcios. X X X X 

- Efetuar Procedimentos Casa Pronta.  X X X X 

- Efetuar Processos de Divórcios. X X X X 

- Receber pedidos de Nacionalidade. X X X X 

- Receber pedidos e elaborar processos do 

Cartão de Cidadão. X X X X 

- Receber pedidos e elaborar processos do 

registo de veículos - DUA X X X X 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
 Loja do Cidadão da Madeira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2.4.3. Loja do Cidadão 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
 Loja do Cidadão da Madeira – Serviço de Identificação Civil 

(LC Madeira - SIC) 

 

Caracterização da unidade orgânica 
 

 
Meios humanos:  

 
- Fazem parte deste balcão, além dos funcionários que estão adstritos ao Gabinete de 

Certidões e ao GARA, que também exercem funções por turnos em regime de rotatividade, 

os seguintes: 

- Assistente Técnico - Manuel Norberto 

- Assistente Técnico - Ana Minas 

- Assistente Técnico - Fátima Sé 

- Assistente Técnico - Elsa Mendonça 

- Assistente Técnico - Ivone Mourinho 

- Assistente Técnico - Rute Henriques 

- Assistente Técnico - Cláudio Silva 

- Assistente Técnico - Sandra Sousa 

- Oficial de Registos - Maria Freitas  

- Oficial de Registos - Maria Neves 

- Coordenadores: 

- Rita Gomes - Oficial de Registos 

- Delta Abreu - Oficial de Registos 

- Dina Serrão - Oficial de Registos 

- Lina Romão - Oficial de Registos 

  Que coordenam os balcões do Civil e o Gabinete de Certidões. 

 

Nota: A Oficial de Registos – Carmo Cunha, coordena, em situações de carência de 

Coordenadores, os três balcões, Civil, Certidões e GARA. 

 
 

 
 

 

Objetivos 
 

Atendimento ao Público e Serviço de front-office do Cartão de Cidadão. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
 Loja do Cidadão da Madeira – Serviço de Identificação Civil   

(LC Madeira - SIC) 
 

Perspetivas de colaboração 
 

Internas: 

 

Externas: Com os Serviços emissores da Conservatória do Registo Civil do Funchal e com os 

Serviços de Identificação Civil de Lisboa, com os serviços de BackOffice do cartão do 

cidadão. 

 
 

 

Atividades a desenvolver 
 

Atendimento ao Público; Serviço de Intermediação. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 01 (LC Madeira - SIC) 

 

Designação da 
atividade Serviço de Identificação Civil. 

Objetivos da 
atividade 

Atendimento ao público e serviço de intermediação. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Direção Regional da Administração da 

Justiça. 

 Com os Serviços emissores da 

Conservatória do Registo Civil do Funchal e 

com os Serviços de Identificação Civil de 

Lisboa, IRN e BackOffice do CC 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Receção de pedidos de cartão de cidadão; 

- Entrega de cartões de cidadão; 

- Alterações e confirmações de moradas de C.C.; 

- Receção de pedidos de urgência de Bilhete de Identidade. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

Receção de pedidos de cartão de cidadão. X X X X 

Entrega de cartões de cidadão. X X X X 

Alterações e confirmações de moradas de 

C.C.. 
X X X X 

Receção de pedidos de urgência de Bilhete 

de Identidade. 
X X X X 

 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Maior celeridade. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
 Loja do Cidadão da Madeira – Gabinete de Apoio ao Registo 

Automóvel (LC Madeira - GARA) 

 

Caracterização da unidade orgânica 
 

 
Meios humanos:  

- Assistente Técnico – Ana Pereira 

- Assistente Técnico – Casimiro Andrade 

– Assistente Técnico – Rita Lucas 

– Assistente Técnico – Diana Henriques 

– Assistente Técnico – Odete Souto 

– Oficial de Registos – Liana Silva 

- Coordenadores: 

- Oficial de Registos – Carmo Cunha 

- Oficial de Registos – Mariana Caldeira 

- Oficial de Registos – Regina Rosa 

- Oficial de Registos – Paulo Freitas 
 

 
 

 

 

Perspetivas de colaboração 
 

Internas:  
 

Externas: com a Conservatória do Registo Automóvel do Funchal. 

 

 

Atividades a desenvolver 
 

Atendimento ao Público; Serviço de Intermediação. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 01 (LC Madeira - GARA) 

 

Designação da 
atividade Gabinete de Apoio ao Registo Automóvel. 

Objetivos da 
atividade 

Atendimento ao público e serviço de intermediação. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Direção Regional da Administração da 

Justiça. 

 Serviços Externos da DRAJ, nomeadamente 

com a Conservatória do Registo Automóvel 

do Funchal. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade. 

- Atendimento ao Público no âmbito do Registo Automóvel. 

 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

Atendimento ao Público no âmbito do Registo 

Automóvel. 
X X X X 

 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Maior celeridade. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
 Loja do Cidadão da Madeira – Gabinete de Certidões 

 (LC madeira – GC) 

 

Caracterização da unidade orgânica 
 

 
Meios humanos: 

- Assistente Técnico – Ricardo Ascensão 

- Assistente Técnico – Lígia Freitas 

- Assistente Técnico – Fátima Gouveia 

- Assistente Técnico – Rafael Rodrigues 

- Assistente Técnico – José Adrião 

- Oficial de Registos – Cláudia Santos 

- Oficial de Registos – Rubina Romão 

- Oficial de Registos – Luisa Montes (Em mobilidade interna) 

 

 

Objetivos 
 

Atendimento ao Público e Serviço de Intermediação. 

 

 

Perspetivas de colaboração 
 

Internas: 

Externas: Com todas as Conservatórias do país. 
 

 

Atividades a desenvolver 
 

Atendimento ao Público e Serviço de Intermediação. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 01 (LC Madeira – GC) 

 

Designação da 
atividade Gabinete de Certidões. 

Objetivos da 
atividade 

Atendimento ao público e serviço de intermediação. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Direção Regional da Administração da 

Justiça. 

 Serviços Externos da DRAJ e do Instituto 

dos Registos e do Notariado. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Atendimento ao Público e Serviço de Intermediação. 
 

 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

Atendimento ao Público e Serviço de 

Intermediação. 
X X X X 

 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Ausência e desnecessidade de intermediação com a implementação dos sistemas 

informáticos referidos e maior celeridade na emissão das certidões. 

Eventual instalação do sistema informático do Registo Predial – SIRP. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

SERVIÇOS EXTERNOS 
Centro de Formalidades das Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2.4.4. Centro de Formalidades das Empresas 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Serviços Externos – Centro de Formalidades das Empresas 
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas 

(CNCFE) 

 

Caracterização da unidade orgânica 
 

 
Meios humanos:  

- Oficial de Registos – Maria Clara Gama 

- Oficial de Registos – Ana Noite 

 

 
Objetivos 
 

Praticar atos notariais respeitantes as entidades que operem no âmbito institucional do 

Centro de Formalidades de Empresas do Funchal. 

 

Perspetivas de colaboração 
 

Internas: DRAJ. 

Externas: IRN, ITIJ. 
 

 

Atividades a desenvolver 
 

Praticar atos notariais respeitantes às entidades que operem no âmbito institucional do 

Centro de Formalidades de Empresas do Funchal. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 01 (CNCFE) 

 

Designação da 
atividade 

Atividade Notarial 

Objetivos da 
atividade 

Praticar atos notariais respeitantes às entidades que operem no âmbito 

institucional do Centro de Formalidades de Empresas do Funchal. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DRAJ.  Todos os outros serviços do Centro de 

Formalidades de Empresas do Funchal. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Cumprimento do disposto no número 2 do artigo 4.º do Dec - Lei 78-A/98, de 31 de 

março. 
 

 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

- Cumprimento do disposto no número 2 do 

artigo 4.º do Dec. - Lei 78-A/98, de 31 de 

março. 

X X X X 

 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Continuar a realizar os atos solicitados de forma cabaz e em tempo útil no sentido de dar 

cumprimento ao compreendido no âmbito do mencionado Decreto. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Serviços Externos – Centro de Formalidades das Empresas 
 Empresa na Hora (EnH) 

 

Caracterização da unidade orgânica 
 

 
Meios humanos:  

- Oficial de Registos – Sandra Ramos (destacada da Conservatória dos Registos Comercial e 

Automóveis do Funchal). 

- Oficial de Registos – Ana Bela Costa (destacada da Conservatória dos Registos Comercial e 

Automóveis do Funchal). 
 
 

 

Objetivos 
 

Constituição imediata de sociedades comerciais do tipo por quotas e anónimas, com ou sem 

marca associada. 

 

 

Perspetivas de colaboração 
 

Internas: Conservatória do Registo Comercial do Funchal; DRAJ. 

 

Externas: IRN, ITIJ. 

 

 

Atividades a desenvolver 
 

Cumprimento de todos os atos previstos no Dec.- Lei 111/2005 de 8 de julho. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 01 (EnH) 

 

Designação da 
atividade 

EnH- Empresa na Hora 

Objetivos da 
atividade 

Constituição imediata de sociedades comerciais do tipo por quotas e 

anónimas, com ou sem marca associada. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Conservatória do Registo Comercial do 

Funchal; 

DRAJ. 

 Todos os Serviços do Centro de 

Formalidades de Empresas do Funchal. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Constituição de empresas. 
 

 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

Constituição de empresas. X X X X 

 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Realização dos atos previsto no referido Dec. - Lei, com inicio e conclusão do procedimento 

em tempo útil e em atendimento presencial único.  
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Serviços Externos – Centro de Formalidades das Empresas 
 Gabinete de Apoio ao Registo Comercial (GARC) 

 

 

Caracterização da unidade orgânica 
 

 
Meios humanos:  

- Oficial de Registos – Marco Correia (destacado da Conservatória dos Registos Comercial e 

Automóveis do Funchal). 
 
 

 

 

Objetivos 
 

Praticar atos de registo comercial e de registo de marcas e patentes (INPI). 

 

 

 

Perspetivas de colaboração 
 

Internas: Conservatória do Registo Comercial do Funchal; DRAJ. 

 

Externas: IRN, ITIJ, RNPC. 

 

 

 

Atividades a desenvolver 
 

Praticar atos de registo comercial e de registo de marcas e patentes (INPI). 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 01 (GARC) 

 

Designação da 
atividade 

Registo Comercial e Registo de Marcas e Patentes. 

Objetivos da 
atividade 

Praticar atos de registo respeitantes às entidades que operem no âmbito 

institucional do Centro de Formalidades de Empresas do Funchal. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Conservatória do Registo Comercial do 

Funchal, DRAJ. 

 Todos os Serviços do Centro de 

Formalidades de Empresas do Funchal, 

IRN, ITIJ e RNPC. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Atendimento, explicações, informações e pesquisas de registos comerciais;  

- Receção e Apresentações de Registos Comerciais; 

- Registos e pesquisas de marcas e patentes; 

- Admissão de marcas e patentes na Propriedade Industrial. 
 

 

 

Calendarização das ações a desenvolver 

    

Ações 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

Atendimento, explicações, informações e 

pesquisas de registos comerciais. 
X X X X 

Receção e Apresentações de Registos 

Comerciais. 

X X X X 

Registos e pesquisas de marcas e patentes. X X X X 

Admissão de marcas e patentes na Propriedade 

Industrial. 

X X X X 

 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Eficiência e eficácia. 
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 VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E DOS ASSUNTOS 
PARLAMENTARES 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ORGANIGRAMA 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS – SIADAP-RAM1 

 

 
De acordo com o Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M de 21 de agosto, alterado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M de 21 de dezembro, foram definidos três 
objetivos estratégicos e sete objetivos operacionais. 
 
 

Objetivos estratégicos: 
 

OE 1 

 
Consolidar políticas públicas de modernização e simplificação administrativas, aumentando os 
índices de eficácia e eficiência na administração pública.  
 
OE 2 
 
Promover os valores de integridade, probidade, isenção, transparência e responsabilidade nos 
serviços de administração direta, através da elaboração e aplicação de instrumentos de 
orientação, monitorização e avaliação das práticas políticas e administrativas.  
 
OE 3 
 
Melhorar o desempenho e a eficácia dos serviços de justiça, nas áreas já regionalizadas, em 
favor do cidadão.  
 
 
Objetivos operacionais: 
 
OO 1 

 
Alargar, obtido o acordo e colaboração do IRN, IP, os serviços "Balcão das Heranças e de 
Balcão de Divórcio com Partilha" a outras Conservatórias do Registo Civil da Região.  
 
OO 2 

Atribuir, em coordenação e obtido o acordo do IRN, IP, competência a mais conservatórias da 
Região para tramitar pedidos de registo predial online, tendo em vista garantir que as 
receitas relativas a pedidos com conexão Regional sejam aqui arrecadadas. 

 
OO 3 

Reduzir os prazos para a feitura dos atos e registos e sua disponibilização aos utentes, com 
medição dos tempos médios de atendimento para os serviços, conservatórias e balcões de 
registos, que disponham de equipamento de medição adequado. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS – SIADAP-RAM1 

 
 
OO 4 

Aumentar a percentagem de solicitações dos serviços externos respondidas formalmente em 
prazo útil pelos serviços centrais da DRAJ. 

 
OO 5 

              

Aumentar a percentagem de questões pendentes com o Governo da Republica e com o IRN, 
IP,  resolvidas a contento, relacionadas com a repartição de receitas relativas ao cartão do 
cidadão, à reversão para a RAM das quantias relativas às  certidões online e permanentes, à  
reversão para a RAM das quantias cobradas em regra de custas, à redução da percentagem a 
receber pelo IGFIJ, estabelecida no nº2 do artº14º do Decreto-Lei n.º 247/2003 de 8 de 
outubro, à criação e implementação de Balcão de Nacionalidade em conservatória da Região, 
à implementação do sistema de contabilidade centralizada e à institucionalização de um 
regime de cooperação entre a DRAJ e o IRN, IP, em matéria de SIADAP. 

 
OO 6 

Desenvolver o capital humano através de ações de formação a nível técnico-jurídico ou 
aplicacional em parceria com o IRN, IP, STRN, ASCR. 

 
OO 7 

Melhorar a qualidade de atendimento, reduzindo o n.º de reclamações no livro amarelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funchal, novembro de 2019

O DIRETOR

orge Freitas)
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a

LEGISLAçAO

Decreto-Lei n.a 24712AA3, de 8 de outubro;
- Define o princípio orientador para a transferência de competências da

Direção-Geral dos Registos e do Notariado para a Região Atrtónoma da
Macleira.

Decreto Regtúamentar Regional n.a 1.82A1.61M, de 22 de julho;
- Aprova a orgânica da Direção Regional da Administração da Justiça.

Portaria na 180/2017 de 31 cle maio;
- Aprova a estruttrra nuclear da Direção Regional Da Administração da

Justiça.

Despaclro n.e 28212A17 de 7 de julho;
- Aprova a estrutura flexível da Direção Regional da Administração da

Justiça.

o

a

a

o

a

. Despacho n.e 21812A19 cle 06 cte setembro;
- Procede à adaptação cia estrutura administrativa da Direção Regional da

Aclministração da Justiça.

Decreto Regulamentar Regional n.a 8-A120191}lÍ', de 19 de novembro;
- Aprova a organizaçáo o funcionamento e a estrutura orgânica do XIII

Governo Regional cla Madeira.

ANEXOS

Proposta de orçamento para 2020;

a Mapas de pessoal.

t2l



N." 233 - 8 de 0utubro de 200i

revertam para o Estado os montantes de dotaçóes de
capital por este assumidos e realizados até esta data,
transferindo-se o remanescente para a Caixa Geral de
Aposentações.

Foi ouvida aCawa Geral de Aposentações.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n." 1 do artigo 198." da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Transferência de responsabilidades dos CTT por encargos
com pensões de aposentação

1 - A responsabilidade dos CTT - Correios de
Portugal, S.4., pelos encargos com as pensões de apo-
sentação do respectivo pessoal subscritor da Caixa Geral
de Aposentações, já aposentado ou no activo, é trans-
ferida para esta entidade, com efeitos a partir de L de
Janeiro de 2003.

2 - Em conformidade com esta transferência, cessa
a obrigação dos CTT - Correios de Portugal, S. A.,
na manutenção do Fundo de Pensões do respectivo pes-
soal abrangido pelo Estatuto da Aposentação.

3 - Os CTT - Correios de Portugal, S.4., entregam
mensalmente à Caixa Geral de Aposentações as quotas
do pessoal ao seu sewiço inscrito nesta Caixa, bem como
uma contribuição de montante igual ao que, relativa-
mente a esses trabalhadores, lhe competiria pagar, como
entidade patronal, no âmbito do Regime Geral da Segu-
rança Social, com efeitos desde a data referida no n.o 1".

4 - As relações entre os CTT - Correios de Por-
tugal, S. A., e a Caixa Geral de Aposentações deixam
de reger-se pelo disposto no artigo 25." do Decreto-Lei
n." 36 610, de24 de Novembro de 1947.

Artigo 2."

Cessaçáo de responsabilidades do Estado decorrentes da Resoluçáo
do Conselho de Ministros n.o 42-N98, de 11 de Março

Cessa, com a entrada em vigor do presente diploma,
a responsabilidade assumida pelo Estado, na Resolução
do Conselho de Ministros n." 42-N98, de 11 de Março,
relativamente à cobeúura das responsabilidades do
trundo de Pensões do Pessoal dos CTT- Correios de
Portugal, S. A.

Artigo 3."

Transferência de activos para o Estado

1- Com a transferência, nos termos do artigo 1.",
da responsabilidade pelo pagamento das pensões para
a Catxa Geral de Aposentações, os CTT - Correios de
Portugal, S. A., entregam, em títulos de dívida pública
portuguesa ou numerário, no prazo de 60 dias contados
a partir da data de entrada em vigor do presente
diploma, à Caixa Geral de AposentaçÕes o património
do seu Fundo de Pensões, que ora ó extinto.

2-Para efeitos do número anterior, entende-se por
património o conjunto dos activos na titularidade do trundo
de Pensões do Pessoal dos CTT-Correios de Portu-
gal, S. A., existentes em 1 de Janeiro de 2M3, acrescidos
dos respectivos rendimentos e incrementos de valor até
à data da sua efectiva entrega à Caixa Geral de Apo-
sentações sob a forma prevista no número anterior.

3 - Ao valor a que se refere o número anterior será
deduzida a quantia de € 268 301 000, correspondente
à dotação de capital, já,realizada, prevista na Resolução
do Conselho de Ministros n." 42-N98, de 11 de Março,
que é entregue à Direcção-Geral do Tesouro.

DIÁNO DA REPÚBLICA - I SÉRIE-A 6633

Artigo 4."

Alteração do capital social dos CTT

1 - Em resultado da cessação da responsabilidade
assumida pelo Estado na Resoluçáo do Conselho de
Ministros n." 42-N98, de 11 de Março, o capital social
dos CTT - Correios de Portugal, S. 4., é reduzido em
€ 446475275, sem reembolso ao Estado, passando a
ser de € 87 325 000.

2-A presente alteração ao capital social dos
CTT - Correios de Portugal, S. A., não carece de quais-
quer outras autorizações, formas ou formalidades, con-
siderando-se os respectivos estatutos imediatamente
alterados, e devendo o necessário registo serpromovido
oficiosamente pelo conservador do registo comercial
competente combase na simples publicação do presente
diploma no Didüo da República, no prazo de 30 dias.

Artigo 5.o

Entrada em ügor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 31
de Julho de 2003. - Iosé Manuel Durão Bar-
roso. - Maria Manuela Dias Ferreira Leite. - Carlos
Manuel Tavares da Silvu.

Promúgado em26 de Setembro de2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JoRGE Savpero.

Referendado em29 de Setembro de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durao Barroso.

MrNrsTÉRro DA JUST!çA

Decreto-Lei n.o 247 I 2OOg

de 8 de Outubro

O princípio orientador do presente diploma consiste
na transferência para a Região Autónoma da Madeira
das competências da Direcção-Geral dos Registos e do
Notariado, passando os poderes administrativos de
direcção, orientação e tutela dos sewiços dos registos
e do notariado a ser cometidos ao Governo Regional,
considerando os princípios constitucionalmente consa-
grados da autonomia político-administrativa da Região
Autónoma da Madeira e o princípio da subsidiariedade.

A matéria em apreço configura um domínio específico
para a Região, num contexto de autonomia cooperativa
com o Estado em matéria de optimização e valoização
dos recursos humanos associados ao funcionamento des-
tes serviços.

Não obstante, e no entendimento de que deve existir
uniformidade no funcionamento nacional dos serviços
dos registos e do notariado independentemente da res-
pectiva tutela, não deixa de ser preocupação do legis-
lador a tixação de uma forte e pemlanente cooperação
entre os Governos Central e Regional.

Cooperação que se lraduz, designadamente, na apli-
cação aos serviços sediados na Região Autónoma da
Madeira das circúares interpretativas emitidas pelo
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director-geral dos Registos e do Notariado, na manu-
tenção no Ministério da Justiça da competência inspec-
tiva e disciplinar no tocante à actividade funcional desen-
volvida pelos funcionários dos quadros ora regionali-
zados, na garantia de quotas para, a Região nos cursos
para formação de conservadores e notários e na manu-
tenção da competência do Ministério da Justiça em toda
a área informática, em virtude das bases de dados serem
nacionais.

Ainda no sentido de garantir a mencionada unifor-
midade nacional do funcionamento dos sewiços ora
regionalizados e porquanto se entende que o regime
definido nos termos do presente diploma não poderá
prejudicar o processo legislativo em curso denominado
por privatização do notariado, não deixará de ser apli-
cável aos serviços notariais na Região Autónoma da
Madeira o modelo organizativo e de funcionamento des-
tes serviços que vier a ser definido em lei própria.

Os funcionários dos quadros dos serviços regiona-
lizados passam a estar sob a tutela do Governo Regional,
existindo, para efeitos de antiguidade na carreira, uma
lista regional, sendo que o presente diploma garante
todos os direitos adquiridos, em sede remuneratória e
de assistência social, aos funcionários ao serviço à data
da entrada em vigor do presente diploma.

Importa assinalar que os novos funcionários não bene-
ficiarão destas bonificações e abonos, que se prendem
com preocupações de fixação nas ilhas e compensações
pela insúaridade, os quais deixam de fazer sentido apli-
car aos novos funcionários da administraçáo regional,
a quem não assiste qualquer direito adquirido.

De resto, a garanlia dos direitos adquiridos não
ofende o princípio de igualdade entre pessoas que exer-
cem as mesmas funções, por se tratar de um
residual, aliás, muito utilizado em todo o regime
da Administração Pública.

regrme
iurídico

Fica, também, estabelecido que, não obstante a trans-
ferência da competência para promover concursos,
nomeaçóes, promoçÕes, exonerações e disciplina para
o Governo Regional, continua a ser aplicável aos fun-
cionários dos serviços regionalizados o regime legal
específico das carreiras dos registos e do notariado.

Está igualmente consagrada a mobilidade dos fun-
cionários da Administração Pública, já prevista na Cons-
tituição da República Portuguesa e no Estatuto Polí-
tico-Administrativo da Região Autónoma da Madeira,
ressalvando-se, todavia, um período mínimo de cinco
anos de permanência e serviço efectivo de funções na
Região, com o objectivo de assegurar o preenchimento
e estabilidade dos quadros de pessoal e evitar que a
administração pública regional constitua <porta>) para
a administração central.

O presente diploma consagra a transferência de todo
o património afecto aos serviços agora regionalizados,
incluindo direitos reais e obrigacionais, assim como
inclui a afectação à Região de todas as receitas e des-
pesas provenientes da actividade dos serviços.

Uma útima referência deve ser feita à previsão de
uma contrapartida financeira a suportar pela Região
em face dos serviços que continuaÍn a ser prestados
pelo Ministério da Justiça, decorrentes da cooperação
supra-referida.

Foram ouvidas as associações sindicais representa-
tivas do sector e observados os procedimentos decor-
rentes da Lei n." 23198, de 26 de Maio.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio da
Região Autónoma da Madeira.
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Assim:
Nos termos da alinea a) do n." L do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I
Objecto e repartigão de competências

Artigo 1."

Objecto

1- São transferidas paÍa a Região Autónoma da
Madeira as atribuições e competências administrativas
que em matéria de registos e notariado no âmbito ter-
ritorial da Região se encontram presentemente come-
tidas ao Ministério da Justiça e são exercidas pela Direc-
ção-Geral dos Registos e do Notariado.

2 - Nos termos do número precedente, o Governo
Regional promove a execução da política dos registos
e do notariado na Região, exercendo, pata o efeito,
poderes de direcção, de orientação e de tutela sobre
as conservatórias e cartórios notariais, nos termos do
presente diploma.

3 - Os serviços externos da Direcção-Geral dos
Registos e do Notariado transferidos para a adminis-
tração regional constam do mapa anexo ao presente
diploma.

Artigo 2."

Cooperação

1 - O Ministério da Justiça, através da Direcção-Ge-
ral dos Registos e do Notariado, coopera com os serviços
regionais dos registos e do notariado em tudo o que
respeite ao desenvolvimento da respectiva actividade
funcional.

2 - As circulares interpretativas aprovadas pelo
director-geral dos Registos e do Notariado no âmbito
da actividade referida no número anterior são aplicáveis
aos serviços regionais dos registos e do notariado.

Artigo 3."

Serviços locais

1, - Compete ao Governo Regional:

a) Criar e instalaros serviços regionais dos registos
e do notariado na Região Autónoma da
Madeira;

ó) Criar, reestruturar e preencher os quadros de
pessoal dos registos e do notariado da Região
Autónoma da Madeira;

c) Nomear, promover, transferir e exonerar o pes-
soal em conformidade com o regime específico
aplicável ao pessoal dos registos e do notariado;

d) Exercer o poder disciplinar sobre o pessoal.

2- Compete ao Ministério da Justig a selecção, recru-
tamento e ingresso na caneira de conservador e notário.

3 - O Governo Regional pode propor uma quota
de auditores dos registos_e do notariado que só poderão
ingressar na correspondente carreira em quadros da
Região Autónoma.

Artigo 4."

Concursos

1 - Compete ao Governo Regional promover a aber-
tura de concursos de ingresso ou de acesso nas carreiras
dos registos e do notariado para preenchimento de vagas
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existentes nos quadros da Região, sem prejuízo do dis-
posto no n." 2 do artigo anterior.

2 - Após a entrada em vigor do presente diploma
os notários, conservadores e oficiais nomeados na
sequência dos concunos referidos no número anterior
integram obrigatoriamente os respectivos quadros dos
servrços regronars.

Artigo 5.o

Formação

É recoúecida competência ao Governo Regional para
promover acções de forma$o, a nível regional, ao pessoal
dos serviços regionais dos registos e do notariado.

Artigo 6.o

Inspecção

O Ministério da Justiça mantém a sua competência
inspectiva à actividade tipicamente funcional desenvol-
vida por quaisquer funcionários que_ exerçam funções
nos serviços regionais dos registos e do notariado, bem
como o exercício de acção disciplinar por infracções
no âmbito da aludida actividade.

Artigo 7.o

Informatizaçáo

1- O Ministério da Justiça mantém a competência
para acompanhar e coordenar a concepção e o desen-
volvimento de projectos de informatização, bem como
para promover a aquisição de equipamentos infor-
máticos.

2 - O director-geral dos Registos e do Notariado
consewa as suas competências e responsabilidades na
gestão das bases de dados nacionais, nos termos da lei
geral.

Artigo 8."

Organismo regional

Por acto normativo de natureza regional será criado
ou definido o organismo regional com competência para
prosseguir as atribuições transferidas nos terÍnos do pre-
sente diploma.

CAPÍTULO il
Pessoal

Artigo 9."

Estatuto do pessoal

1-O pessoal colocado em quadros dos serviços exter-
nos transferidos para a administração regional mantém
o respectivo lugar, na mesma carreira e categoria.

2-O pessoal a que se refere o número precedente
deve ser integrado numa lista de antiguidade própria,
organizada e publicada nos mesmos termos da lista de
antiguidade nacional.

3 - A integração prevista no número anterior efec-
tua-se mediante lista nominativa elaborada pelo Ministério
da Justiça, sujeita a publicação no Diríio da República
e no .Iomal Ofirial da Região Autónoma da Madeira.

Artigo 10."

Bonificações e abonos

Beneficiam das regalias previstas no Decreto-Lei
n." 17118L, de 24 de Junho, e no Decreto-Lei n." 66188,
de 1 de Março, apenas os funcionários que, à data de
entrada em vigor do presente diploma, estejam colo-
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cados nos quadros dos sewiços transferidos e enquanto
exercerem funções nos serviços dos registos e do nota-
riado da Região Autónoma da Madeira.

Artigo I2."
Serviços sociais

Os funcionários que, à data da entrada em vigor do
presente diploma, exerçam funçÕes nos quadros dos ser-
viços externos transferidos para a administração regio-
nal, continuam a beneficiar dos serviços sociais do Minis-
tério da Justiça, mantendo as correspondentes con-
tribuições.

CAPÍTULO III
Regime financeiro e patrimonial

Artigo 13."

Patrim6nio

1- É ransferida para o Governo Regional, inde-
pendentemente de qualquer formalidade, a gestão dos
bens existentes na Região que, presentemente, se encon-
trem afectos a cada um dos serviços regionalizados nos
termos deste diploma.

2 - São integrados no património da Região Autó-
noma da Madeira, independentemente de qualquer for-
malidade, os bens propriedade do Estado actualmente
afectos aos serviços referidos no número anterior.

3 - São igualmente transferidas para a Região, inde-
pendentemente de qualquer formalidade, as posiçoes
contratuais que, até à entrada em vigor deste diploma,
se incluam na esfera da titularidade do Estado e que
se encontravam relacionadas com os serviços dos regis-
tos e do notariado existentes na mesma Região, nomea-
damente os direitos de arrendamento.

Artigo 11.'

Mobilidade

1 - É garantida a mobilidade dos notários, conser-
vadores e oficiais entre os quadros regionais e os
nacionais.

2 - Para efeitos do previsto no número anterior, o
pessoal dos serviços regionais dos registos e do notariado
integra a lista de antiguidade nacional, elaborada por
referência à universalidade dos serviços existentes.

3-Após a data de entrada em vigor do presente
diploma, os funcionários que tomem posse em lugares
dos quadros dos serviços dos registos e do notariado
da Região Autónoma da Madeira só podem concorer
a lugares dos quadros dos demais serviços após um
período mínimo de cinco anos de serviço efectivo de
funções naqueles quadros.

."*ï:,:,ï".".
1- Compete ao Governo Regional gerir e adminis-

trar todas as receitas e despesas provenientes da acti-
vidade dos serviços regionais dos registos e do notariado.

2 - Sem prejuízo do disposto no número precedente,
são devidos ao Governo Central 30% da receita emo-
lumentar ilíquida cobrada pelos serviços dos registos
e do notariado regionalizados, a título de compensação
pelas competências asseguradas pelo Ministério da Jus-
tiça, os quais revertem para o Instituto de Gestão Finan-
ceira e Patrimonial da Justiça.
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3 - São, também, transferidas mensalmente para os
serviços sociais do Ministério da Justiça as contribuições
dos funcionários a que se refere o artigo I2." do presente
diploma.

CAPÍTULO IV

Disposições fïnais e transitórias

Artigo 15."

Casos omissos

Aos casos omissos no presente diploma aplica-se o
disposto no Estatuto Político-Administrativo da Região
Autónoma da Madeira, e as dúvidas de interpretação
e de integração suscitadas são esclarecidas, com eficácia
interna, pelo Ministro da Justiça mediante prévia con-
sulta ao Governo Regional.

Artigo 16."

Disposiçáo transitória

A transferência de competências e atribuiçÕes decor-
rentes do presente diploma não prejudica a aplicação
aos serviços notariais na Região Autónoma da Madeira
das medidas legislativas que venham alterar o Estatuto
e Regime Jurídico do Notariado.

"#i::.'1,*""
Os artigos 1." a 7." e 9." a 14.o do presente diploma

produzem efeitos na data em que o acto normativo refe-
rido no artigo 8.o iniciar a sua vigência.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 7
de Agosto de 2003. - José Manuel Durao Bar-
roso - Maria Manuela Dias Ferreira Leite - Joao Luís
Mota de Campos.

Promúgado em 26 de Setembro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JoRGE Seupero.

Referendado em 29 de Setembro de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durao Barroso.

ANEXO

Cartório Notarial de Câmara Lobos.
Cartório Notarial do Funchal 1."
Cartório Notarial do Funchal2."
Cartório Notarial do Funchal3."
Cartório Notarial do Funchal4.o
Cartório Notarial de Ponta do Sol.
Cartório Notarial de Santa Cruz.
Cartório Notarial de Santana.
Cartório Notarial daZona Franca, Madeira.
Conservatória do Registo Civil do Funchal.
Conservatória dos Registos Civil e Predial de Câmara

de Lobos.
Conservatória dos Registos Civil e Predial de Ponta Sol.
Conservatória dos Registos Civil e Predial de Santa

Cruz.
Conservatória dos Registos Civil e Predial de Santana.
Conservatória dos Registos Civil e Predial e Cartório

de Calheta, Madeira.
Conservatória dos Registos Civil e Predial e Cartório

de Machico.
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Conservatória dos Registos Civil e Predial e Cartório
de Porto Moniz.

Conservatória dos Registos Civil e Predial e Cartório
de Porto Santo.

Conservatória dos Registos Civil e Predial e Cartório
de Ribeira Brava.

Conservatória dos Registos Civil e Predial e Cartório
de São Vicente.

Conservatória dos Registos Comercial e de Automóveis
do Funchal.

Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca,
Madeira.

Conservatória do Registo Predial do Funchal.

MINISTÉruo DA CULTURA

Decreto-Lei n.o 2481 2OO3

de I de Oulubro

A política arquivística nacional visa facilitar e pro-
mover a investigação histórica, bem como o acesso dos
cidadãos aos arquivos e ao património documental
nacional.

O papel identitário e estruturante da cultura só pode
ser integralmente realizado pelo acesso do maior
número possível de cidadãos aos bens culturais.

Atendendo a este princípio, afigurou-se adequado
alterar o artigo L7.o do regime jurídico dos arquivos
distritais e das bibliotecas públicas, aprovado pelo
Decreto-Lei n." 149183, de 5 de Abril.

As quantias devidas pelos bens e serviços prestados
pelos arquivos distritais deixarão de ser definidas pela
tabela emolumentar dos registos e notariado, passando
a reger-se por despacho conjunto dos Ministros das
Finanças e da Cultura, sob proposta do Instituto Nacio-
nal de Arquivos/Torre do Tombo.

Assim:
Nos termos da alinea a) do n." 1do artigo 198." da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo único

Alteração ao Decreto-Lei n." 149l&3, de 5 de Abril

O artigo 17." do Decreto-Lei n." 149183, de 5 de Abril,
passa a ter a seguinte redacção:

o preço dos bens 
"':iÏ:,1].""s,udos 

pelos arquivos
distritais serão remunerados segundo critérios e tabelas
a aprovar por despacho conjunto dos Ministros das
Finanças e da Cultura, sob proposta do Instituto dos
Arquivos Nacionais/Torre do Tombo.,'

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29
de Agosto de 2003. - Iosé Manuel Durão Banoso -Norbeno Emílio Sequeira da Rosa - Pedro Manuel da
Cruz Roseta.

Promúgado em24 de Setembro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, Joncr Seuralo.

Referendado em 25 de Setembro de 2003.

O Primeiro-Ministro, Iosé Manuel Durao Baroso.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGúO
AUTONOMA DA MADEIRA

Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n." 33l2Ol6lNI

de 22 dejulho

Pela diminúção dos custos do tarifiírio do estiacionamen-
to no parque do Hospital Dr. Nélio Mendonça

O tarifário do parque de estacionamento do Hospital Dr.
Nélio Mendonça é motivo de descontentamento por parte
da maioria dos madeirenses e o apelo para a revisão de
preços tem sido constante, devido aos custos elevados e
penalizadores para a realidade da maioria das famílias ma-
deirenses.

A exploração do parque de estacionamento do Hospital
Dr. Nélio Mendonça foi concessionada, em 2003, à Com-
panhia de Parques de Estacionamento S. A. (CPE) e de
acordo com o contrato de concessão, construçâo e explora-
ção, rubricado à data com a Secretaria Regional do Eqú-
pamento Social, tem a duração de cinquenta anos, sendo
que nos primeiros vinte não há lugar apagamento de rendas
ao govemo, passando depois a CPE no restante prazo, a
pagar a quantia de 500 êuros por mês.

A data do contrato, o valor do tarifário foi justificado
pela CPE com a recuperaçâo do investimento tèito, uma
vez que estava perspetivado, para breve, a construçâo do
Hospital em Santa Rita, na freguesia de São Martinho, o
que não ocorreu e infelizmente a revisâo do tarifário não se
concretizou de acordo com a nova orientação do Govemo
Regional da Madeira em relaçâo ao investimento do Novo
Hospital.

Considerando que o contrato assinado em 2003 tem res-
trições e quaisquer alterações implicarâo o pagamento de
elevadas indemnizações ao operador, o Governo Regional
perante esta condicionante deverá procurar dialogar e sen-
sibilizar a atual empresa concessionária para a criação de
um tarifário mais económico que proporcione rnelhores
condições aos trabalhadores do hospital e particularmente
todos os que se deslocam por imperiosa necessidade para
uma consulta ou um exame médico, ou ainda para fazer
uma visita a quem esteja hospitalizado.

Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma
da Madeira resolve, nos termos do n.o 3 do artigo 41.o do
Estatuto Político-Administrativo da Regiâo Autónoma da
Madeira, aprovado pela Lei n.o 13/97, de 5 de junho e revis-
to e alterado pelas Leis n.os 130/99, de 2l de agosto, e
1212000, de 2l de junho, recomendar ao Govemo Regional
que atue junto da CPE, para uma revisão em baixa dos
valores do tarifário com um pacote de preços diferenciados
e mais atrativo, de modo a tomar o parque de estaciona-
mento do Hospital Dr. Nélio Mendonça um espaço mais
acessível a todos, com particular atenção para os familiares
de doentes crónicos e de doentes sujeitos a intemamentos
hospitalares, bem como para os utentes dos serviços de
urgência central, urgência de pediatria e urgência de obste-
trícialginecologia.

Aprovada em sessão plenária da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma da Madeira em I de junho de 2016.

O PRESDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATTv.{, José Lino
Tranquada Gomes.
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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Decreto Regulamentar Regional n." 18/2016/M

de 22 de julho

Aprova a Orgânica da Direção Regional da Adminis-
tração da Justiça

O Decreto Regulamentar Regional n.' 6/20151M, de l0
de julho, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional
n.' 312016/M, de 2l de janeiro, que aprova a orgânica da
Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Euro-
peus, prevê, na alínea b) do n.o I do respetivo artigo 5.o,
como um dos serviços centrais integrados na administração
direta da Região Autónoma da Madeira, a Direção Regional
da Administraçâo da Justiça.

Assim, nos termos do n.o 5 do artigo 5.o do Decreto Re-
gulamentar Regional n." 6/2015/M, de l0 de julho, alterado
pelo Decreto Regulamentar Regional n.' 3120161M, de 2l
de janeiro, da alínea d) do n.o 1 do artigo 227 .o e do n.o 6 do
artigo 237.o da Constituição da República Porhrguesa, na
sua última redação dada pela Lei Constitucional n.o 112005,
de 12 de agosto, das alíneas c) e d) do artigo 69.o e do n.o 1

do aúigo 70.o do Estatuto Político -Administrativo da Regi-
ão Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.' 13/91, de 5
dejunho, revisto e alterado pelas Leis n.o 130/99, de 2l de
agosto, e n." 12/2000, de 2l de junho, e do n.o I do artigo
24.o do Decreto Legislativo Regional n." L7/2007/M, de 12
de novembro, alterado pelos Decretos Legislativos Regio-
nais n.us 24/20121M, de 30 de agosto, e 2l20l3lM, de 2 de
janeiro, que o republicou, o Govemo Regional da Madeira
decreta o seguinte:

CAPÍTULO I
Natureza, missão, atribuições e órgãos

Artigo l.o
Natureza

A Direção Regional da Administração da Justiça, abre-
viadamente designada por DRAJ, e um serviço executivo,
central, integrado na estrutura da Secretaria Regional dos
Assuntos Parlamentares e Europeus e sob a administração
direta da Regiâo Autónoma da Madeira, dotado de autono-
mia administrativa, que prossegue as atribuições relativas
ao setor da Administração da Justiça.

Artigo 2.o
Missão

A DRAJ tem por missão a direção, orientação e coorde-
nagão dos serviços dos registos civil, predial, comercial e
de automóveis, do departamento do Jomal Oficial e do
Notariado da Região Autónoma da Madeira.

Artigo 3.'
Atribuições

1 - Para a prossecução da sua missão, a DRAJ tem as
segúntes atribuições:
a) Apoiar o Secretário Regional dos Assr.rntos

Parlamentares e Europeus na formulação e
concretização das políticas relativas aos regis-
tos e ao notariado regionais e acompanhar a
execução das medidas delas deconentes,

I
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b) Efetuar estudos, propor medidas e definir as
normas e técnicas de atuação adequadas à rea-
lização dos seus objetivos;

c) Contribuir para a melhoria da et"rcácia dos
serviços dos registos e do notariado, propondo
as medidas normativas, tecnicas e organtzaci-
onais que se revelem adequadas e garantindo
o seu cumprimento uÍna vez adotadas;

d) Superintender na organização dos serviços
que dela dependem;

e) Dirigir, acompanhar e avaliar o desempenho
dos serviços dos registos e do notariado e a
respetiva gestão;

l) Programar e promover as ações necessárias à
lormação dos recursos humanos atètos à es-
trutura nuclear da DRAJ e aos serviços exter-
nos regionais, bem como assegurar a sua rea-
lização;

g) Programar e executar as ações relativas à ges-
tão dos recursos humanos afetos à estrutura
nuclear da DRAJ e aos serviços externos regi-
onais;

h) Promover as ações necessárias relativas ao
aproveitamento e desenvolvimento dos recur-
sos patrimoniais e financeiros afetos à estrutu-
ra nuclear da DRAJ e aos servigos externos
regionais;

i) Promoverarecolha, o tratamento eadivulga-
ção da documentaçâo e da informação técni-
co-juridica relevante para os serviços dos re-
gistos e do notariado;

j) homover e executar as atividades inerentes ao
firncionamento do Jomal Ohcial da Região;

k) Assegurar o exercício das t'unções de notario
privativo do Govemo Regional.

O exercício das atribuições previstas, designada-
mente, nas alíneas b) e ò) do-número anteriór res-
peitará a aplicação, aos serviços regionais dos re-
gistos e do notariado, no âmbito da respetiva ativi-
dade hncional, das circulares interpretativas apro-
vadas pelo presidente do Instituto dos Registos e
do Notariado.

3 - Para os etèitos da alínea t) do n.o I do presente ar-
tigo, podem ser celebrados protocolos com o Insti-
tuto dos Registos e do Notariado, com vista à reali-
zação de ações de formação, sem prejúzo da com-
petência própria da DRAJ para promover formação
ao pessoal dos seus serviços.

4 - A seleção, recrutamento e ingresso na carreira de
conservador e notário é da competência do Minis-
terio da Justiça, através do Instituto dos Registos e
do Notariado, nos termos do n.o 2 do artigo 3.o do
Decreto-Lei n.'24712003, de 8 de outubro.

Artigo 4.'
Diretor regional

I - A DRAJ é dirigida pelo diretor regional da Admi-
nistraçâo da Justiça, adiante abreviadamente desig-
nado por diretor regional.

2 - Sem prejuízo das competências que lhe forem con-
feridas por lei, que decorram do normal exercício
das suas funções ou que the sejam delegadas ou
subdelegadas, compete especificamente ao diretor
regional:

a) Orientar e dirigir os servigos de apoio direto e
interdepartamental, a estrutura nuclear da
DRAJ e os serviços extemos regionais;

b) Representar a DRAJ junto de outros serviços e
entidades.

3 - O diretor regional pode, nos termos da lei, delegar,
com possibilidade de subdelegação, algumas das
suas competências em titulares de cargos dirigentes
de qualquer nível e grau.

4 - O diretor regional é substituído, nas suÍts ausências,
faltas e impedimentos, por um titular de cargo de
direção intermédia de 1.o grau a designar.

CAPÍTULO II
Estrutwa e t'uncionamento geral

Artigo 5."
Orgarnzação interna

I - A organtzação intema dos serviços da DRAJ obe-
dece ao modelo organizacional hierarquizado,
compreendendo unidades orgânicas nucleares e

flexíveis e secções ou áreas de coordenação admi-
nistrativa, a aprovar nos termos do Decreto Legis-
lativo Regionaln.' 1712007|}l4, de 12 de novembro,
alterado pelos Decretos Legislativos Regionais
n.os 24/2012/M. de 30 de agosto, e 212013/M, de 2
de janeiro.

A DRAJ compreende ainda os seguintes serviços
de apoio direto e interdepartamental, diretamente
dependentes do diretor regional:
a) O gabinete do cartório notarial privativo do

Govemo Regional;
b) O departamento do Jomal Ohcial da Região.

Artigo 6.o
Serviços extemos

1 - A DRAJ compreende os seguintes serviços exter-
nos regionais, sedeados na Região Autónoma da
Madeira, que dependem diretamente do diretor re-
gional:
a) As conservatórias do registo civil;
b) As conservatórias do registo predial;
c) As conservatórias do registo comercial;
d) As conservatórias do registo de automóveis;
e) O cartório notarial de Porto Moniz;
1) A Conservatória do Registo Comercial e Car-

tório Notarial Privativos da Zona Franca da
Madeira;

g) O Cartório Notarial do Centro de Fonnalida-
des de Empresas.

2 - Podem ainda ser criados cartórios notariais nos
termos e condições previstos no Decreto-Lei
n.'35/2000, de 14 de março, e no artigo 16.o do
Decreto-Lei n." 122/2009, de 2l de maio.

Artigo 7.u
Dotação de cargos de direçâo

A dotação de cargos de direção superior de 1.o grau e de
direção intermédia de I.o grau consta do mapa anexo ao
presente diploma, do qual tàz parte integrante.

rT
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SECÇÂO I
Serviços de apoio direto e interdepartamental

Artigo 8.o
Gabinete do Cartório Notarial Privativo

I - Na dependência direta do diretor regional da Admi-
nistração da Justiça fi.mciona o gabinete do cartório
nokrial privativo do Govemo Regional, ao qual com-
pete o exercício de funções de notario privativo do
Govemo Regional, independentemente da faculdade
de recorrer aos notarios, públicos ou privados, nos
atos e contratos em que a Região tiver interesse e o
Govemo Regional tbr outorgante.

2 - Nas tàltas ou impedimentos do pessoal técnico sr"r-

perior integrado no gabinete compete ao diretor re-
gional da Administração da Justiça o exercício das
funções notariais referidas no número anterior,
competência que poderá delegar, mediante despa-
cho, em funcionário de reconhecida competência.

3 - Este gabinete é coordenado por um técnico supe-
rior licenciado ern Direito designado por despacho
do diretor regional da Administração da Justiça.

Artigo 9.o
Departamento do Jornal Oficial da Região

I - Na dependência direta do diretor regional da Ad-
rninistração da Justiça funciona, sob a coordenação
de um técnico superior, o departamento do Jomal
Ot-rcial da Região Autónoma da Madeira, ao qual
compete:
a) Compilar e publicar toda a legislação que dis-

so careça;
b) Aceitar os pedidos de publicaçâo, nos termos

legais;
c) Distribuir o Jornal Oficial pelos assinantes,

fazendo o respetivo controlo, bem como rece-
ber as quantias devidas pelas assinaturas se-
mestrais ou anuais e enviar tais montantes,
através de guia, à tesouraria do Govemo Re-
gional;

d) Emitir os cartões de identidade e livre-trânsito
criados pela Portaria no 2/93, de 15 de janeiro, e
organizar os respetivos registos numéricos.

2 - Este gabinete é coordenado por um tecnico supe-
rior designado por despacho do diretor regional da
Administração da Justiça.

SECÇÃO II
Serviços extemos regionais

Artigo l0.o
Serviços extemos regionais

I - Os serviços externos regionais são os constantes do
artigo 6.o do presente diploma.

2 - As competências dos serviços externos regionais
são aquelas que se encontram fixadas para os ser-
viços de idêntica nalorÍeza dependentes do Instituto
dos Registos e do Notariado, sem prejuízo do dis-
posto nos artigos seguintes.

22 dejulho de 2016

3 - A organizagão dos serviços externos regionais
constará de decreto regulamentar regional.

Artigo I Lo
Conservatória do Registo Comercial e Cartório Notarial

Privativos daZona Franca da Madeira

1 - À Conservatória do Registo Comercial e Cartório
Notarial Privativos da Zona Franca da Madeira
compete a prática de todos os atos que se encon-
tram cometidos às conservatórias do registo co-
mercial respeitantes às entidades que operem ex-
clusivamente no âmbito institucional da zora fran-
ca da Madeira e ainda o registo de instrumentos de
gestão fiduciâria trust, nos quais figurem como
gestores fiduciários trustees as nlesmas entidades.

A este servigo compete ainda, praticar os atos nota-
riais respeitantes às entidades referidas no número
anterior.

3 - No âmbito do Registo Internacional de Navios da
Madeira, os serviços de registo de navios funcio-
narn integrados na Conservatória do Registo Co-
mercial e Cartório Notarial Privativos da Zona
Franca, à qual incumbe o registo de todos os atos e
contratos referentes aos navios a ele sujeitos.

cartório Norarial d. c.mgf"f;ïmatidades de Empresas

No Centro de Formalidades de Empresas do Funchal
funciona um cartório notarial nos termos e condições esta-
tuídos no Decreto-Lei n.o 78-4"/98, de 31 de março, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 8712000, de 12 de maio, e pelo Decre-
to-Lei n.o 116/2007, de 27 de abríL

CAPiTULO III
Gestão financeira

,",*#,ïLï1d1 g",ao

A atr.ração da DRAJ, assente numa gestâo por objetivos
e num adequado controlo orçamental, é disciplinada pelos
seguintes instrumentos:

a) Plano anual e plurianual de atividades, definição
dos objetivos e correspondentes planos de agão,
devidamente quantitìcados;

b) Orçamento anual elaborado corn base no respetivo
plano de atividades;

c) Relatorio anual de atividades;
d) contae'"t"'u"ï,lïïï""

Receitas

Além das dotações que the forem atribuídas pelo Orga-
mento da Região, constituem receitas da DRAJ:

a) O produto da prestação de serviços e da venda de
material informativo;

b) O produto davenda de impressos próprios;
c) Os subsídios, subvenções, cornparticipações, doa-

ções e legados concedidos por entidades públicas e
privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais:

d) O rendimento dos bens que possua a qualquer títúo;

I
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e) Os saldos das receitas próprias que transitern de
anos anteriores;

0 Quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas
por lei ou por contrato.

Artigo l5.o
Despesas

Constituem despesas da DRAJ as que resultem dos en-
cargos e responsabilidades decorrentes da prossecução das
suas atribuições.

Receitas e despesas #g3Jí". externos regionais

A gestão e a administração das receitas e despesas pro-
venientes da atividade dos serviços externos regionais obe-
decem ao disposto no artigo 14.o do Decreto-Lei
n.'247/2003, de 8 de outubro.

CAPÍTULO IV
Disposições f,rnais e transitórias

"",.#Jtïbu,ï".,t",

notarios e of,rciais dos registos e do notariado para
exercerem fi.mções na estruhna nuclear da DRAJ.

A mobilidade referida no número anterior rege-se
pelas disposições do regirne geral.

Os trabalhadores dos serviços extemos que desem-
penhem funções em regime de mobilidade na es-
trutura nuclear da DRAJ conservam os direitos ine-
rentes ao serviço de origem como se nele exerces-
sem fimções.

Artigo 20.o
Norma transitória

I - Ate à entrada em vigor dos diplomas que aprovam
a organízação intema referida no artigo 5.o, man-
têm-se em vigor a Portaria n." 14012012, de 16 de
novembro, e os Despachos n.os 45/2012, de 28 de
dezembro, e 23-N2013, de 29 de janeiro, bem co-
mo as comissões de serviço dos titulares de cargos
de direção intermedia das unidades orgânicas na-
queles previstas.

2 - Até à aprovação do diploma referido no n.o 3 do ar-
tigo 6.o, à orgarnzação dos serviços de registos e de
notariado regionais aplica-se o regime vigente a
nível nacional, incluindo a classificação das atuais
conservatórias e cartórios notariais.

Artigo 21.'
Norma revogatória

Pelo presente diplorna e revogado o Decreto Regula-
mentar Regional n.' 17120121M, de 26 de julho.

Artigo 22.o
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicaçâo.

Aprovado em Conselho do Govemo Regional em 9 de
junho de 2016.

O PRESDENTE Do GovERNo REGTONAL, Miguel Filipe
Machado de Albuquerque.

Assinado em 28 dejunho de2016.

Publique -se.

O REPRESENTANTE DA RgpÚgllce PARA A REGIÃO AU-
TONOÌVÍA DA MADEIRA, Ireneu Cabral Barreto.

ANEXO I
Mapa de cargos dirigentes

(a que se refere o artigo 7.o)

Cargos de direção intermédia de 1.o grau...........

Cargos de direção superior de 1.o grau

2

1

Número de
lugares

I
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1- O desenvolvimento indiciário da carreira de coor-
denador é o constante do anexo ao Decreto Legis-
lativo Regionaln." 23/991M, de 26 de agosto, obje-
to da Declaração de Retit'rcação n.o 15-I/99, publi-
cada no Diario da República n.' 299/99, Série I-A,
2.o Suplemento, de 30 de setembro, sendo-lhe apli-
cável o disposto no artigo 106.o da Lei n.o 12-
-N2008, de 27 de tèvereiro, alterada pelas Leis
n.'s 64-4"/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de
28 de abril, 34120]10, de 2 de setembro, 55-N2010,
de 3l de dezembro, 64-812011, de 30 de dezem-
bro, e 66/2072 e 66-B/2012, ambas de 31 de de-
zembro.

1 O disposto no número anterior não prejudica a in-
tegração na tabela remuneratória única, feita ao
abrigo do artigo 5.o da Lei n.o 7512014, de 12 de se-
tembro.

3 - Os postos de trabalho relativos à carreira de coor-
denador são extintos à medida que vagarem.

Artigo 18."
Pessoal dos serviços externos

O provimento dos lugares dos qrladros dos serviços ex-
temos da DRAJ, bem como o regime aplicável ao pessoal
desses serviços, obedecem às disposições normativas pró-
prias das respetivas carreiras.

ffiïfl#."
Aos notários, conservadores e ohciais dos registos
e do notariado é garantida a mobilidade entre os
quadros regionais e nacionais, nos termos ref'eridos
no artigo I 1 .o do Decreto-Lei n.' 247 /2003, de 8 de
outubro, sem prejuizo do disposto no n.o 3 do
mesmo artigo.

2 O diretor regional, sempre que
niente, pode autorizar a mobilidade

se nostre conve-
de conservadores,
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SECRETARIAS REGIONAIS DOS ASSUNTOS
PARLAMENTARES E EI]ROPEUS E DAS F'INANçAS

E DA ADMINISTRAçÃo PUBLIcA

Portaria n.'I8Ol2OLj

de 3l de maio

Aprova a estrutura nuclear da Direção Regional da
Administragão da Justiça

Através do Decreto RegrÍamentar Regional n.'1812016M
de 22 de julho, procedeu-se à revisão da orgânica da Dire-
ção Regional da Administração da Justiça.

De acordo com o artigo 21.o do Decreto Legislativo Re-
gional n.o 17/20071M, de 12 de novembro, alterado e repu-
blicado pelo Decreto Legislativo Regional n3 2/2013|M, de
2 de janeiro, a estrutura hierarquizada é composta por uni-
dades orgânicas nucleares e flexíveis, devendo a estrutura e
competências das primeiras ser aprovadas por portaria con-
junta do membro do Govemo Regional competente e do
membro do Governo Regional que tutela as áreas das finan-
ças e da administragão pública, diploma que há-de tambem
indicar a dotação máxima das correspondentes unidades
orgânicas flexíveis.

Assim,
Ao abrigo do n.o 4 do artigo 21.o do Decreto Legislativo

Regional n.' 1712007/M, de 12 de novembro, alterado e
republicado pelo Decreto Legislativo Regional
n.' 212013/M" de 2 de janeiro, e pelo Decreto Legislativo
Regional n.' 42-N20164vI, de 30 de dezembro, no desen-
volvimento do Decreto Regulamentar Regional
n." l8/20161M, de 22 de julho, e de acordo com o disposto
na alÍnea h) do n.o 1 do artigo 3.o, conjugado com a alínea
b) do n.o I do artigo 5.o do Decreto Regulamentar Regional
n." 612015/M, de l0 de julho, com a redação dada pelo
Decreto Regulamentar Regional n." 212016/M, de 21 de
janeiro, manda o Govemo Regional, através do Secreüírio
Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus e do
Secretario Regional das Finanças e Administração Pública"
o seguinte:

Artigo 1.o
Objeto

O presente diploma aprova a estrutura nuclear da Dire-
ção Regional da Administração da Justiça, designada abre-
viadamente por DRAJ, fixando o limite máximo de unida-
des orgânicas flexíveis.

Artigo 2.o
Estrutura nuclear

A DRAJ estrutura-se nas seguintes wridades orgânicas
nucleares:

a) Direção de Serviços de Gestão de Recursos Huma-
nos;

b) Direção de Servigos Financeiros, de Organização e
Logistica;

Artigo 3.o
Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos

I - A Direção de Serviços de Gestâo de Recursos Hu-
manos, abreviadamente designada por DSGRH, é a
unidade orgânica que, no âmbito da DRAJ tem por
missão programar as ações relativas à avaliaçâo e
gestão do pessoal dos servigos da DRAJ.

3l demaio de2017

2 - Para cumprir a sua missão, a DSGRH dispõe das
seguintes competências:
a) Propor a instauraçâo de processos disciplina-

res e, salvo quando forem determinados no
âmbito da competência inspetiva do Ministé-
rio da Justiga, acompanhar e assegurar a ins-
trução dos mesmos, bem como dos processos
de averiguações, de inquérito e de sindicância
a que haja lugar no âmbito das suas compe-
tências e com conhecimento ao serviço com-
petente em matéria de inspeção do Ministério
da Justiça;

b) Verif,rcar o cumprimento das disposições le-
gais, dos regulamentos e orientações de servi-
ço, nos serviços externos dos registos e do no-
tariado;

c) Emitir parecer sobre a autonomização, criação
e extinção de conservatórias e cartórios nota-
riais, de âmbito regional, bem como sobre a
alteragão da classe ou dos quadros de pessoal
dos referidos serviços;

d) Analisar e avalìar, em termos de eficácia e
eficiência, o fi.ncionamento dos serviços ex-
temos da DRAJ, recolher as informações ne-
cessárias, propor medidas tendentes à elimi-
nação das eventuais disfrmções ou incorreções
detetadas e contribuir para assegurar a coerên-
cia e a trniformízagão de procedimentos;

e) Asseguar a execuçâo das recomendações re-
sultantes das agões de controlo e auditoria de-
terminadas pelos serviços competentes do Mi-
nisterio da Justiça;

f) Promover aracíonalização e a gestão adequa-
da dos recwsos humanos, tendo em vista a re-
aluação profissional e o eficiente flmciona-
mento dos serviços;

g) Realizar estudos de gestão previsional e de ca-
racteizagão dos recursos humanos, nomea-
damente o balanço social, bem como assegu-
rar a sistematização de dados em firnçâo de
adequados indicadores de gestão e propor a
adoção de políticas de gestâo que visem me-
thorar o nível de ftrncionamento dos serviços
da DRAJ;

h) Elaborar os planos de formaçâo do pessoal
dos serviços da DRAJ, bem como colaborar
na.realizagão de colóquios, conferências e se-
miúrios a que haja lugar;

i) Assegurar a aplicação do SIADAP a todos os
trabalhadores da DRAJ.

3 - A DSGRH é dirigida por um diretor de serviços,
cargo de diregão intermedia de l.o grau.

Artigo 4.'
Direção de Serviços Financeiros, de

Orgaruzação e Logística

I - A Direção de Serviços Financeiros, de Organiza-
ção e Logística, abreviadamente designada por
DSFOL, e a unidade orgânica que, no âmbito da
DRAJ, tem por missão assegurar a gestão dos re-
cursos financeiros e patrimoniais, o processamento
dos vencimentos e a gestão, orgarização e logística
da DRAJ.

2 - Para cumprir a sua missão, a DSFOL dispõe das
seguintes competências:
a) Garantir o processo de planeamento económi-

co e financeiro e respetiva gestão financeira,
orçamental e patrimonial;

]T
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b) Garantir uma gestão eficiente dos recursos
materiais e financeiros, atraves de um sistema
de monitorização e controlo de custos;

c) Assegurar a elaboração da proposta anual de
orçamento bem como propor as medidas ne-
cessárias à sua execução;

d) Assegurar a aplicação de procedimentos de
registo e de controlo no âmbito da assunção
de compromissos e demais situagões inerentes
às despesas;

e) Assegwar os procedimentos relativos ao pro-
cessamento e a contabilização das receitas dos
serviços da DRAJ;

D Elaborar a conta anual de gerência e preparrÌr
o projeto do respetivo relatório;

g) Promover a análise e aplicação dos elementos
relativos a vencimentos, abonos e outras pres-
tações dos trabalhadores da DRAJ bem como
assegurar o seu processamento;

h) Emitir parecer, no âmbito das suas competên-
cias, sobre autonomização, criação e extinção de
conservatórias e cartórios notariais regionais;

i) Colaborar na elaboração _dos planos e relató-
rros anuais de atividades da DRAJ;j) Realizar estudos de análise fincional, de es-
truturas e de normalização e simplificação de
procedimentos, circuitos e suportes de infor-
mação, utilizados nos serviços da DRAJ.

3 - A DSFOL é dirigida por um diretor de serviços,
cargo de direção intermedia de 1.o grau.

Artigo 5.o
Manutenção de comissões de serviço

I - Mantém-se a aru:a,l comissão de servigo do tihrlar
do cargo de direção intermédia de 1"o grau da Dire-
ção de Serviços de Gestâo de Recursos Humanos
que trarsita para a unidade orgânica que the suce-
de, com igual designação, nível e grau.

2 - Mantém-se a atual comissão de serviço do titular
do cargo de direção intermédia de 1.o grau da Dire-
çâo de Serviços Financeiros, de Organização e Lo-
gística que transita para a tmidade orgânica que lhe
sucede, com igual designação, nível e grau.

Artigo 6.o
Unidades orgânicas flexiveis

O número máximo de unidades fleúveis é hxado em dois.

Artigo 7.o
Norma Revogatória

Pela presente portaria é revogada a portaria
n." 140/2012, de 16 de novembro.

Artigo 8.o
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia segúnte ao da
sua publicação.

Assinada em 5 de maio de 2017.

O SBcnBrÁnto REGIoNAL Dos AssLrÌüos PARLAÌ\,ENIA-
RES EElJRoPEus, Mrírio Sergio Quaresma Gonçalves Marques

O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMI-
MSTRAçÃo PÚeLrcA., Rui Manuel Teixeira Gonçalves

Portaria n." l8ll20l7

de 31 de maio

Dando cumprimento ao disposto nos números I e 2, do
artigo 22." , do Decreto-L eí n! 197199, de 08 de junho, por
referência à alínea f) do n.' I do artigo l4.o do Decreto-Lei
n." 18/2008, de 29 de janeiro, e pelo n.o 1 do artigo I l.o do
Decreto-Lei n.' 127 12012, de 21 de jmho, e para efeitos do
artigo 30.o do Decreto Legislativo Regional n.o 42-
-N20l6lM, de 30 de Dezembro, manda o Govemo Regio-
nal pelo Secretário Regional das Finanças e da Administra-
çâo Pública e pelo Secretiirio Regional dos Assuntos Par-
lamentares e Europeus o seguinte:

Os encargos orçamentais previstos para a "RE-
CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA zuBEIRA
DE SANTA LUZLA, TROÇO ENTRE O KM 0 +
195,38 E O KM 0 + 386,38", processo n." 1512017,
no valor global de e 3.800.00,00, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor, encontram-se escalonados na
forma abaixo indicada:

Ano económico de 2077
Ano económico de 2018

900
900

.€

.€
000,00
000,00

2

J

A despesa prevista para o corrente ano económico
tem cabimento na rúrica da Secretaria 43 Capítulo
50 Diüsão 02 Súdivisão 02, Projeto 51572, Fonte de
Financiamento 171 e 232 e Classificação económica
07.01.04.S0.00 do Orçamento da RAM para 2017.

A verba necessária para o ano económico de 2018
será inscrita na respetiva proposta de orçamento da
RAM para 2018.

4. A importância f,rxada para cada ano económico po-
derá ser acrescida do saldo apurado no ano anterior.

5. Esta Portaria entra imediatamente em vigor.

Assinada a2A17/05/24.

O SpcnsrÁRIo RncnNeI DoS ASSLTNTOS PARLAMENTA-
RES E EtlRoPEUs, Mrfu"io Sérgio Quaresma Gonçalves Marques

O SscRErÁRro REGTONAL DAs FrNANÇAS E DA ADMr-
MsTRAÇÃo Púsllca, Rui Manuel Teixeira Gonçalves

PRESIDÊNCIA DO GOYERNO REGIONAL

Resolução n.'34512017

O Conselho do Govemo reunido em plenário em 24 de
maio de 2017, resolveu, rìa qualidade de acionista da EEM -
- Empresa de Eletricidade da Madeira S.A., sociedade com
sede à Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses,
n.o 32, no Funchal, mandatar o Secretário Regional da Eco-
nomia, Turismo e Cultura, Licenciado António Eduardo de
Freitas Jesus, para em nome e em representiaçâo da Região
Autónoma da Madeira, participar na reunião da respetiva
Assembleia Geral que terá lugar na sua sede social, no dia 29
de maio de 201,7 aí deliberando sobre os assuntos da ordem
do dia, nos termos e condições que tiver por convenientes.

Presidência do Governo Regional. - O PRESDENTE Do
GovERNo REcIoNAL, Miguel Filipe Machado de Albu-
querque.
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SECRETARIAS REGIONAIS DAS F'INANçAS E DA
ADMTNTSTRAçÃO PUBLTCA E DA TNCLUSÃO E

ASSUNTOS SOCIAIS

Despacho conjunto n." 10012017

Considerando que, nos termos do disposto no artigo 12.o
da orgânica do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-
-RAM (SRPC, IP-RAM), aprovada em anexo ao Decreto
Legislativo Regional n.' 17120091M, de 30 de junho, altera-
da e republicada pelos Decretos Legislativos Regionais
n.os 8/2010/lvI, de 26 de maío e 72120734vÍ, de 25 de margo,
o Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), que
integra a Eqúpa Medicalizada de Intervenção Rápida
(EMIR), é um serviço integrado no SRPC, IP-RAM;

Considerando que, de acordo com o disposto no n.o 1 1

do artigo l3.o da referida orgânica, as remunerações do
pessoal medico e de enfermagem, que presta serviço no
SEMER, em regime de acumulação, serão objeto de um
valor hora, a dehnir por Despacho Conjunto dos Secreúrios
Regionais do Plano e Finanças e dos Assuntos Sociais,
mediante proposta do presidente do conselho diretivo do
SRPC,IP-RAM;

Considerando que, nesse sentido, urge consagrar no pre-
sente Despacho Conjunto os valores das referidas remune-
rações.

Assim, nos termos do disposto no no 11 do artigo 13.o da
orgânica do Serviço Regional de Prote@o Civil, IP-RAM,
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional
n.' 17120091\rï" de 30 de junho, alterada e repúlicada pelos
Decretos Legislativos Regiornis n.os 8/201O/ìvI, de 26 de maio
e 12l2013lM,de 25 de margo, determina-se o seguinte:

1. Os valores da remuneragão horária do pessoal me-
dico e de enfermagem, a exercer funções no Servi-
go de Emergência Médica Regional (SEMER), sem
prejuízo dos números 2,3 e 4, sâo os constantes no
quadro seguinte:

2. Aos valores supra referidos acresce 50%o para o
trabalho prestado no período noturno, fixado entre
as 20h00 e as 8h00 do dia seguinte.

3. A remuneragão horária da Eqúpa Medicalizada de
Intervenção Rápida (EMR), destacada na ilha do
Porto Santo, no período fìxado por Resolução do
Conselho de Governo, é def,rnida com base no va-
lor fixado para o período notumo, de sábados, do-
mingos e tèriados.

4. A remuneração horária da equipa da EMIR, em
serviços externos, nomeadamente a atividade assis-
tencial extraordinária, o serviço de transporte de
doentes crÍticos na Região e o acompanhamento de
doentes críticos para fora da mesma, é def,rnida
com base no valor fixado no número 3 do presente
despacho, ao qual acresce20%o.

5. É revogado o Despacho Conjunto das Secretarias
Regionais do Plano e Finanças e dos Assuntos So-
ciais, de 19 de janeiro de 2009, publicado no JOR-
AM, II Serie, n.o 24, a 4 de fevereiro.

7 dejulho de 2017

6. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Secretarias Regionais das Finanças e da Administração
Pública e da Inclusão e Assuntos Sociais, no Funchal, aos 6
dias do mês de julho de 2017.

O SncnBTÁnIo REGIoNAL DAS FINANÇAS E DA ADMI-
NISTRAÇÃo Púsr,rce, Rui Manuel Teixeira Gonçalves

A SBcngTÁnIA REGIONAL DA INCLUSÂo E ASSLINTOS
SocIAIs, Rubina Maria Branco Leal Vargas

SECRETARIAS REGIONAIS DAS F'INANçAS E DA
ADMINISTRAçÃO PUBLICA E DA ECONOMIA,

TT'RISMO E CULTI]RA

Despacho conjunto n." lOll2OlT

Nos termos do n.o 3 da Portaria n.' 99-A12008, de 3l de
julho, alterada e republicada pela Portaria n" 152/201,5, de
28 de agosto, são homologados para vigorar na Região
Autónoma da Madeira, a partir das 0 horas do dia l0 de
julho de 2017 os seguintes preços máximos de venda ao
público:

Gasolina Super sem chumbo IO 95
Gasóleo Rodoviário
Gasóleo colorido e marcado ..........

Assinado, em 07 de julho de 2017.

O SncnTTÁnIo REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMI.
NISTRAÇÃo Púnuce, Rui Manuel Teixeira Gonçalves

O SscRErÁRro REcToNAL DA EcoNoMrA" Tlnsuo e
CULTURA, António Eduardo de Freitas Jesus

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS
PARLAMENTARES E EUROPEUS

Despacho n.'28212017

Pela Portaria n.'18012017, de 3l de maio, foi estabele-
cida a estrutura nuclear da Direção Regional da Adminis-
tração da Justiça e fixado em dois o número máximo de
unidades orgânicas flexÍveis.

Cumpre agora estabelecer essas r-rnidades orgânicas e as
respetivas competências.

Assim, nos termos do n.o 5 do artigo 21.o do Decreto
Legislativo Regional n3 l7l20o7lM" de 12 de novembro,
alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional
n.' 212013/M, de 2 de janeiro, e do artigo 6.o da Portaria
rr.' 18012017, de 31 de maio, determino o segúnte:

Artigo 1.o
Objeto

O presente diploma aprova a estrutura flexível da Dire-
ção Regional da Administração da Justiça, abreviadamente
designada por DRAJ.

AÍigo 2.o
Estrutura flexível

A estrutura flexível da DRAJ e constitúda pelas seguin-
tes unidades orgânicas:

Itr
Nrimero 1'19

€. | ,420 por litro
€ 1,121 por litro
C 0,643 por litro

Sábados, Domingos e
Feriados

Dias úteis

28,32€

24,79 €

Médico

14,93€

11,39 €

Enfermeiro
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a) Divisão de Administração, Recrutamento e Selegão
de Recursos Humanos;

b) Divisão de Património, Organização e Logística.

Artigo 3.'
Divisão de Adrninistração, Recrutamento e Seleção

de Recursos Humanos

A Divisão de Administração, Recrutamento e
Seleçâo de Recwsos Humanos, abreviadamente
designada por DARSRH, é um órgão integrado
na dependência da Direção de Serviços de Ges-
tão de Recursos Humanos, dirigido por um chefe
de divisão, cargo de direção intermedia de 2.o
grau.

A Divisão de Administração, Recrutamento e Sele-
ção de Recursos Humanos, compete:
a) Promover oS procedimentos necessários ao re-

crutamento e promoção nas carreiras de con-
servadores, notários e de of,rciais dos registos
e do notariado;

b) Realizar os concursos de ingresso, de afetação
e de acesso do pessoal das carreiras dos regis-
tos e do notariado, com exceçâo das operações
de seleção, recrutamento e ingresso nas carrei-
ras de conservador e de notário, cuja compe-
tência e do Ministerio da Justiça, bem como
promover a aplicação dos instrumentos de
mobilidade previstos na lei;

c) Orgarnzar e manter atualizados os ficheiros
biográficos e os processos individuais dos tra-
balhadores da DRAJ e serviços extemos regi-
onais;

d) Orgarnzar os processos de promoção na classe
pessoal dos conservadores, notários e oficiais
dos registos e do notariado;

e) Promover o recrutamento e a promoção do
pessoal dos serviços da DRAJ, para além do
pessoal referido nas alíneas a) e b), bem como
a aplicaçâo dos instrumentos de mobilidade
previstos na lei;

D Organizar os processos de contratação de pes-
soal;

g) Orgarnzar e manter atualizados os mapas de
pessoal e a relação das vagas existentes;

h) Passar certidões ou declarações relativas à si-
tuação do pessoal;

i) Organizar e manter atualizados os registos e
os controlos de assiduidade;

j) Asseguar, em articulação com o Núcleo de
Informática da DRAJ e com os serviços corn-
petentes do IRN, a base de dados do pessoal
dos serviços da DRAJ.

O número máximo de áreas de coordenação admi-
nistrativa para a DARSRH é hxado em um - Nú-
cleo de Apoio Administrativo.

s-3

AÍigo 4.o
Divisão de Património , Organização e Logística

A Divisão de Património, Organização e Logística,
abreviadarnente designada por DPOL, é urn órgão
integrado na dependência da Direção de Serviços
Financeiros, de Organizaçâo e Logística, dirigido
por um chefe de divisão, cargo de direção intermé-
dia de 2.o grau.

A Divisão de Património " Organização e Logística
compete:

Assegurar a gestão e conservação do patrimó-
nio e das instalações dos serviços da DRAJ;
Efetuar o inventário e manter atualizado o re-
gisto informático de inventariação dos bens
patrimoniais de todos os serviços da DRAJ;
Efetuar os atos e procedimentos relativos aos
concursos para as aquisições de bens e serviços;
Assegurar a gestão da execução dos contratos
de prestação de serviços;
Garantir a gestâo do aprovisionamento;
Promover as medidas necessárias à vigilância,
segurança, limpeza e arrumação das instala-
ções de todos os servigos da DRAJ;
Assegurar a gestão e manutenção da viatura
da DRAJ;
Orgaruzar o trabalho dos assistentes operacio-
nals;
Executar as tarefas inerentes ao controlo e a
gestão documental, expediente, receção, clas-
sif,rcação, distribuição, expediçâo e arquivo da
correspondência e outros documentos;
Elaborar os documentos Manual de Procedi-
mentos e Sistema de Controlo Intemo referen-
tes a esta unidade orgânica.

ïr
Número I l9

1-

2

a)

b)

c)

d)

e)
r)

2

c)

h)

i)

i)

-t

3 - O número máximo de áreas de coordenação admi-
nistrativa para a DPOL e hxado enÌ um - Núcleo de
Expediente Geral e Gestão de Equipamentos.

Artigo 5."
Manutenção de comissões de serviço

1 - Mantêm-se as afuais comissões de serviço dos titu-
lares dos cargos de direção intermédia de 2.o grau
da Divisão de Administração, Recrutamento e Se-
leção de Recursos Humanos e da Divisão de Patri-
mónio, Organizaçâo e Logística, que transitam para
a unidade orgânica que the sucede, com igual de-
signação, nível e grau.

Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Eu-
ropeus, 15 de junho de 2017.

O SgcnTTÁnTo REGIONAL DoS ASSTINTOS PARLA]VIEN-
TARES E EURoPEUS, Mário Sergio Quaresma Gonçalves
Marques
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YICE-PRESDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Despacho n." 21712019

Considerando a publicação do Decreto Regulamentar
t! 2/2019 de 5 de fevereiro, que estabelece as regras para a
fixação da prestação pecuniária a atribuirna situação de pre-
-reforma que corresponda à suspensão da prestação de
trabalho em funções públicas;

Considerando que na sequência da publicação da
Resolução 30112019, de 20 de maio, no JORAM, I série,
n.o 78, suplemento, foi criada uma Comissão Técnica que
tem por missão coadjuvar-me na decisão final dos processos
de pre-reforma que me sejam presentes para decisão;

Considerando que, nos termos da mesma Resolugão,
ficou determinado que tal Comissão Técnica deverá ser
constituída por representantes de todos os departamentos do
Governo Regional, em número não inferior a 7 efetivos e 5

suplentes, e que a Comissão deverá ser constituída por meu
despacho.

Assim, determino o seguinte:

l. Designar como membros efetivos da Comissão
Técnica criada pela Resolução n." 301/2019, de 20
de maio os seguintes elementos:
a) Maria Georgina Ferreira Barreira Jardim

Nunes
Roman Feliciano Neto Pinto
Ana Odília Franco de Gouveia Figueiredo
Fernando Carlos Dias Oliveira Sobreiros
Rita Paula Bento de Gouveia
Sónia José Carvalho Olim Menezes
Hugo Sergio Teles de Jesus
Filipa Rubina Ferreira de Freitas
Ana Soha da Silva Andrade Abreu

2. Designar como membros suplentes da Comissão
Técnica criada pela Resolução n.' 301/2019, de 20
de maio os seguintes elementos:
a) Ambrósio José da Silva Teixeira
b) António José de Carvalho Lucas
c) Maria Elsa da Costa Rodrigues
d) Paula Susana Figueira Freitas
e) Emanuel Elmiro Rodrigues Correia
0 Odília Vieira de Sousa Gouveia
g) Luis Mguel Barreto Ferreira
h) Ricardo Jorge Sousa Menezes

3. Determinar que preside à Comissão Técnica o
membro designado pela Vice-Presidência do
Governo, pela ordem indicada no número 1, o qual,
em caso de empate, terá voto de qualidade, sendo
que, na ausência de ambos, será a presidência da
Comissão Técnica assumida pelo membro suplente
indicado pela Vice-Presidência do Govemo.

4. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Funchal, 5 de setembro de 2019.

O VICE-PRESIDENTE Do GOVERNO RSCIONAL, PedTo
Miguel Amaro de Bettencourt Calado

6 de setembro de 2019

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAçÃO

DR,EÇÃO REGIONAL DAADMINISTRAÇÃO DA JUSTIçA

Despacho n." 2l8l20l9

Despacho n." 43/2019
Através do Decreto Regulamentar Regional

n." l8/20l6AvÍ, de 22 de julho, procedeu-se à definição da
missão, atribuições e tipo de organízação ilterna da Direção
Regional da Administração da Justiça (DRAD.

Com a publicação da Portaria n.' 18012017, de 3l de
maio, e do Despacho n3 28212077, de 7 de julho, foram
criadas as respetivas estruhuas nuclear e flexivel, e através
do Despacho n.' 40112017, de 24 de outubro, foram criadas
as áreas de coordenação administrativa, denominadas
núcleos administrativos, correspondendo todos a secções
administrativas.

Decorridos que são l5 anos desde a criação desta direção
regional, torna-se imperioso adaptar a atual estrutura
administrativa às atuais necessidades deste servigo, o que se

faz através do presente despacho.
Assim, em cumprimento do n.o 8 do artigo 21." do

Decreto Legislativo Regional n.' 1712007/M, de 12 de
novembro, alterado e republicado pelos Decretos
Legislativos Regionais n." 24120121M. de 30 de agosto e
n.'2/2013/M, com as alterações constantes do Decreto
Legislativo Regional n." 42-N2016/À{, de 2 de janeiro, e
com o parecer prévio favorável do Senhor Vice-Presidente
do Govemo, datado de 1910812019, de acordo com o
previsto na alínea b) do n.o I do artigo 50.o do Decreto
Legislativo Regional n.' 2612018/M, de 31112, determino o
seguinte:

l. Na dependência direta do Diretor Regional da
Administração da Justiça:

1.1 Gabinete Jurídico:
O Gabinete Jurídico, abreviadamente
designado por GJ, é o órgão de apoio técnico
ao diretor regional que tem por missão realuar
estudos de natureza jurídica no domínio das
matérias relacionadas com as competências
dos serviços dos registos e do notariado, bem
como propor as medidas que, naquele âmbito,
se revelem adequadas.
Ao GJ compete:
a) Assegurar o apoio- técnico-jurídico aos

serviços centrais da DRAJ e externos
regronals;

b) Informar e emitir pareceres a solicitação
do diretor regional;

c) Colaborar na feitura de legislação e
propg1 as -alterações legislativas que
consrdere adequadas;

d) Responder às consultas formuladas por
entidades públicas relativamente à
interpretação e aplicação da legislação
relacionada com os serviços dos registos
e do notariado;

e) Prestar apoio aos cidadãos e às empresas
através da divulgaçâo de orientagões
genericas ou do adequado encami-
nhamento das suas pretensões de caráter
técnico-jwídico;

InI
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b)
c)
d)
e)
r)
o'\ë)
h)
i)
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D Assegurar o tratamento de reclamações e
a prestação de informações aos utentes
dos serviços dos registos e do notariado;

g) Elaborar os estudos que the forem
determinados pelo diretor regional.

1.1.1.O GJ é coordenado por um técnico
superior detentor da licenciatura em
Direito.

1.2. Núcleo de Apoio Intersectorial:
O Núcleo de Apoio Intersectorial e o serviço
de apoio administrativo ao Diretor Regional,
ao Gabinete Jurídico, ao Coordenador de
Avaliação de Desempenho e ao Conselho
Coordenador de Avaliação do Desempenho,
ao qual compete especialmente o seguinte:
a) Prestar apoio administrativo ao Diretor

Regional, ao Gabinete Jurídico, ao
Coordenador de Avaliação de Desem-
penho e ao Conselho Coordenador de
Avaliação do Desempenho;

b) Executar as taretàs de registo, redação,
classificação e arquivo de expediente e
outras formas de comunicação;

c) Assegurar o processamento de texto,
providenciando a sua correção e
andamento, através de ofícios e
informações, em contbrmidade com a
legislação existente;

d) Exercer as demais funções,
procedimentos, tarefas ou atibuições que
lhe sejam cometidas por lei, despacho ou
determinação superior;

e) Coordenar os firncionários afetos ao
Gabinete do Diretor que, por motivos de
serviço, tenham .de se deslocar para
serviços periféricos, nomeadamente
articulando-os com as necessidades do
referido gabinete;

D Fazer o levantamento das necessidades
de bens consumíveis do Gabinete do
Diretor, Gabinete Jurídico, Coordenador
da Avaliação de Desempenho e assegurar
a respetiva disponibilização ;g) Encaminhar, para eleitos de realizaçâo de
escritura, os processos relativos a
expropriações provenientes da Direçâo
Regional do Património e Informática
para o Cartório Notarial hivativo do
Govemo e vice-versa;

h) Assegurar a articulação necessária entre
os referidos serviços no agendamento das
respetivas escrituras de expropriação.

1.3. O Núcleo de Apoio Intersectorial e chefiado
por um trabalhador da carreira de coordenador
ou por um coordenador tecnico.

1.4. Núcleo de Apoio Informático:
O Núcleo de Apoio Informático, abrevia-
damente designado por NAI, tem por rnissão
prestar apoio à DRAJ no domínio da
informática, sern prejuízo e ern articulação
com as competências nessa matéria do
Ministério da Justiça e do Instituto dos
Registos e do Notariado, em confonnidade

s-3

com o determinado pelo artigo 7.o do Decreto-
-Lei n." 247 /2003, de 8 de outubro.
Ao NAI compete:
a) Informar o diretor regional sobre as

necessidades de aquisiçâo ou de
substituição do material intbrmático dos
serviços centrais da DRAJ e dos serviços
extemos regionais;

b) Assegurar as açôes tendentes à adequada
gestão e conservação do equipamento
informático;

c) Prestar o apoio necessário para a
adequada úllização das tecnologias da
informação pelos sewiços centrais da
DRAJ e extemos regionais e para a
eficácia do seu funcionamento;

d) Identit-rcar e planear as necessidades de
ações de tbnnação nas tecnologias de
informação a integrar no plano de
formação;

e) Emitir informagões e pareceres sobre
materias relativas aos sistemas de
informação;

Í) Colaborar, na área da informática, com
os serviços do Ministério da Justiça e do
Instituto dos Registos e do Notariado nas
materias da cornpetência destas entidades
que respeitem aos serviços extemos
regionais da DRAJ;

g) Exercer as funções que lhe sejam
solicitadas pelo diretor regional em
matéria de informática.

2. Na dependência da Direção de Serviços de Gestão
de Recursos Humanos:

2.1. Núcleo de Apoio Administrativo
O Núcleo de Apoio Administrativo e o serviço
de apoio administrativo à Direção de Serviços
de Gestão de Recursos Humanos e à Divisâo
de Administração, Recrutamento e Seleçâo de
Recursos Hurnanos, que desenvolve operações
de natureza administrativa e operacional que
permitam o cumprimento das cornpetências
previstas nas alíneas a) a i) do n.o 2 do artigo
3.o da Portaria n.' 180/2017, de 3l de maio e
nas alíneas a) a j) do n.o 2 do artigo 3.o do
Despacho n." 282/2017, de 7 de julho.

2.1 .1 . O Núcleo de Apoio Administrativo e
chefiado por um trabalhador da carreira
de coordenador ou por um coordenador
técnico.

Na dependência da Direçâo de Serviços
Financeiros, de Organização e Logística:

3.1. Núcleo de Gestão Administrativa
O Núcleo de Gestão Adrninistrativa, é um
serviço de apoio tecnico-adrninistrativo à
Direção de Serviços Financeiros, de
Organização e Logística que desenvolve
operações de natureza administrativa e
operacional que permitam o cumprimento das
competências previstas nas alíneas a) a j) do
n.o 2 do artigo 4.o da Portaria n.o 180/2017, de
31 de maio, e ao qual cornpete:

nt
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a) Elaborar os documentos Manual de
Procedirnentos e Sistema de Controlo
Intemo referentes a esta unidade
orgânica;

b) Preparar o projeto dos planos e relatórios
anuais de atividades da DRAJ.

3.1.1. O Núcleo de Gestão Administrativa é

chehado por um trabalhador da carreira
de coordenador ou por um coordenador
técnico.

3.2. Núcleo de Gestâo Financeira
O Núcleo de Gestão Financeira, e um serviço
de apoio técnico-administrativo à Direção de
Serviços Financeiros, de Organrzação e
Logística que desenvolve operações de
nafJÍeza administrativa e operacional que
permitam o cumprimento das seguintes
competências:
a) Elaborar a proposta anual de orçamento;
b) Gestão da execução do orçamento -

congelamentos, refbrços, alterações,
compromissos orçamentais;

c) Prestar informações de cabimentos
orçamentais;

d) Realizar os mapas necessários paÍa
análise da execução financeira;

e) Elaborar a conta anual de gerência e
documentos de prestação de contas;

Í) Efetuar o processamento e a contabilização
das receitas e despesas da DRAJ;

g) Efetuar as t-unções de tesouraria;
h) Realizar as reconciliações bancárias;
i) Gerir o t-undo de maneio da DRAJ;
j) Etètuar a verificação e controlo da receita

dos Serviços Extemos;
k) Assegurar a elaboração de mapas de

registo da receita dos Serviços Extemos,
para análise estatística;

l) Elaborar todos os mapas contabilísticos e
financeiros, para apoio e análise
estatistica.

3.2.1 .O Núcleo de Gestão Financeira e
chefiado por um trabalhador da carreira
de coordenador ou por um coordenador
técnico.

3.3. Núcleo de Processamento de Vencimentos:
O Núcleo de Processamento de Vencimentos,
é um serviço de apoio técnico-administrativo à
Direção de Serviços de Gestão Administrativa
e Financeira e à Divisão de Gestão Financeira
e Patrimonial que desenvolve operações de
ra;Í)Íeza administrativa e operacional que

6 de setembro de20l9

permitam o curnprimento das seguintes
competências:
a) Colaborar na análise e aplicação da

legislação referente aos vencimentos do
pessoal dos serviços externos e serviço
interdepartamental da DRAJ, dada a sua
especificidade;

b) Assegurar o processamento de
vencimentos, de abonos e outras
prestações, do pessoal dos serviços da
DRAJ;

c) Elaborar os documentos que sirvam de
suporte ao tratamento informático das
remuneragões e abonos e respetivos
descontos;

d) Garantir o processtrmento das prestações,
dos descontos e das declarações
obrigatórias, relativas aos vencimentos,
IRS, CGA, ADSE, Sindicatos e outros;

e) Efetuar as informações intemas relativas
ao cálculo do valor para ajudas de custo e

transportes;
1) Apoiar na elaboração da proposta anual

de orçamento na vertente dos
vencimentos, abonos e outras prestações.

3.3 l. O Núcleo de Processamento de
Vencimentos é chefiado por um
trabalhador da carreira de coordenador,
por utn coordenador técnico ou por um
técnico superior.

3.4. Núcleo de Expediente Geral e Gestão de
Eqúpamentos:
O Núcleo de Expediente Geral e Gestão de
Eqúpamentos, é um serviço de apoio
administrativo à Divisâo de Património,
Orgarização e Logística que desenvolve
operações de natureza administrativa e
operacional que permitam o cumprimento das
competências previstas nas alíneas a) a j) do
n.o 2 do artigo 4.o do Despacho n." 28212017,
de 7 dejulho.

3.4. 1. O Núcleo de Expediente Geral e Gestão
de Equipamentos e chefiado por unr
trabalhador da carreira de coordenador
ou por um coordenador técnico.

Pelo presente é revogado o Despacho n.' 40112017,
de 24 de outubro.

Direção Regional da Administração da Justiça, 2 de
setembro de 2019.

O DR.EToRREGIoNAL, Jorge Freitas
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PRESIDÊNCIA DO COVERNO RECIONAL

Dccreto Regulamen tnr Regiona I n," 8-A/20 I 9/Nl

de l9 de novembro

Aprova a organização e funcionamento do XÌÌl Coverno
Regional da ÌVladeira e revoga (l Decreto Regulamentar

Regional n.' l3/201 7ltr4, de 7 de novembrcr

Os artigos 56.o, n.o 3, e 69.", alírtea c). do Estatuto
Político-Adnrinistrativo da Região Autónoma da Madeira.
aprovado pela Lei n.o l3/91, de 5 dejunho, e revisto pelas
Leis n.os 130/99, de 2l de agosto, e l2l2000, dc 2l de

.junho, atribuem ao Governo Regi^onal. a cornpetência. para
aprovar a sua organização e funcionamento, objetivo
prosseguido por via deste diploma.

Assim, nos ternros dos arligos 227.", n.' l, alinea d), e

23 l.o, n.o 6, da Constituição da República Portuguesa, e dos
artigos 56.", n.o 3,69.o, alíneas c) e d), e 70.", n.o I, do
Estatuto Político-Adrninistrativo da Região Autónoma da
Madeira, o Coverno Regional da ìVladeira decreta o
segui nïe:

Capítulo I

Do Coverno Regional da Vladeira

Artígo l.o
Estrutura do Coverno Regional da lVladeira

A estrutura do Coverno Regional da Madeira é a

segu inte:
a) Presidência do Coverno Regionall
b) Vice-Presidência do Coverno Regional e dos

Assuntos Parlamentares:
c) Secretaria Regional de Econonria;
d ) Secretaria Regional de Educação, Ciência e

Tecnologia;
Sccretaria Regional dc Saúde e Proteção Civil;
Secretaria RegionaÌ de Turismo e Cultura;
Secretaria Regional de lnclusão Social e

Cidadania;
Secretaria Regional de Aínbiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas;
Secretaria Regional de Mar e Pescas:
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural:
Secretaria Regional de Equipanrentos e Iufraes-
truturas.

19 de novembro de 2019

Artigo 3.0
Vice-Presidência do Coverno Regional e

dos Assuntos Parlâmerltares

A Vice-Presidência do Governo Regional e dos
Assuntos Parlamentares são cometidas as atribuiçÕes
referentes aos setores seguintes:
al AssuntosparÌamentaresl
b) Coordenação política;
c) AdmìnistraçãoPública;
d) Adnrinistração Pública do Porto Santo;
e) Finançasl
f) Orçamcnto;
g) Tesouro;
h) Contabilidade;
i) Assuntos Íìscais;
j) Estatística;
k) Centro Internacional de Negócios da Madeira:
l) Registo lnternacional de Navios da lVladeira;
m) Patrinrónio;
n) lnformática;
o) Inspeção Regional de Finançm;
p) Modernizaçãoadministrativa;
q) Assuntos europeusi
r) Administração da justiça;
s) Autarquias locais;
t) Planeamento regional e coordenação de

políticas públicas;
u) Coordenação geral dos fundos conrunitários;
v) 'Ì'ransporles marítimos e acessibilidades

marítimas;
w) VÍohilidade aérea e marítima;
x) Comunicaçõesl
y) Produção e lontecimento de energia.

No ârnbito das atribuições referidas no número
anterior, funcionam sob a tutcla e superintendência
da Vice-Presidência do Coverno Regional e dos
Àssuntos Parlamentares os seguintes serviços da
administração indireta da Região Autónoma da
IVíadeira:
al Cabinete de Gestão da Loja do Cidadão da

lvladeira:
b) lnstituto de Desenvolvimento Regìonal. IP-

-RAìVI,

T
Número lE2

)

e)
0
c)

h)

i)
j)

k)

Capítulo ll
Da Prcsidência, Vice-Presidência e

Secretarias Regionais

Ânion )o

Presidència do Coverno

A Presidência do Governo são conretidas as

atribuições referentes às comunidades e cooperação
externa e as referentes à manutenção, gestão e

apoio às Casas da ivladeira de Lisboa. Porto e

Coinrbra ern território continental e na Região
Autónoma dos Açores.

Para coadjuvar o Presidente do Covcrno Regional
no cunrprinrento das atribuiçõcs referidas no
número anterior é criada a Direção Regional das
Comunidacles e Cooperação Externa.

A Vice-Presidência do Governo Regional e dos
Assurrtos Parlanientares exerce a tutela sobre as

seguintes entidades;
al APRAVI - Administração dos Portos da

Autónoma da Madeira, S. A.;
Empresa de Eletricidade da Madeira,

A Vice-Presidência do Coverno Regional e dos
Assuntos Parlamentares exerce ainda, em relação
às denrais empresas públicas do setor empresarial
da Região Auïónoma da lVladeira, as competências
que são cometidas ao Ínembro do Coverno
responsável pela área das finanças.

Podern ainda ser colnetidas à Vice-Presidência do
Coverno Regional e dos Assuntos Parlarnentarcs
atribuiçõcs de coordcnação e supervisão de
atividades corÌìuns ou de funcionamento em rede.
inÍa ou interdepartamental, nos termos e para os
eÊeitos do disposto nos artigos 8.o e 9.o do Decreto
Legislativo Regional n." l7/)007lM, de ll de

J
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Artigo 4.o
Secretaria Regional de Economia

Seçretaria Regional dç Economia são cometidas
atribuições referentes aos setoÍes seguintes:

Economia e eÍnpresas;
Comércio, serviços, metrologia e indústria;
Fomento do empreendedorismo, da competi-
tìvidade e da inovação empresarial;
Promoção e captação do investimento privado
e da internacionalização empresaríal;
Inspeção das atividades económicas;
Mecanismos de apoio e de resolução de
conflitos de consurno;
Apoio às empresas;
Qualidade;
Transportes e mobilidade tcnestre.

3 - A Secretaria Regional de Economia exerce a tutela
sobre as seguintes entidades:
a) Horários do Funchal - Transportes Públicos,

S. A.;
b) Madeira Parques Empresariais, Soçiedade

Cestora S. A.;
c) StartUp Madeira.

4 - A Seçretaria Regional de Economia assegura ainda
os meíos indispensáveis ao firncionamento do
Centro de Arbitragem de ConflÍtos de Consumo da
Região Autónoma da Madeira.

Artigo 5.'
Secretaria Regional de Educação,

Ciência e Tecnologia

I - À Secretaria Regional de Educação, Ciência e
Tecnologia são cometidas as atribuições referentes
aos setores seguintes:

Educação;
Educação especial;
Formação profissional;
Juventude;
Desporto;
Ciência, investigação e tecnologia;
Relações com a Universidade da Madeira e
demais entidades de formação superior;
Comunicação social.

2 - No âmbito das atribuições referidas no número
anterior, funcionam sob a tutela e superintendência
da Secretaria Regional de Educação, Ciência e
Tecnologia os seguintes serviços da administração
indireta da Região Autónoma da Madeira:
a) Instituto para a Qualificação, IP-RAM;
b) Conservatório - Escola Profissional das Artes

da Madeira - Eng.o Luiz Peter Clode.

| - A Seçretaria Regional de Turismo e Cultura são
cometidas as atribuições referentes aos setores
seguintes:
a) Turismo;
b) Cultura;
c) Aeroportos e transpoftes aéreos.

2 - A Secretaria Regional de Turismo e Cultura exerce
a tutela sobre a Associação de Promoção da
Madeira.

Artigo 8."
Secretaria Regional de Inclusão Social

e Cidadania

| - À Secretaria Regional de lnclusão Social e
Cidadania são cometidas as atribuições referentes
aos setores seguintes:

À
AS

a)
b)
c)

d)

e)
0

c)
h)
i)

novembro, alterado pelo Decreto Legislativo
Regional n.o 2412012/M, de 30 de agosto, e pelo
Decreto Legislativo Regíonal n." 212013/M, de 2 de
Janerro.

I - A Secretaria Regional de Educação, Ciênçia e
Tecnologia exerce a tutela sobre as seguintes
entidades:
a) ARDITI - Agência Regional pârâ o

Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia
e Inovação;

b) Polo Científico e Tecnológico da Madeira,
Madeira Tecnopolo, S. A.;

c) EPHTM - Escola Profissional de Hotelaria e
Turismo da Madeira.

4 - Sâo ainda da responsabilidade da Secretaria
Regional de Educação, Ciência e Tecnologia os
encargos relativos às iniciativas das instituições de
defesa e militares.

5 - E criada a Direção Regional de Juventude, a qual,
sem prejuÍzo das competências proprias que lhe
possam ser cometidas através de diploma orgânico
ou delegadas, tem como missão coadjuvar o
Seoetário Regional de Educação, Ciência e
Tecnologia no exercício de funções na área da
juventude.

Artigo 6.o
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil

I - À Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil
são cometidas as atribuições referentes aos
seguintes setor€s:
a) Saúde;
b) Proteçõo civil e bombeiros;
c) Prornoção de estilos de vida saudáveis;
d) Prevenção e cornbate às dependências.

2 - No âmbito das atribuições referidas no número
anterior, funcionam sob a tutela e superintendência
da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil
os seguintes serviços da administração indireta da
Região Autónoma da Madeira:
a) lnstituto de Adnrinistração da Saúde, IP-

-RAM;
b) Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM.

3 - A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil
exerce tutela e superintendência sobre o Serviço de
Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E.

Artigo 7."
Secretaria Regional de Turismo e Cultura

2 - No âmbito das atribuições referidas no númçro
anterior, funciona sob a tutela e superintendência
da Secretaria Regional de Eçonomia o Instituto de
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, serviço
da administraçâo indireta da Região Autónoma ila
Madeira.

a)
b)
c)
d)
ç)
f)
c)

h)



Cidadania e responsabilidade social;
Solidariedade e segurança social;
Emprego;
Habitação;
Trabalho;
Inspeção do trabalho;
Concertação social;
Relações com as instituições da economia
social;

i) Promoção e proteção social da flamília,
cflangas e Jovens em flsco, pessoas com
defìciência e idosos;

jt PolÍticas de inclusão social, igualdade de
género, igualdade perante o trabalho e
combate às discrim inaçõesl

k) Defesa do consumidor;
l) Natalidade:
m) Voluntariado.

No âmbito das atribuições referidas no número
anterior, funcionam sob a tutela e superintendência
da Secretaria Regional de lnclusõo Social e
Cidadania os seguintes serviços da administração
indireta da Região Autónoma da Madeira:
a) [nstituto de Emprego da Madeira, lP-RAM;
b) lnstituto de Se-qurança Social da Madeira, tP-

-RAtvl.

A SecretarÍa Regional de lnclusão Soqial e
Cidadania exerce a tutela sobre a tHM .- lnvesti-
nrentos Habitacionais da Madeira, EPERAM.

A rnanutenção, gestão dos recursos humanos e

encargos respeitantes ao funcionamento do Parque
Desportivo dos Trabalhadores Dr. Sidónio
Fernandes competem à Secretaria Regional de
Inclusão Social e Cidadania.

A Secretaria Regional de Inclusão Social e

Cidadania presta ainda apoio ao Conselho
Económico e da Concertação Social da Região
Autónoma da Madeira.

Artigo 9.o
Secretaria Regional dc Ambicntc, Recursos Naturais e

Alteragões Climáticas

l - A Secretaria Regional de Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas são cometidas as

atri buições referentes aos setores segu intes :

a) Recursos hídricos:
b) Ambiente e economia circular:
c) Alteraçõesclimáticas;
d) Litoral;
e) Prevenção e gestão de resíduos:
f) Saneamento básico;
c) Ordenamento do tenitório;
h) lnformação geográfica, caÍtográfìca e

cadastral;
i) Urbanismo;
jl Conservação da natureza, geo e

biodiversidade;
k) Florestas;
I) Areas protegidasl
m) Paisagem.

2 - No âmbito das atribuições referidas no número
anterior. funciona sob a tutela e superintendência
da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos

Naturais e Alterações Climáticas o Instituto das
Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM.
servigo da administração indireta da Região
Autónoma da Madeira.

3 - A Secetaria Regional de Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas exerce a tutela
sobre a ARM - Aguas ç Resíduos da Madeir4 S. A,

4 - A orientação da partícipação pública na AREAM -
- Agência Regional da Energía e Ambiente da
Região Autónoma da Madeira é da competência da
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas.

Artigo t0.'
Secretaria Regional de Mar e Pescas

À Secretaria Regional de Mar e Pescas sâo cometidas as
atribuições referentcs aos sctores scgu intes :

a) Pescas;
b) Aquicultura;
c) Valorização e sustentabilidade dos recursos

marinhos;
d) Exploração e investigação do mar;
e) Licenciamento cle usos do nrar e seus fundos;
f1 Recifes aúificiais;
g) Coordenação da Política Regional do lVlar:
h) Cestão dos Fundos Comunitários de [VÍar e Pescas:
i) Coordenação com a Autoridade Marítinra Nacional

e dernais entidades que compõem o Sistema da
Autoridade Marítima.

Artigo ll.'
Secretaria Regional de Agricultura e

Desenvolvimento RuraÍ

A Secretaria Regional de Agricultura e f)esen-
volvimento Rural são cometidas as atribuições
referentes aos setores seguintes:

Agricultura:
Pecuária;
Veterinárial
Viticultura;
Desenvolvimento rural;
Desenvolvimento local;
Assistência técnica ao agrícultor;
Artesanato;
Bordado Madeira;
Valorização e .promoção das produções
agropecuanas regronals;
Formação nas áreas da agricultura, p€cuária e
do agroalimentar;
Cestão dos fundos somunitários agrope-
cuários.

No âmbíto das atribuições referidas no número
anterior, funciona sob a tutcla e superintendência
da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
Rural o IVBAM - lnstituto do Vinho, do Bordado e
do Artesanato da Madeira, IP-RAM, serviço da
administração indireta da Região Autónoma da
Vladeira.

3 - A Secretaria Regional de Agricultura e Desen-
volvimento Rural exerce a tutela sobre as seguintes
entidades:
a) CARAM - Centro de Abate da Região

Autónonrada Madeira, E. P. E,;

a)
b)
c)
d)
e)
0
c)
h)

')
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a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
jt

k)

t)

)

t
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b) CESBA - Empresa de GestEio do Setor da
Banana, Lda.

As competências e defìnição das orientações na
ILMA - Indústria de Lacticínios da Madeiú" Lda.,
empresa participada integrada no setor empresarial
da Região Autónoma da Madeira, são cometidas à
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural,

Artigo l2.o
Secretaria Regional de Equipamentos

e lnfraestruturas

Cabinete do Viçe-Presidente do Governo Regional
e dos Assuntos Parlamentares é composto oòr um
máximo de cinco adjuntos, três secretàrios pessoais
e dois motoristas e os Cabinetes dos Seóretários
RegionaÍs s,to compostos por um máximo de três
adjuntos, doís secretários pessoais e dois
motoristas.

3 - Sem prejuízo do direito de opção pelo vencimento
de oìgem, o motorista não detentor de relação
jurídica de emprego público será abonado pelo
nível 4 da tabela rçmuneratória única, aprovada
pela Portaria n." 1553-C/2008, de 3l de dezembro,
açrescido dos suplementos referidos no n,o 3 do
artigo 5l.o do Decroto Legislativo Regional
n." 26120181M. de 3l de dezembro,

Capítulo lV
Disposições finais e transitórias

Artigo l4.o
Alterações e reestruturações orgânicas

I - Nos termos da alínea c) do artigo 69,o do Estatuto
Político-Administrativo da Região Autónoma da
Madeir4 a Presidência, a Vice-Presidência do
Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e
as Secretarias Regionais procedem às reestrutu-
rações orgânicas decorrentes do presente diploma.

2 - No prazo de 60 dias a contar da data de entrada em
vigor do presente diploma, devem ser submetidas
ao Conselho do Govemo Regional as propostas de
decreto regulamentar regional que consagrem para
os departamentos governamentais reféridos no
número anterior, organismos ou serviços, as
alterações que, deconentes deste diploma, se
revelem necessárias.

3 - A estrutura interna dos departanentos regionais
deve cootemplar um serviço que assegure o
desenvolvimento das atribuições cometidas às
unidades de gestão, previstas no artigo 59.o do
Decreto Legislativo Regional n.'26/2018/lvl, de 3l
de dezembro.

4 - Os diplomas orgânicos dos departamentos
regionais e dos respetivos serviços estdo sujeitos a
parecer prévio favorável do Viçe-Presidente do
Covemo Regional e dos Assuntos Parlamentares.

Artigo l5.o
Norma remissiva

| - As referências legais às seretarias regionais
extintas ou reÍ'ormuladas consideram-se, para todos
os efeitos, reportadas aos departanrentos regionais
que, pelo presente diploma, integram as atribuições
nas respetivas áreas e tutelam esses setores.

2 - As atribuições e competências relativas aos setores
que,.mediante o presente diplorna, transitam para a
Presidência do Governo Regional, 

'Vice-

-Presidência do Governo Regional è dos Assuntos
Parlamentares ou para as Secretarias Regionais
consideram-se-lhes automaticamente comefi das até
nova alteração.

À Secretaria
Infraestruturas
feferentes aos
a) Edificios,

Regional de
são cometidas

seguintes setores:
infraestruturas

Equipamentos e
as atribuições

e equipamentos

b)
c)
d)
e)
0

públicos;
Estradas regionais;
Obras públicas;
Hidráuliça fluvial;
Barragens;
Investigação e monitorização de obras,

2 - A _ Seoetaria Regional de Equipamentos e
lnfraestruturas exerce a tutela sobie'as seguintes
entidades:
a) PATRIRAM - Titularidade e Gestão do

Património Público Regional, S. A.;
b) Sociedade de Desenvólvimento do Norte da

Madeira, S. A.;
c) Sociedade de Desenvolvimenro do porto

Santo, S. A.;
d) Sociedadç Metropolitana de Desenvolvi-

mento, S. A.;
e) Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção c

Desenvolvimento da Zona Oeste da Maáeira,
S. A.

3 - 4s competências e definição das orientações na
SDM - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira,
S. 4., na Concessionária de Estradas
- VIAEXPRESSO da Madeira, S. A., e na
VIALITORAL - Concessões Rodoviárias da
Madeira, S. A., empresas participadas integradas
no setoÍ empresarial da Região Autónoma da
Madeira" são çometidas à Secletaría Regional de
Equipamentos e Infraestrufu ras.

Capítulo lll
Cabinetes dos mernbros do Govemo Regional

Artigo l3.o
Composição dos Gabinetes

| - Ate a entÍada em vigoÍ do diploma regional que
proceder à aprovação do regime, composição e
orgânica dos Gabinetes dos mêmbros do-Goúemo,
é aplicável, com as necessárias adaptaçÕes, o
regime previsto no Decreto-Lei n.' l l/Ì012, de zA
de janeiro, com exceção do regime aplicável aos
motoristas e sem prejuízo do disposto'no número
seguinte.

2 - O Gabinete do Presidente do Coverno Regional ó
composto por um máximo de cinco adjuntos,
quatro secretários pessoais e três motoriõtas, o

I

I

I
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Artigo 16.
Criação, transferência de serviços.

conrpetências e tutelas

Todos os serviços cujo enquadramento departa-
mental c altcrado são transfcridos ou integrados
nos dcpartamentos do Covcrno Regional com
atribuições no respetivo setor, mantendo a mesma
natureza jurídica, modífìcando-se apenas,
confbrme os casos, o superior hierárquico ou o
órgão de tutela, sem prejuízo do que as respetivas
leis orgânicas vierem a dispor nesta materia.

As competências, os direitos e as obrigações de
que eram titulares os departamentos regionais
extintos ou alterados são autornaticanlentg
transf'eridos para os correspondentes departa-
nrentos, organisnros ou serviços que os substituenr,
sem dependência de quaisquer lormalidades,

Ate à constituição lorural de novas unidades de
gestão, as atribuições constantes dos n.os 2 e 3 do
aÍtigo 5ç.o do Decreto Legislativo Regional
n.' 2612018/M, de 3l de dezembro, continuam a ser
asseguradas pelas unidades rlue, até à data,
desempenham essas lunções.

Artigo 17."
Translerência e afetação de pessoal

As alterações na organização e funcionamento do
Govcrno Rcgional são acompanhadas pcla
correspondente transferência do pessoal, sem
dependência de quaisquer formaÍidades e sem
prejuízo dos respetivos direitos e deveres
consagrados na lei.

Os novos depaftamentos governaÌnentâis regionais,
benr como os departamentos objeto de alteração,
devem formular oLr atualizar as respetivas listas
nominativas no ârnbito do Sistenra Centralizado de
Gestão de Recursos Humanos.

Ató a aprovação das orgânicas dos departarnentos
reÍèridos no número anterior e elaboração das listas
nominativas mencionadas naquele normativo, a
reafetaçào de pessoal dos serviços dependentes dos
gabinetes das extir'Ìtâs secretaíias regionais é

ef,etuada através de despacho conjunto do Vice-
-Presidente do Coverno Regional e dos Assuntos
Parlamentares e do nrembro do Coverno
com petente,

Artigo 18.'
Encargos orçarnentais

Até à aprovação do Orçamento da Região
Autónoma da Madcira pa.a 2020 mantém-se a

exprcssão orçarnental da organização e funciona-
mento do Governo Regional, aprovada pelo
Decreto Legislativo Regional n." 26120 l8/1V1, de 3 I

de dezembro.

Os encargos com os novos Cabinetes dos rnenrbros
do Coverno Regional são suportados transitória-

19 dç novernbro de 2019

mente pelos orçanlentos vigentes dos gabinetes
e.rtintos e ou reestruturados, de acordo corn as

cornpetências atribuídas às novas unidades
orgân icas.

Os encargos relativos aos scrviços ou organisntos
que transitam, no todo ou em piìíte. para
departamentos dilerentes continuam a ser
processados por conta das dotações orçarnentais
que lhes estão atètas no oÍçamer'ìto em vigor.

Os projeÌos integrados no PIDDAR nrantêm a

expressão orçamental decorrente do Orçamento da
Região Autónoma da Vladeira para 20 I 9. sendo os
encargos processados pelos serviços ou organismos
que tutelant os respetivos setores.

Todos os atos do Coverno Regional relacionados
com a aplicação do presente diploma que
cnvolvam aufiento dc despcsas ou dirninuição de
receitas são aprovados pelo Vice-Presidente do
Coverno Regional e dos AssLrntos Parlamentares.

Artigo 19.'
Precedências

A ordem de precedências dos membros do Governo
Regional da Madeira, bem como para eleitos de eventual
substituição do seu Prcsidente. é a que consta do artigo 1."
deste diplonra.

Artigo 20."
Norma revogatória

É revogado o Decreto ReguÌamentar Regional
n.' I3i20l7lNl, de 7 de novembro.

Aftigo 21.'
Produção de ef,eitos

O presente diplonra produz efeitos reportados a l5 de
outubro de 2019, data da nomeação dos novos membros do
Coverno, considerando-se ratificados ou confirmados todos
os atos que tcnham sido praticados dcsde aqucla data e cuja
regularidade dependa da conformidade com o disposto no
presente diploma.

Artigo 22."
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publ icação.

Aprovado em Conselho do Coverno Regional em 4 de
novembro de 20 19.

O PncsroerrE Do CovERNo RECToNAL, Miguet Filipe
Machado de Albuquerque

Assinado em l8 de novembro de 2019.

Publique-se.

O REPRESENTANTE DA REPÚBLICA PÂRA A RËCIÀO
Atll()N()lvlr\ Í.)A Ìv1Al)ËlRi\. Íreneu Cabral Barreto

I
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rraÌra de pcssual da Lríeçao Regronar da Adttrtntsrração oa .rtrstiça - Anigo 29." LG I ÉP - 2t,1E

Cargos/caneiraslcategodas No de poslos de lrabalho

Atdbuições/competências/aüvidades

Unidade

oÍgânica/centros de

competência ou de

produto/área de

atiüdades

Diretor-

Regional

(1)

Diretor de

serviços

(2)

Shefe de

Civisão (3)

Técnico

superior

Especialista

le rnformática

Técnico de

informálica

Coordenador

técnico

/coordenador

Assistente

técnico

Assislente

operacional

Area de formação

académ jca e/ou proÍissional
Ocupados

Não

O0ipados

DiÍêtoÍ Rêgional 1 1

òeÍvrço9 oe aporo

Atividade 1 Secretariado 1 1

SuótoÍa/ 0 0 0 0 0 I 0 1

Sompetência 1 1 Direito 1

0ompetência 1

Gabinete Juddico
1a) Direito 1

Subtotal 0 1 0 0 0 0 0 1 1

3ompetência 1 1a) lnformática 1

Atividade 1

Núcleo de apoio
informâüco

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total

SeMços de apoio

interdepartamental

Sompetêncra 1 1b)2 Direito 2 1

Compelência 2 1 BAD 1

Sompelência 3

Atividade 1 41a1 4 1

Atividade 2 1 1 2

Atividade 3 1 1

Atividade 4

Gabinete do Cartório

Notarial Privaüvo

1 1

SubÍoÍa/ 0 3 0 0 5 3 0 11 2
Sompetência 1 1 ComunicaÇão Social 1

Atividade 1 4 4
Atividade 2

Depaúmento do Jornal

Oficial
1c) 1

SuóÍoÍa/ 0 I 0 0 0 4 0 0 5 I
Total

EstrutuÍa NucleaÍ

Compelência 1 1d) Direito 1

Competêncra 2 1 Drreito 1

Atividade 1

Atividade 2

Diregão de Serviços de

Gestão de Recursog

Humanos (DSGRH)

Subtotal 1 0 I 0 0 0 0 0 2
Competência 1 1 Org. Gestão de Empresas 1

Competência 2 I Org. Gestão de EmpÍesas 1

Competência 3 1 Com.o, Cultura e OÍo 1

Competêncra 4 1 1

Competência 5 1 1

Atividade 1
1 1

Direção de Serviços

Financeiros, de

OÍganização e Logística
(DsFoL)

OBS

LSV

22



Mapa de pessoal da Direção Regional da Administração da Justiça - Artigo 29." LGTFP - 2018

Cargos/carrei ras/categorias No de postos de trabalho

Atribuições/competências/aüüdades

Unidade

orgânicalcentlos de
competência ou de

produtoráÍea de

aüvidades

Diretor-

Regional

(1)

Diretor de

serviços

(2)

Chefe de

divisão (3)

Técnim

superior

Especìalista

Ce informática

Técnico de

infoÍmática

Coordenador

técnico

/cooídenador
técnico

Assistente

operacional

Area de formafo
académica e/ou proíssional

Ocupados
Não

Oflpados

Subtotal 1 0 2 0 0 0 5 3
Total

Estrutura Flexível

Competência 1 1 Gestão Recursos Humanos 1

Competência 2
1

Atividade'l

utvlsao dê

Adminishagão,

Recrutamento e
Selacão da Racursas 1.) 1

SubÍoÍa/ I 0 0 1 0 2 1

Compelêncra 1 1 Economia 1

Atividade'l
1 1

Atividade 2
1 1

Ativìdade 3

Divisão de Património,

0rganização e LogÍstica
(DPoL)

1 1

SubÍoÍa/ 1 0 0
Tota!

Competência 1

Atividade 1 1 Bs) 18

Atividade 2

Loja do Cidadão

0
Total

1 2 2 I 0 0 3 31 5 50 8

OBS

LSV

(1) Artigo 4" do Decreto Regulamentar Regional n.o 1712012M, de 26 de julho

(2) Portaria n" 14012012, de 16 de novembro (l Série JOMM, n o 150)

(3) Despacho n0 4512012, de 28 de dezembro de 201 2

(a) - Lugar previsto e não ocupado

(b) 1 Tecnico Superior em exercicio de cargo de diÍeÉo superior de '1o grau

(c) - 1 assistente opeÍacional em regime de licença sem vencimento superior a um ano

(d) Nomea@o em comissão de serviÇo. Pertence ao mapa de pessoal de outÍa entidade
(e) -'l assistente técnim em regime de licenp sem vencimento superior a um ano

(f) - 1 assislenle técnico em mobiladade lntercategorias na categoria de coordenador técnico. E intenÉo da DMJ proceder à consolidaÉo desta mobilidade intercategorias.



Serviços externos da DRAJ - Mapas de pessoal

Cargos/carrei ras/categorias
Serviços Conservador

/Notário

Conservador

Auxiliar

Ajudante

orincipal

Primeiro

Aiudante

Segundo

Aiudante

Escriturário

Suoerior
Escriturário

No de postos

de trabalho
OBS.

Lugares previstos 1 I 2 3 7

Lugares ocupados 1 2 2 5Conservatória dos Registos Civil, Predial da Calheta

N.o de eÍectivos 1 2 2 5

Luqares previstos 1 1 3 5 10

Luoares ocupados 1 1 2 1 4 9Conservatória dos Registos Civil e Predial de Câmara de Lobos

N.o de eÍectivos I 1 3 1 4 10
1SegundoajudanteexercefunçõesnaConservatoriadeSantaCruz.ExerceÍunções1segundoAjudantedaConservatoriadoPortó
paralelo do Município

Luqares previstos 1 1 I 3 4 15 25
Lugares ocupados 1 2 3 13 19Conservatória do Registo Civil do Funchal

N.o de efectivos I I 3 5 13 23
AConservadoraemexercíciodefunçõespertenceCRCivildeCoimbra'ExercemÍunções3segundosajudantese1p

encontra afecto à CRCom e CN da Zona Franca. 1 Aj. Principal ê eleito da Administração local.

Exerce Íunções 1 primeiro ajudante do quadro da Conservatorial0artorio Notarial da Zona Franca.

Lugares previstos 1 I 1 2 2 2 3 12

Luoares ocupados 1 1 1 1 2 I 2 IConservatória do Registo Predial do Funchal

N.o de efectivos 2 1 1 2 5 1 2 14
1 primeiro ajudante e 1 segundo ajudante, pertencentes ao quadro paralelo do Municipio. Exerce funções do quadro da CRC da Zona Franca

O conservador titular exerce de coordenador dos extemos, no âmbito do SIADAP

Conservatória do Registo Comercial e Automóveis do Funchal
Lugares previstos 1 1 1 3 4 3 13

Luqares ocupados 1 1 2 3 3 10

N.o de efectivos I 1 3 3 3 4 15
ExercemÍunções2primeirosajudantespertencentesaoquadroparalelodoMunicipio'ExerceÍunções,lsegundoajudan

de Xira (E intenção da DRAJ proceder à consolidação da mobilidade na categoria destes dois oficiais dos registos).

Conservatória do Registo Comercial e CaÉório Notarial Privativos da
Zona Franca - Madeira

Lugares previstos 1 2 2 2 4 11

Luoares ocuoados 1 2 2 4 9
N.o de efectivos 1 2 1 4 8



Serviços externos da DRAJ - Mapas de pessoal

Cargos/carrei ras/categorias
Serviços Conservador

/Notário

Conservador

Auxiliar

Ajudante

orincioal

Primeiro

Aiudante

Segundo

Aiudante

Escriturário

Suoerior
Escriturário

No de postos

de habalho
OBS

1 primeiro ajudante encontra-se em mobilidade na conservatoria do Registo civil (Balcão de heranças e partilhas) e 2 segundos ajudantes na Conservatoria do Registo Predial (Casa pronta), 1 segundo
ajudante pertencente ao quadro paralelo do Municipio e afecto a esta conservatoria/cartório exerce Íunções na CR Civil do Funchal

Lugares previstos 1 2 1 2 6
Luqares ocuDados 2 I 2 5

Conservatóda dos Registos Civil e Predial de Machico

N.o de eÍectivos 2 I 2 5

Lugares previstos 1 1 2 2 6
Luqares ocupados 1 1 2 2 6

Conservatória dos Registos Civil e Predial de Ponta do Sol

N.o de efectivos 1 3 2 b
O conservador deste quadro exerce de mobilidade na Exerce funções 1 pertence ao do Município.em

Luqares previstos 1 1 2 4
Lugares ocupados I 1 2

Conservatória dos Registos Civil, Predial e CaÉório Notadal de porto

Moniz
N.o de efectivos 1 I 2

'1 Escriturário exerce funções na Direção de Serviços Financeiros, de Organização e Logística.

Lugares previstos 1 2 2 5
Lugares ocupados 1 2 2 5

Conservatória dos Registos Civil, Predial de PoÉo Santo

N.o de efectivos 1 1 2 4

do Porto
O conservador encontra-se em mobilidade nos serviços extemos do IRN (Administração Cenhal), 1 segundo ajudante na Conservatoria de Câmara de Lobos e 1 escriturário na
Moniz. Exerce funções 1 primeiro ajudante da CRCP de Câmara de Lobos.

Lugares previstos 1 1 2 1 2 7
Lugares ocupados 1 1 2 I I 6

Conservatória dos Registos Civil e Predial de Ribeira Brava

N.o de efectivos 1 2 1 1 5
A conservadora exerce Íunções em Santa Cruz

I 2 3 2 3 11

1 I 3 2 3 10
dos Registos Civil e Predial de Santa Cruz

N.o de eÍectivos 1 1 4 2 4 12



Serviços externos da DRAJ - Mapas de pessoal

Serviços
Cargos/carei ras/categorias

No de postos

de trabalho
OBS.Conservador

/Notário

Conservador

Auxiliar

Ajudante

orincioal

Primeiro

Aiudante

Segundo

Aiudante

Escriturário

Suoerior
Escriturário

Conservatória dos Registos Civil e Predial de Santana
Luqares previstos I 2 4 7

Lugares ocupados 1 1 1 3

N.o de efectivos 1 I 1 1 4
Exerce funções 1 primeiro ajudante pertencente ao quadro paralelo do Município.

Gonservatória dos Registos Civil, Predial de São Vicente
Lugares previstos 1 2 2 5
Lugares ocupados 2 2

N.o de efecüvos 2 2

Exerce Íunções 1 assistente técnico do mapa de pessoal do Cartorio Privativo do Govemo Regional.

CaÉório Notarialdo CFE
Luoares previstos I 1 1 2 5

Luqares ocupados 1 1

N.o de eÍecüvos 1 1 2
Exerce funções uma primeiro ajudante, pertencente ao quadro paralelo do municipio e aÍeta ao CFE

IoÍal prew.sÍos

Total ocupados

Total efectivos *

Atri bu ições/com petências/actividades:
ConservadoreslNotários - 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 eÍensão universitária

Oficiais dos registos {Ajudantes e Escriturários) - Cumpre aos ajudantes e escriturários executar em geral os serviços que decorrem dos respectivos códigos de
registo/notariado assim como os que lhes forem distribuídos ou delegados pelo conservador.
Formação académica mÍnima exigida para ingresso - 11.o ano de escolaridade.



Serviços externos da DRAJ - Mapas de pessoal

Serviços
Cargosícarrei ras/categorias

No de postos

de trabalho
OBSConservadorl Conservador

/Notário I Auxiliar

Ajudante

orincioal

Primeiro

Aiudante

Segundo

Aiudante

Escriturário

Superior
Escriturário

*O total de efetivos é superior ao número de postos ocupados,
em regime de mobilidade, alguns trabalhadores pertencem aos

uma vez que, além de exercerem Íunções
quadros paralelos do município respetivo,

2 trabalhadores da Administração Central e 1 assistente técnico
na sequência da privatizaçâo do notariado.


