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 VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E DOS ASSUNTOS 
PARLAMENTARES 

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). Com o Decreto Regulamentar Regional 

n.º 38/2020/M, de 18 de junho, o JORAM passou para a tutela da Direção Regional 

da Administração Pública e da Modernização Administrativa (DRAPMA). 

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 163 trabalhadores, 

divididos pelos seguintes grupos de pessoal: 5 dirigentes, 6 técnicos superiores, 1 

coordenador especialista (administrativo), 30 assistentes técnicos, 5 assistentes 

operacionais, 10 conservadores/notários, 101 oficiais dos registos e notariado e 5 

empregadas de limpeza. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

 
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;  

 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); 

 

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 2021, 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 2021. 
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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, Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira e 

Direção Regional do Património. 

 

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) 
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2.2.1 Gabinete do Cartório Notarial Privativo do Governo Regional 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

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 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 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; 

- Apoio administrativo às áreas referidas; 

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

- Distribuição do serviço externo; 

- 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, 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 jurídicos. 

 

Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

Cartório Notarial Privativo do Governo Regional 

da Madeira. 

 Relação interdepartamental com 

atendimento 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, registo comercial e predial 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 solicitação dos serviços da administração pública direta, indireta e do 

setor empresarial público, colaboração e cooperação institucionais e funcionais desses 

serviços e dos utentes particulares, assegurando a prossecução na íntegra dos fins 

missionais cometidos ao serviço. 
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SERVIÇOS DE APOIO DIRETO E INTERDEPARTAMENTAL 
Arquivo do Cartório Privativo do Governo  

 
Caracterização da unidade orgânica 
 

Meios humanos:                                     

- Técnica Superior - Iolanda Sousa  

- Assistente Técnica – Fátima Ferreira (está de baixa desde 15-09-2020) 

– Assistente Técnica – Inocência Diogo 

– Encarregado Operacional – António Mendes 

 
 

 

 
Objetivos  
Assegurar o arquivamento da documentação remetida pelo Cartório Notarial Privativo do 

Governo; realizar a pesquisa, a consulta de processos, e assegurar a rápida apresentação 

dos processos e dos documentos que sejam solicitados; garantir a atualização das bases de 

dados, a organização e a conservação dos arquivos das pastas processuais do Cartório 

Notarial, e, classificação e arquivamento da documentação necessária ao respetivo serviço. 

 

Colaboração 
 

Internas: Com o Cartório Notarial Privativo do Governo. 

 
Externas:       
 

 
Atividades a desenvolver 
 

Conferir se os processos estão lançados na base de dados; Colocar na respetiva capa os 

dados necessários para a identificação dos processos; Colocar os processos nos respetivos 

maços e identificá-los externamente, para facilitar as buscas. 
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Ficha de Projeto 01 (ACPJ) 

 
Designação da 
atividade 

Arquivar e manter em bom estado de conservação os processos do 

Cartório Notarial Privativo do Governo. 

Objetivos da 
atividade 

Assegurar o arquivo dos processos do Cartório Notarial Privativo. 

 
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. 

- Arquivo de processo. X X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Realização na íntegra das tarefas nos prazos tempestivamente exigíveis em razão dos 

processos e superiormente definidos. 
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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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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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SERVIÇOS CENTRAIS 
Direção de Serviços de Gestão de Rec. Humanos (DSGRH)                                 

 
Caracterização da unidade orgânica 
 

Meios humanos:  

- Diretor de Serviços – Juvenal Araújo 

 
 

 
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, 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 DRAPMA 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; 

- Elaboração do Relatório de Atividades relativo a 2020; 

- Elaboração do Plano de Atividades para 2022; 

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

redimensionamento dos seus quadros; 

- Tramitação e acompanhamento dos procedimentos concursais visando o provimento 

adequado de recursos humanos nos diversos serviços da DRAJ; 

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

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; 

- Elaboração do Balanço Social referente ao ano de 2020; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 

 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto (DSGRH-01) 

 
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 X X X 

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

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

da DSGRH. Agilizar o desenvolvimento dos processos, nomeadamente através da eliminação 

de ações que se revelarem desnecessárias à sua concretização, desde que assegurado o 

cumprimento dos pressupostos legais. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto (DSGRH - 02) 

 
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 (DSGRH - 03) 

 
Designação da 
atividade Elaboração do relatório de atividades relativo a 2020. 

Objetivos da 
atividade 

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

estruturar informação relevante para o planeamento do ano seguinte. 

 
Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DSGRH; DARSRH; NAA.   

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

Levantamento de todas as ações realizadas tendo em vista a execução do relatório. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 
    

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

Elaboração do relatório  X   

     

     

     

     

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Criação de um instrumento de gestão orientador das ações a desenvolver. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto (DSGRH - 04) 

 
Designação da 
atividade Elaboração do plano de atividades para 2022. 

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 (DSGRH - 05) 

 
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 

- Contacto 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. 

- Contactos 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 (DSGRH - 06) 

 
Designação da 
atividade 

Tramitação e acompanhamento dos procedimentos concursais tendo em 

vista o provimento adequado de recursos humanos nos diversos serviços 

da DRAJ 

 

Objetivos da 
atividade 

Dotar os serviços com recursos humanos qualificados ao nível das 

exigências das respetivas categorias e funções. 

 
Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DSGRH, DAGRH.  DRAPMA; STRN. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Levantamento das necessidades de recrutamento; 

- Abertura e tramitação de todos os procedimentos concursais. 
 

 

Calendarização das ações a desenvolver 
    

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

- Levantamento das necessidades de 

recrutamento. 
X    

- Abertura dos procedimentos concursais X X   

- Tramitação de todos os procedimentos 

inerentes ao recrutamento e seleção. 
 X X X 

     

     

 
 

Resultados esperados em relação à atividade 

Dotar os serviços de recursos humanos mais qualificados com consequente melhoria na 

qualidade do serviço prestado. 
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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto (DSGRH - 07) 

 
Designação da 
atividade 

 

Tramitação processual dos instrumentos de mobilidade 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.  DRAPMA. 

 
 

Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Consultar os serviços acerca da eventual disponibilidade de recursos humanos com 

qualificação adequada e todo o procedimento administrativo subsequente de mobilidade. 
 

 

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 e todo o procedimento 

administrativo subsequente de mobilidade. 

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 (DSGRH - 08) 

 
Designação da 
atividade 

Elaboração do Balanço Social referente ao ano de 2020. 
 

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 

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

 
Caracterização da unidade orgânica 
 

Meios humanos:  

- Chefe de Divisão – Sandra Ramos 

 
 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 

 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

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

 
Perspetivas de colaboração 
 

Internas: DSFOL, GJ, Serviços Externos. 

Externas: Colaboração com a DRAPMA 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; 

- Gestão e aplicação do regime de férias, faltas e licenças; 

- 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. 

- 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 (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, contratação, 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, contratação, 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 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; DRAPMA. 

 
 

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 

Execução atempada de todos os procedimentos. 
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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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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÂO DA JUSTIÇA 

Ficha de Projeto 05 (DARSRH) 

 
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 

Eficácia na tomada de decisão. 

 
Serviço (s) responsável (eis)  Colaboração externa 

DSGRH, DARSRH  DRAPMA; 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 e apoio à tomada de decisão. 
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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). 

Para 2021 está previsto a criação e a implementação da Divisão de Finanças e 

Contabilidade. 

 
 
 
 
Perspetivas de colaboração 
 

Internas: GJ; DSGRH. 

 

Externas: IGFEJ; IRN; DRP; VPGRAP; Direção Regional do Orçamento e Tesouro; Direção 

Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa; Conservatórias e 

Cartórios; 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 – Susana Fernandes (em mobilidade inter-carreiras)  

- Coordenadora Especialista – Ana Sá 

- Coordenadora Técnica -Teresa Santos 

- Assistente Técnico – Élvio Sousa  

- Assistente Operacional – Ana Vasconcelos 



 

41 

 

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.  DRP; VPGRAP; Direção Regional do 

Orçamento e Tesouro. 

 
 
 
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.  IGFEJ; DRP; Direção Regional do 

Orçamento; Serviços de Finanças; 

Segurança Social; Caixa Geral de 

Aposentações e outros serviços 

relacionados com a atividade. 

 
Ações a desenvolver no âmbito da atividade 

- Elaboração e remessa à Direção Regional Adjunta das Finanças 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 Direção Regional Adjunta das Finanças; 

- 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 Direção Regional 

Adjunta das Finanças 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 Direção Regional Adjunta das 

Finanças. 

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, Direção Regional Adjunta das Finanças, 

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, 

Direção Regional Adjunta das Finanças, 

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; 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. 
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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 

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. 

 

 
 

 

 

 



 

59 

 

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 Pestana 

- 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 Nunes 

- 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 Raposo 

- 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 

 - Oficial de Registos – Marco Correia 

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 

 - Empregada de Limpeza – 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 Ornelas 

- 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: 

- Conservadora – Carla Ramos  

- 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 

- Empregada de Limpeza – 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 

- Empregada de Limpeza – 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 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: 

- 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) 
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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 (em processo de aposentação) 

- Oficial de Registos – Maria Berenguer 

- 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; IGFEJ; DRI; INPI; DRP; Conservatórias e Cartórios. 

 

 

Atividades a desenvolver 

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

cidadão e à casa pronta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

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; IGFEJ; INPI; 

DRP; 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71 

 

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 

- Assistente Técnico – Sílvia de Jesus 

- 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 – 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 início e conclusão do procedimento 

em tempo útil e em atendimento presencial único.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

83 

 

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 – Maria Costa (destacada da Conservatória do Registos Comercial e 

Cartório Notarial Privativos da Zona Franca). 
 
 

 
 
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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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, outubro de 2020

O DIRETOR ON

(Jorge Freitas)

F
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LEGISLAçAO

Decreto-Lei n.a 24712003, de I de or-rtubro;
- Define o princípio orientador para a transferência cle competências da

Direção-Geral dos Registos e do Notariado para a Região Autónoma da
Mac{eira.

Decreto Regr-úamentar Regional n.a 1.81201.61M, de 22 de julho;
- Aprova a orgânica da Direção Iìegional da Administração da Jr-rstiça.

Poltaria na 18012017 cle 31 de maio;
- Aprova a estrutura ntrclear da Direção Regional Da Administração da

Jr"rstiça.

Despaclro n.e 28212QI7 de 7 de julho;
- Aprova a estrutnra flexívelda Direção Regional da Aclministração da

Justiça.

Despacho n.e 21812A19 cle 06 c{e setembro;

- Procede à adaptação da estrutura administrativa da Direção Regional da
Aclministração da Justiça.

Decreto Regulamentar Regional n.e 8-A120191M, de 19 de novembro;
- Aprova a organização o funcionamento e a estruturra orgânica do XIII

Governo Regional c1a Mac{eirar.

Decreto Regulamentar Regiona-l n.e 6120201}'/' de 17 de janeiro;
- Aprova a orgânica da Vice-Presidência do Governo Regional e dos

Assuntos Parlamenta res.

ANEXOS

Proposta cie orçamento para 2A21;

o

a

t

o

a

O

o

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

Foi ouvida a Caixa Geral de AposentaçÕes.
Assim:
Nos termos da alinea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Transferência de responsabilidades dos CTT por encargos
com pensões de aposentaçáo

1 - A responsabilidade dos CTT - Correios de
Portugal, S. A., 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 1 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
mensalrnente à Caixa Geral de Aposentações as quotas
do pessoal ao seu serviço 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 Deoeto-Lei
n.'36610, de24de Novembro de1947.

Artigo 2."

Cessaçáo de responsabilidades do Estado decorrentes da Resoluçáo
do Conselho de Ministros n," 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 cobertura das responsabilidades do
Fundo de Pensões do Pessoal dos CTT- Correios de
Portugal, S. A.

AÍtigo 3."

Transferência de activos para o Estado

1- Com a transferência, nos termos do artigo 1.o,

da responsabilidade pelo pagamento das pensÕes para
a Caixa 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 pàrft da data de entrada em vigor do presente
diploma, à Caixa Geral de Aposentaçoes o património
do seu Fundo de Pensões, que ora é extinto.

2-Paru efeitos do número anterior, entende-se por
património o conjunto dos aclivos na titularidade do Fundo
de Pensões do Pessoal dos CTT-Correios de Portu-
gal, S. A., existentes em I de Janeiro de 2003, acrescidos
dos respectivos rendimentos e incrementos de valor até
à data da sua efectiva entrega à Caixa Geral de Apo-
sentações sob a Íbrma prevista no número anterior.

3 - Ao valor a que se refere o número anterior será
deduzida a quantia de € 268 30L 000, correspondente
à dotação de capital, jârealizada, prevista na Resolução
do Conselho de Ministros n." 42-N98, de 11 de MarÇo,
que é entregue à Direcção-Geral do Tesouro.
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Artigo 4."

Alteraçáo do capital social dos CTT

1 - Em resultado da cessação da responsabilidade
assumida pelo Estado na Resolução 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 alteraçâo 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 ser promovido
oficiosamente pelo conservador do registo comercial
competente com base na simples publicação do presente
diploma no Diório da República, no prazo de 30 dias.

Artigo 5."

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. - Maia Manueln Dias Ferreira Leite. - Carlos
Manuel Tavares da Silva.

Promúgado em 26 de Setembro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JoRGE Saupero.

Referendado em29 de Setembro de 2003.

O Primeiro-Ministro, Iosé Manuel Durao Banoso.

MrNrsTÉil0 DA JUST|çA

Decreto-Lei n.o 247 I 2OO3

de I de Outubro

O princípio orientador do presente diploma consiste
na transferência para a Regiáo Autónoma da Madeira
das competências da Direcção-Geral dos Registos e do
Notariado, passando os poderes administrativos de
direcção, orientação e tutela dos serviços 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
paÍa a Região, mrm contexto de autonomia cooperativa
com o Estado em matéria de optimização e valorização
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 fixação de uma forte e permanente cooperação
entre os Governos Central e Regional.

Cooperação que se tradtz, designadamente, na apli-
cação aos sewiços sediados na Região Autónoma da
Madeira das circulares 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 serviços ora
regionalizados e porquanto se entende que o regime
detìnido 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 sewiços 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 insularidade, os quais deixam de fazer sentido apli-
car aos novos funcionários da administração regional,
a quem não assiste qualquer direito adquirido.

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

Fica, também, estabelecido que, não obstante a trans-
ferência da competência para promover concursos,
nomeações, promoções, exoneraçóes 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 consagïada 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.

CAPÍTULO I
Objecto e repartiçao de competências

Artigo 1."

Objecto

1- São transferidas para a Região Autónoma da
Madeira as atribuiçoes 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.o

Cooperaçáo

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

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 3.o

Serviços locais

1- Compete ao Governo Regional:

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

á) 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 Justiça a selecção, recru-
tamento e ingreso na carreira de consewador 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 concursos referidos no número anterior
integram obrigatoriamente os respectivos quadros dos
serviços regionais.

Artigo 5."
Formaçáo

É reconhecida competência ao Governo Regional para
promover acçoes de forma@o, a nível regional, ao pesoal
dos serviços regionais dos registos e do notariado.

Artigo 6.o

Inspecçâo

O Ministério da Justiça mantém a sua competência
inspectiva à actividade tipicamente funcional desenvol-
vida por quaisqrrer 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."

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
conserva as suas competências e responsabilidades na
gestão das bases de dados nacionais, nos termos da lei
geral.

Artigo 8.o

Organismo regional

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

CAPÍTULO II
Pessoal

AÍigo 9.o

Estatuto do pessoal

1- O pessoal colocado em çadros dos serviços exter-
nos transferidos parâ 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 preúta no número anterior efec-
tua-se mediante lista nominativa elaborada pelo Ministério
da Justiça, sujeita a publicação no Diário da República
e no lomal Olicial da Região Autónoma da Madeira.

Artigo 10.'
BoniÍicações e abonos

Beneficiam das regalias previstas no Decreto-Lei
n." l7U8l, de 24 de Junho, e no Decreto-Lei n.o 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 serviços transferidos e enquanto
exercerem funçôes nos serviços dos registos e do nota-
riado da Região Autónoma da Madeira.

\rtigo L1."

Mobilidade

l- É garuntida 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 concorrer
a lugares dos quadros dos demais serviços após um
período mínimo de cinco anos de sewiço efectivo de
funçóes naqueles quadros.

Artigo 14."

Receitas e despesas

L - 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 3A% da receita emo-
lumentar ilíquida cobrada pelos serviços dos registos
e do notariado regionalizados, a títúo de compensação
pelas competências asseguradas pelo Ministério da Jus-
tiça, os quais revertem para o Instituto de Gestão Finan-
ceira e Patrimonial da Justiça.

#;::,:ï.
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.

C.APÍTULO III
Regime Íinanceiro e patrimonial

{rtigo 13."

Património

| - E transferida 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 posições
contratuais que, até à entrada em vigor deste diploma,
se incluam na esfera da titularidade do Estado e que
se encontravam relacionadas com os sewiços dos regis-
tos e do notariado existentes na mesma Região, nomea-
damente os direitos de arrendamento.
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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 12." do presente
diploma.

CAPÍTULO IV
Disposições finais 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 eficâsa
interna, pelo Ministro da Justiça mediante prévia con-
sulta ao Governo Regional.

",,ril:::.::;",'
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 aherar o Estatuto
e Regime Jurídico do Notariado.

"#i::."'1;.
Os artigos I." a 7." e 9." a 14." do presente diploma

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

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 7
de Agosto de 2003. - José Manuel Durao Bar-
roso - Maria Manuelu Dias Fereira Leite - loão Luís
Mota de Campos,

Promulgado em 26 de Setembro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JoRcE Saupero.

Referendado em 29 de Setembro de 2003.

O Primeiro-Ministro, Iosé 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."
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.

Consewatória dos Registos Comercial e de Automóveis
do Funchal.

Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca,
Madeira.

Consewatória do Registo Predial do Funchal.

MINISTÉRO DA CULTURA

Decreto-Lei n.o 2481 2OO3

de I de Outubro

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 cútura só pode
ser integralrnente realizado pelo acesso do maior
número possível de cidadãos aos bens culturais.

Atendendo a este princípio, afigurou-se adequado
alterar o artigo 1"7.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 Cútura, sob proposta do Instituto Nacio-
nal de Arquivos/Torre do Tombo.

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

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo único

Alteração ao Decreto-Lei n.o 149/83, de 5 de Abril

O artigo 17." do Decreto-Lei n." 1.49183, de 5 de Abril,
passa a ter a seguinte redacção:

o preço dos bens .':iÏ:rïstados pelos arquivos
distritais serão remunerados segundo critérios e tabelas
a aprovâr por despacho conjunto dos Ministros das
Finanças e da Cútura, sob proposta do Instituto dos
Arquivos Nacionais/Torre do Tombo.r,

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29
de Agosto de 2003. 

-José 
Manuel Durao Barroso-

Norberto Emílio Sequeira da Rosa - Pedro Manuel da
Cruz Roseta.

Promulgado em24 de Setembro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JoRcE Saupalo.

Referendado em 25 de Setembro de 2003.

O Primeiro-Ministro, Iosé Manuel Durao Barroso.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIÃO
AUTONOMADA MADEIRA

Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n." 33l2Ol6/M

de 22 de julho

Pela diminúção dos custos do taritãrio do estacionamen-
to no parque do Flospital Dr. Nélio Mendonça

O taritário do parque de estacionamento do Hospital Dr.
Nélio Mendonça e motivo de descontentamento por parte
da maioria dos madeirenses e o apelo para a revisâo de
preços telÌ'Ì sido constante. devido aos custos elevados e
penalizadores para a realidade da rnaioria das famílias ma-
deirenses.

A exploração do parque de estacionamento do Hospital
Dr. Nélio Mendonça fbi concessìonada, ern 2003, à Com-
panhia de Parques de Estacionamento S. A. (CPE) e de
acordo com o contrato de concessão, construção e explora-
çâo, rúricado à data com a Secretaria Regional do Equi-
pamento Social, tern a dr-ração de cinquenta anos, sendo
que nos primeiros vinte não há lugar apagamento de rendas
ao govemo, passando depois a CPE no restante pÍazo, a
pagar a quantia de 500 euros por nês.

A data do contrato, o valor do tarifario foi justificado
pela CPE com a recuperação do investimento teito, urna
vez que estava perspetivado, para breve, a construçâo do
Hospital em Santa Rita, na tieguesia de São Martinho, o
que não ocorreu e intèlizmente a revisão do taritãrio não se
concretizou de acordo com a nova orientaçâo do Govemo
Regional da Madeira em relação ao investimento do Novo
Hospital.

Considerando que o contrato assinado em 2003 tem res-
triçôes e quaisquer alterações implicarão o pagamento de
elevadas indemnizações ao operador, o Governo Regional
perante esta condicionante deverá procÌrar dialogar e sen-
sibilizar a atual elnpresa concessionária para a criaçâo de
um tarilãrio mais económico que proporcione tnelhores
condições aos trabalhadores do hospital e particularmente
todos os que se deslocam por imperiosa necessidade para
uma consulta ou u1Ìl exame médico, ou ainda para tàzer
uma visita a quem esteja hospitalizado.

Assim, a Assernbleia Legislativa da Região Autónoma
da Madeira resolve, nos termos do n.o 3 do artigo 4l.o do
Estatuto Político-Adrninistrativo da Região Autónoma da
Madeira, aprovado pela Lei n.o 13/91, de 5 de jwúo e revis-
to e alterado pelas Leis n.'s 130/99, de 2l de agosto, e

\212000, de 21 de junho, recomendar ao Govemo Regional
que atue junto da CPE, para ruua revisão em baixa dos
valores do taritãrio com um pacote de preços dit-erenciados
e mais atrativo, de rnodo a tomar o parque de estaciona-
mento do Hospital Dr. Nélio Mendonça um espaço mais
acessível a todos, com particular atenção para os tamiliares
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-
trícia./ginecologia.

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

O PRESDENTE DA AssEÌvTBLEIA LEGISLArrv.q,, José Lino
Tranquada Gomes.

22 dejulho de2A16

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

Decreto Regulamentar Regional n." l8l20l6/M

de 22 dejulho

Aprova a Orgânìca da Direção Regional da Adninis-
tração da Justiça

O Decreto Regularnentar Regional n.o 612015/M, de 10
de julho, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional
n.' 312016/ll, 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,
corìlo u1Ìl dos serviços centrais integrados na administração
direta da Região Autónoma da Madeira, a Direção Regional
da Adrninistração da Justiça.

Assim, nos termos do n.o 5 do artigo 5.o do Decreto Re-
gulamentar Regional n.'61201r51ll|lJ, de l0 de julho, aiterado
pelo Decreto Regulamentar Regional n.' 3l20l6lM, de 2I
de janeiro, da alínea d) do n.o 1 do artigo 227 .o e do n.o 6 do
artigo 231.0 da Constituição da República Portuguesa, na
sua última redaçâo 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 artigo 70.o do Estatuto Político -Administrativo da Regi-
ão Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.o l3/91, de 5
de junho, revisto e alterado pelas Leis n.o 130/99, de 2l de
agosto, e n.o 12/2000, de 21 de junho, e do n.o I do artigo
24." do Decreto Legislativo Regional n.' 1712007/M, de 12

de novembro, alterado pelos Decretos Legislativos Regio-
nais n.os 2412012/M, de 30 de agosto, e 2/2013/M, de 2 de
janeiro, que o republicou, o Govemo Regional da Madeira
decreta o seguinte:

CAPÍTULO I
Natureza, missão, atribuições e órgãos

Artigo Lo
Natureza

A Direção Regional da Administração da Justiça, abre-
viadarnente designada por DRAJ, é urn serv'iço 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-
rnia adrninistrativa, que prossegue as atribuições relativas
ao setor da Administração da Justiça.

Artigo 2.o
Missão

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

Artigo 3.o
Atribuições

I - Para a prossecução da sua missão, a DRAJ tem as
seguintes atribuições:
a) Apoiar o Secretário Regional dos Assuntos

Parlamentares e Europeus na fornulação e

concretização das políticas relativas aos regis-
tos e ao notariado regionais e acompanhar a
execução das nedidas delas decorrentes;

I
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b) Efètuar estudos, propor rnedidas e detìnir as
nonÌìas e técnicas de atuação adequadas à rea-
\zação dos seus objetivos;

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

d) Superintender na organização dos serviços
que dela dependern;

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

1) Programar e prolnover as ações necessárias à
formação dos recursos hunanos afetos à es-
trutura nuclear da DRAJ e aos serviços exter-
nos regionais, bern como assegurar a sua rea-
lização;

g) Prograrnar e executar as ações relativas à ges-
tão dos recursos hurnanos atètos à estrutura
nuclear da DRAJ e aos serviços externos regi-
onais,

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

i) Promover arecolha, o tratamento e a divulga-
ção da documentação e da intbrmaçâo tecni-
co-jurídica relevante para os serviços dos re-
gistos e do notariado;

j) Promover e executar as atividades inerentes ao
h.rncionamento do Jomal Oticial da Regiâo,

k) Assegurar o exercício das tìnções de notário
privativo do Govemo Regional.

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

do Notariado.

-t- Para os eÌèitos da alínea t) do n.o I do presente ar-
tigo, podern ser celebrados protocolos com o Insti-
tuto dos Registos e do Notariado, com vista à reali-
zação de ações de formaçâo, sern prejuízo da com-
petência própria da DRAJ para promover Í-ormaçâo
ao pessoal dos seus serviços.

A seleção, recrutanìento e ingresso na carreira de
conservador e notário e da competência do Minis-
terio da Justiça, atraves 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.o
Diretor regional

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

Sem prejuízo das competências que the forem con-
tèridas por lei, que decorram do normal exercício
das suas Íìnções ou que lhe sejam delegadas ou
subdelegadas, cornpete especificamente ao diretor
regional:

a) Orientar e dirigir os serv'iços de apoio direto e

interdepartamental, a estrutura nuclear da
DRAJ e os serviços c\temos regionais.

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

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

O diretor regional é substituído, nas srlas ausências,
laltas e impedrmentos, por urn titular de cargo de
direção intermédia de l.o grau a designar.

CAPITULO II
Estrutura e t'uncionanento geral

Artigo 5.o
Organização intema

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

t-lexíveis e secções ou áreas de coordenação adrni-
nistrativa, a aprovar nos termos do Decreto Legis-
lativo Regionaln.' 17/2007/\rl,,de 12 de novembro,
alterado pelos Decretos Legislativos Regionais
n.os 2412012/M. de 30 de agosto, e 2l20l3lM, de 2
de janeiro.

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

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

Artigo 6.o
Serviços externos

A DRAJ compreende os seguintes serviços exter-
nos regionais, sedeados na Região Autónorna 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 autornóveis;
e) O cartório notarial de Porto Moniz;
t) A Conservatória do Registo Comercial e Car-

tório Notarial Privativos da Zona Franca da
Madeira;

g) O Cartório Notarial do Centro de Forrnalida-
des de Ernpresas.

Podem ainda ser criados cartórios notariais nos
termos e condições previstos no Decreto-Lei
n." 35/2000, de 14 de n'Ìarço, e no artigo 16.o do
Decreto-Lei n." 12212009, de 2l de rnaio.

Artigo 7.'
Dotação de cargos de direção

A dotação de cargos de direção superior de 1.o grau e de
direção internédia de 1." grau consta do tìtapa anexo ao
presente diploma, do qual taz parte integrante.

rT
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SECÇÃO I
Serviços de apoio direto e interdepartamental

Artigo 8.o
Gabinete do Cartório Notarial Privativo

1 - Na dependência direta do diretor regional da Adrnr-
nistração da Justiça fi.nciona o gabinete do cartório
notarial privativo do Govemo Regional, ao qual com-
pete o exercício de funções de notario privativo do
Govemo Regional, independentemente da 1àculdade
de recorrer aos notarios, públicos ou privados, nos
atos e contratos em que a Regiâo tiver interesse e o
Govemo Regional tbr outorgante.

2 - Nas tàltas ou impedimentos do pessoal técnico su-
perior integrado no gabinete compete ao diretor re-
gional da Administração da Justiça o exercício das
tìnções notariais retèridas 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 em Direito designado por despacho
do diretor regional da Administraçâo da Justiça.

Artigo 9.o
Departamento do Jornal Oficial da Regiâo

Na dependência direta do diretor regional da Ad-
ninistração da Justiça Íìnciona, sob a coordenaçâo
de um técnico superior, o departamento do Jornal
Ohcial da Região Autónoma da Madeira, ao qual
corÌrpete:
a) Cornpilar e publicar toda a legislaçâo que dis-

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

legais;
c) Distribuir o Jornal Oficial pelos assinantes,

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

d) Emitir os cartões de identidade e livre-trânsito
criados pela Portaria n.o 2/93, de 15 de janeiro, e
organizar os respetivos registos numéricos.

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

SECÇÃO II
Serviços extemos regionais

Artigo 10."
Serviços e\temos 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 tìxadas para os ser-
viços de idêntica natureza dependentes do Instituto
dos Registos e do Notariado, sern prejuízo do dis-
posto nos artigos seguintes.

22 dejulho de2016

A organização dos serv'iços externos regionars
constará de decreto regulamentar regional.

Artigo I l.'
Conservatória do Registo Comercial e Cartório Notarial

Privativos daZona Franca da Madeira

I - A Conservatória do Registo Comercial e Cartório
Notarial Privativos da Zona Franca da Madeira
compete a prática de todos os atos que se encon-
tram cornetidos às conservatórias do registo co-
mercial respeitantes às entidades que operem ex-
clusivanente no ârnbito institucional da zona tian-
ca da Madeira e ainda o registo de instrrunentos de
gestão tìduciária trust, nos quais tìgurern como
gestores fiduciários lïustees as meslÌìas entidades.

A este serviço conìpete ainda, praticar os atos nota-
riais respeitantes às entidades reièridas no número
anterior.

No ârnbito do Registo Internacional de Navios da
Madeira, os serviços de registo de navios Íìncio-
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.

Artigo 12.o
Cartório Notarial do Centro de Formalidades de Empresas

No Centro de Formalidades de Empresas do Funchal
tìnciona um cartório notarial nos terlÌros e condiçôes esta-
tuídos no Decreto-Lei n.o 78-A/98, de 3 I de nìarço, alterado
peio Decreto-Lei n.o 8712000, de 12 de maio, e pelo Decre-
to-Lei n.o 11612007, de 27 de abril.

CAPITULO III
Gestão tìnanceira

Artigo l3.o
Instrumentos de gestão

A atu,ação da DRAJ, assente nuna gestão por objetivos
e num adequado controlo orçarnental, é disciplinada pelos
seguintes instrumentos:

a) Plano anual e plurianu,al de atividades, detìnição
dos objetivos e correspondentes planos de ação,
devidarnente quantitìcados;

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

c) Relatório anual de atividades;
d) contae'",""ï,1ïïïï'

Receitas

Além das dotaçôes que the tbrern atribuídas pelo Orça-
mento da Região, constituem receitas da DRAJ:

a) O produto da prestação de serviços e da venda de
nlaterial inlbrmativo ;

b) O produto da venda de impressos próprios;
c) Os subsídios, subvenções, con.rparticipações, doa-

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

d) O rendimento dos bens que possruì a qualquer título.

I
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O diretor regional, sempre qÌÌe
ruente, pode autorizar a mobilidade

T
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e) Os saldos das receitas próprias que transitem de
anos anteriores;

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

Artigo 15."
Despesas

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

Artigo 16."
Receitas e despesas dos serviços extemos 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.'24712003, de 8 de outubro.

CAPÍTULO IV
Disposições finais e transitórias

""*#JïïJJ,ï.nt",
I - O desenvolvirnento indiciário da carreira de coor-

denador e o constante do anexo ao Decreto Legis-
Ìativo Regional n;' 23199/M, de 26 de agosto, obje-
to da Declaração de Retitìcaçâo n.o 15-I/99, publi-
cada no Diario da República n.' 299199, Serie I-4,
2.o Suplemento, de 30 de seternbro, sendo-lhe apli-
cável o disposto no artigo 106.' da Lei n.o 12-
-Al2008, de 27 de tèvereiro, alterada pelas Leis
n.'s 64-A12008, de 3l de dezembro, 3-B12O1O, de
28 de abril, 3412010, de 2 de seternbro, 55-N2010,
de 3l de dezembro, 64-B120l l, de 30 de dezem-
bro, e 6612012 e 66-812012, ambas de 31 de de-
zernbro.

2 - O disposto no nirmero anterior não prejudica a in-
tegração na tabeia remuneratória única, tèita ao
abrigo do artigo 5." da Lei n.o 75/2014, de l2 de se-
tembro.

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 quadros dos serviços ex-
temos da DRAJ, bern como o regime aplicável ao pessoal
desses serviços, obedecern às disposições nornativas pró-
prias das respetivas carreiras.

Artigo 19.o
Mobilidade

Aos notários, conservadores e oiìciais dos registos
e do notariado é garantida a rnobilidade entre os
quadros regionais e nacionais, nos tennos reÍèridos
no artigo I l.o do Decreto-Lei n." 24712003, de 8 de
outubro, sem prejuízo do disposto no n.o 3 do
mesmo aúigo.

notarios e ohciais dos registos e do notariado para
exercerem frmções na estrutura nuclear da DRAJ.

3 - A rnobilidade referida no núnero anterior rege-se
pelas disposições do regirne geral.

4 - Os trabalhadores dos serv'iços externos que desem-
penhem tìnções em regime de mobilidade na es-
trutura nuclear da DRAJ conservam os direitos ine-
rentes ao serviço de origem corno se nele exerces-
sem tìmçôes.

Artigo 20."
Nomra transitória

I - Ate à entrada em vigor dos diplornas que aprovam
a organização intema referida no artigo 5.o, man-
têm-se em vigor a Portaria n.' 14012012, de l6 de
novernbro, 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 aprovaçâo do diploma retèrido 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.o 17l20I2lM, de 26 de julho.

u^,ffi;'3,Íï;".
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da

sua publicação.

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

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

Assinado em 28 dejunho de 2016.

Publique -se.

O REpRESENTANTE DA Rspúet-rcl p.{RA A REcrÃo ALr
ToNolvÍA DA MADEIRA, Ireneu Cabral Barreto.

ANEXO I
Mapa de cargos dirigentes

(a que se retère o artigo 7.o)

Cargos de direção intermédia de í.o 9rau.................,.

Cargos de direçâo superior de 1.o grau

2

1
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2 se mostre conve-
de conservadores,
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SECRETARIAS REGIONAIS DOS ASSUNTOS
PARLAMENTARES E EUROPEUS E DAS FINANçAS

E DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Portaria n." l8O/2017

de 31 de maio

Aprova a estrutwa nuclear da Direção Regional da
Adrninistração da Justiça

Através do Decreto Regr-rlarnentar Regional n.o l8l20I6/M,
de 22 de julho, procedeu-se à revisão da orgânica da Dire-
ção Regional da Administração da Justiça.

De acordo corn o artigo 2l.o do Decreto Legislativo Re-
gional n.o 17120071i|i4, de 12 de novembro, alterado e repu-
blicado pelo Decreto Legislativo Regional n." 212013|M, de
2 de janeiro, a estrutwa hierarquizada é composta por uni-
dades orgânicas nucleares e f'lexíveis, devendo a estrutua e
oompetências das príneiras ser aprovadas por portaria con-
junta do membro do Governo Regional competente e do
r.nembro do Govemo Regional que tutela as áreas das finan-
ças e da administração pública, diploma que há-de tambénl
indicar a dotação máxirna das correspondentes unidades
orgânicas flexíveis.

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

Regional n.' 17120071M, de 12 de novembro, alterado e
republicado pelo Decreto Legislativo Regional
n." 2l20I3lM, de 2 de janeiro, e pelo Decreto Legislativo
Regional n.' 42-N2016,/N4, de 30 de dezernbro, no desen-
volvirnento do Decreto Regulamentar Regional
n.' l8/2016/M, de 22 de julho, e de acordo com o disposto
na alínea h) do n.o I do artigo 3.o, conjugado com a alínea
b) do n.o I do artigo 5.o do Decreto Regulamentar Regional
n;' 6/2015/M, de 10 de julho, corn a redação dada pelo
Decreto Regulamentar Regional n.' 2l2Ol6/M, de 21 de
janeiro, manda o Govemo Regional, através do Secretário
Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus e do
Secretário Regional das Finanças e Administração Pública,
o seguinte:

Artigo 1.'
Objeto

O presente diploma aprova a estrlÌtura nuclear da Dire-
ção Regional da Administraçâo da Justiça, designada abre-
viadamente por DRAJ, tìxando o linite máximo de unida-
des orgânicas tlexíveis.

Artigo 2."
Estrutura nuclear

A DRAJ estrutura-se nas seguintes unidades orgânicas
nucleares:

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

b) Direção de Serviços Financeiros, de Organização e
Logística;

Artigo 3."
Dreção de Serviços de Gestâo de Recursos Hurnanos

I - A Direção de Serviços de Gestão de Recursos Hu-
manos, abreviadamente designada por DSGRH, e 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.

3l demaio de2017

Para curnprir a sua missão, a DSGRH dispõe das
seguintes competências:
a) Propor a instauração de processos disciplina-

res e, salvo quando tbrem detenninados no
âmbito da competência inspetiva do Ministe-
rio da Justiça, acompanhar e assegurar a ins-
trução dos mesrnos, bem como dos processos
de averiguações, de inquérito e de sindicância
a que haja lugar no ârnbito das suas compe-
tências e com conhecirnento ao serviço com-
petente em matéria de inspeção do Ministerio
da Justiça;

b) Verificar o cumprimento das disposições le-
gais, dos regulamentos e orientações de servi-
ço, nos serviços externos dos registos e do no-
tariado;

c) Emrtir parecer sobre a autonomização, criaçâo
e extinção de conservatórias e cartórios nota-
riais, de âmbito regional, bem como sobre a
alteração da classe ou dos quadros de pessoal
dos referidos serviços;

d) Analisar e avaliar, em tennos de eiìcácia e
ehciência, o tìrncionamento dos serviços ex-
temos da DRAJ, recolher as intbrmações ne-
cessárias, propor medidas tendentes à elimi-
nação das eventuais disfunções ou incorreções
detetadas e contribuir para assegurar a coerên-
cia e a unitbrmização de procedimentos;

e) Assegurar a execução das recomendações re-
sultantes das ações de controlo e auditoria de-
tenninadas pelos serviços competentes do Mi-
nisterio da Justiça;

Í) Promover a racionalização e a gestão adequa-
da dos recursos humanos, tendo em vista a re-
ahzação profissional e o eficiente tunciona-
mento dos serviços,

g) Realizar estudos de gestão previsional e de ca-
racterização dos recursos humanos, nornea-
damente o balanço social, bem como assegu-
rar a sisternatização de dados em lunção de
adequados indicadores de gestão e propor a
adoção de políticas de gestão que visern nte-
thorar o nível de tìncionamento dos serviços
da DRAJ;

h) Elaborar os planos de fonnação do pessoal
dos serviços da DRAJ, bem corno colaborar
na realização de colóquios, contèrências e se-
minários a que haja lugar;

i) Assegurar a aplicação do SIADAP a todos os
trabalhadores da DRAJ.

A DSGRH é dirigida por unl diretor de serviços,
cargo de diregão intermédia de l.o grau.

Artigo 4."
Direçâo de Serviços Financeiros, de

Organização e Logística

A Direção de Serviços Financeiros, de Organrza-
ção e Logística, abreviadamente designada por
DSFOL, é a unidade orgânica que, no âmbito da
DRAJ, tern por missão assegurar a gestâo dos re-
cursos t-rnanceiros e patrimoniais, o processamento
dos vencimentos e a gestão, organização e logística
da DRAJ

2 - Para curnprir a su,a missão, a DSFOL dispõe das
seguintes conrpetências:
a) Garantir o processo de planeamento económi-

co e fìnanceiro e respetiva gestão tìnanceira,
orçarnental e patrirnonial;
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Garantir uma gestâo eficiente dos recursos
materiais e financeiros, através de um sistema
de rnonitorização e controlo de custos;
Assegurar a elaboração da proposta anual de
orçamento bem como propor as medidas ne-
cessárias à sua execução;
Assegrrar a aplicação de procedimentos de
registo e de controlo no âmbito da assunção
de compromissos e demais situações inerentes
às despesas;
Assegurar os procedirnentos relativos ao pro-
cessamento e a contabilìzaçâo das receitas dos
serviços da DRAJ;
Elaborar a conta anuai de gerência e preparar
o projeto do respetivo relatório;
Promover a análise e aplicação dos elernentos
relativos a vencirnentos, abonos e outras pres-
tações dos trabalhadores da DRAJ bem como
assegurar o seLr processanento;
Ernitir parecer, no âmbito das suas competên-
cias, sobre autonomizaçâo, criação e extinção de
conservatórias e cartórios notariais regionais;
Colaborar na elaboração dos planos e relató-
rios anuais de atividades da DRAJ;
Realizar estudos de análise t-uncional, de es-
truturas e de normalização e simpliticação de
procedirnentos, circuitos e suportes de intbr-
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 cornissões de serviço

I - Mantérn-se a atuai comissão de serviço do titular
do cargo de direção intermédia de l.o grau da Dire-
ção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos
que transita para a unidade orgânica que lhe suce-
de, com igual designação, nível e grau.

2 - Mantérn-se a atual comissão de serviço do titular
do cargo de direção intermédia de 1.o grau da Dire-
ção de Serviços Financeiros, de Organização e Lo-
gistica que transita para a unidade orgânica que the
sucede, com igual designação, nível e grau.

.r*u"0",*L'Fi,Íá, tr"*i," i,

O número máximo de unidades t-leúveis é tìxado etn dois.

Artigo 7.o
Nonna Revogatória

Pela presente portaria é revogada a portaria
n." 14012012, de l6 de novernbro.

Artigo 8.o
Eutrada em vigor

O presente diplorna entra ern vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

Assinada em 5 de maio de 2017.

O SEcnTT.+nTo REGIONAL DoS ASSLn\TTOS PARLAÌVÍENTA-
IìES E ELTROPEUS. Mario Sérgio Quaresma Gonçalves Marques

O Spcn-aTÁnlo REGION.A,L DAS FINANÇAS E DA ADÌVÍI.
NISTR,\çÃO PueLtcA.. Rui Manuel Teixeira Gonçalves

s-3

Portaria n.'181.12017

de 3l de rnaio

Dando curnprinento ao disposto nos números 1 e 2, do
artigo 22.", do Decreto-Lei n." 197/99, de 08 de junho, por
refèrência à alínea t) do n.o I do artigo l4.o do Decreto-Lei
n.o i8/2008, de 29 de janeiro, e pelo n.o I do artigo ll.o do
Decreto-Lei n." I27l2OI2, de 2l de jruúo, e para etèitos do
artigo 30.o do Decreto Legislativo Regional n." 42-
-N2016/l'I, de 30 de Dezembro, manda o Govemo Regio-
nal pelo Secretário Regional das Finanças e da Adrninistra-
ção Pública e pelo Secretário Regional dos Assuntos Par-
larnentares e Europeus o seguinte:

l. Os encargos orçamentais previstos para a "RE-
CONSTRUÇAO E REGULARIZAÇAO DA RIBEIRA
DE SANTA LUZTA, TROçO ENTRE O KM 0 +
195,38 E O KM 0 + 386,38", processo n.' 1512017,
no valor global de € 3.800.00,00, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor, encontram-se escalonados na
tbrma abaixo indicada:
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b)

c)

d)

e)

r)

c)

h)

i)

jl Ano económico de 2017
Ano económico de 2018

...€ 1.900.000,00

...€ 1.900.000,00

2. A despesa prevista para o corrente ano econórnico
tem cabimento na rubrica da Secretaria 43 Capítulo
50 Divisão 02 Subdivisão 02, Prqeto 51572, Fonte de
Financiamento 171 e 232 e Classihcação económica
07.01.04.50.00 do Orçamento da RAM para2017.

3. A verba necessária para o ano económico de 2018
será inscrita na respetiva proposta de orçamento da
RAM para 2018.

4. A importância hxada para cada ano económico po-
derá ser acrescida do saldo apurado no ano anterior.

5. Esta Portaria entra irnediatamente em vigor

Assinada a 2Ol7/05124.

O SpcnsrÁRro REGÌoNAL Dos AssLnJTos PARLA.TvENTA-

RES E ELIRoPErts, Miirio Sérgio Quaresma Gonçalves Marques

O Spcnar.Ánro REGToNAL DAS FINANçAS E DA ADÌvII-
NISTRAÇÃO PLTBLICA, Rui Manuel Teixeira Gonçalves

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Resolução n.'34512017

O Conselho do Govemo reunido em plenário ern 24 de
maio de 2017, resolveu, na 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 Seeretário Regional da Eco-
nornia, Twisrno e Cultrua, l,icenciado António Eduardo de
Freitas Jesus, para euì norne e em Íepresentação da Região
Autónoma da Madeira, participar na reunião da respetiva
Assernbleia Geral que terá h-rgar na sua sede social, no dia 29
de nraio de 2017 aí deliberando sobre os assuntos da ordem
do dia, nos tennos e condições que tiver por convenientes.

Presidência do Governo Regional. - O PRssnrÌ'trE lo
GovERNo REcIoNAL, Miguel Filipe Machado de Albu-
querque.
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SECRETARIAS REGIONAIS DAS F'INANÇAS E DA
ADMTNISTRAÇÃO PUBLICA E DA TNCLUSÃO E

ASSUNTOS SOCIÀIS

Despacho conjunto n.' IOO l2Úl7

Considerando que, nos tennos do disposto no artigo l2.o
da orgânica do Serviço Regional de Proteçâo Civil, IP-
-RAM (SRPC, IP-RAM), aprovada em anexo ao Decreto
Legislativo Regional n.' 17/20091\L, de 30 de junho, altera-
da e republicada pelos Decretos Legislativos Regionais
n."s 8/2010/M, de 26 de maio e 12/2013l};{,, de 25 de março,
o Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), que
integra a Equipa Medicalìzada de Intervenção Rápida
(EMIR), é urn serviço integrado no SRPC, IP-RAM;

Considerando que, de acordo com o disposto no n." I I
do artigo l3.o da referida orgânica, as remunerações do
pessoal médico e de enfermagem, que presta serviço no
SEMER, em regime de acumulação, serão objeto de run
valor hora, a definir por Despacho Conjunto dos Secretarios
Regionais do Plano e Finanças e dos Assurtos Sociais,
mediarÍe 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.

Assirn, nos termos do disposto no n.o ll do artigo 13.o da
orgânica do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM,
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional
n.' l7/2009/M, de 30 de junho, alterada e republicada peios
Decretos Legislativos Regionais n."s 8/2010À{, de 26 de naio
e l2l2O13lM, de 25 de março, determina-se o seguinte:

l. Os valores da remuneração horária do pessoal rné-
dico e de enfermagem, a exercer tìnções no Servi-
ço de Emergência Médica Regional (SEMER), senr
prejuízo dos números 2,3 e 4, são os constantes no
quadro seguinte:

Aos valores supra retèridos acresce 5O%o para o
trabalho prestado no período noturno, tìxado entre
as 20h00 e as 8h00 do dia seguinl.e.

A remuneração horária da Equipa Medicalizada de
Intervenção Rápida (EMIR), destacada na ilha do
Porto Santo, no período tìxado por Resolução do
Conselho de Governo, é detìnida com base no va-
lor tìxado para o período notumo, de sábados, do-
mingos e tèriados.

A remuneragâo horária da equipa da EMR, ern
servigos externos, nomeadamente a atividade assis-
tencial extraordinária, o serviço de transporte de
doentes críticos na Região e o acompanhamento de
doentes críticos para tbra da mesrna, é definida
com base no valor fixado no número 3 do presente
despacho, ao quai acresce 200á.

E revogaclo o Despacho Conjurito clas Secretarias
Regionais do Plano e Finanças e dos Assuntos So-
ciais, de l9 dejaneiro de 2009, pubiicado no JOR-
AM, II Série, n.'- 24, a 4 de tèvereiro.

7 de julho de2017

6. O presente despacho entra enr vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Secretarias Regionais das Finanças e da Administração
Pirblica e da Inclusâo e Assuntos Sociais, no Fr.rrchal, aos 6
dias do mês de julho de 2017 .

O Secnr,r.cRlo REGIoNAI DAS FINANÇAS E DA ADN,rr-
NISTRAÇÃo PLreLIcA", Rú Manuel Teixeira Gonçalves

A SBcRET,ÁRIA REGION.q.L DÀ INCLUSÃO E ASSLü.JTOS
SocIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas

SECRETARIASREGIONAIS DAS FINANçAS E DA
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DA ECONOMIA,

TURISMO E CULTURA

Despacho conjunto n." l0I/2017

Nos termos do n.o 3 da Portaria n." 99-A12008, de 3l de
julho, alterada e republicada pela Portaria no 152/2015, de
28 de agosto, são hornologados para vigorar na Região
Autónorna da Madeira, a partir das 0 horas do dia l0 de
julho de 2017 os seguintes preços máxirnos de venda ao
público:
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Gasolina Super sem churnbo IO 95
Gasóleo Rotloviári<-r
Gasoleo colorido e marcado ..,.......

C 1,420 por litro
C l,l2I por litro
€ 0,643 por litro

2

Assinado, em 07 de julho de 2017.

O SEcnpTÁnTo REGIONAL DAS FINANÇAS E DT\ ADÌ\,II.
NISTRAÇÃo PÚet-rce, Rui Manuel Teixeira Gonçalves

O Spcnr,rÁnlo R.EGIONAL DA ECONOMIA, TURISIVIO E

CLÌLTLTRA, António Eduardo de Freitas Jesus

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS
PARLAMENTARES E EUROPEUS

Despacho n.'282/2017

Pela Portaria n." 180/2017, de 3l de maio, lbi estabele-
cida a estrutura nuclear da Direção Regional da Adrninis-
tração da Justiça e tìxado em dois o número máxirno de
unidades orgârucas l-leríveis.

Cumpre agora estabelecer essas unidades orgânicas e as
respetivas cornpetências.

Assirn, nos ternos do n.o 5 do artigo 2l.o do Decreto
Legislativo Regional n." 17120071M, de 12 de novenbro,
alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional
n." 2/2013/M. de 2 de janeiro, e do artigo 6.o da Portaria
n." 180/2017, de 3l de maio, determino o seguinte:

Artigo 1.o
Objeto

O presente diploma aprova a estrutura tlexível da Dire-
ção Regional da Administração da Justiça, abreviadamente
designada por DRAJ.

Artigo 2.o
Estrutura t-lexível

A estnrtura tlexívei da DRAJ é constituída pelas seguin-
tes unidades orgânicas:

J

4

5

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 Seieção
de Recursos Humanos;

b) Divisão de Patrínónio, Organização e Logística.

Artigo 3."
Divisão de Administração, Recrutamento e Seleção

de Recursos Humanos

I - A Divisão de Administração, Recrutamento e
Seleção de Recursos Humanos, abreviadamente
designada por DARSRH, é um órgão integrado
na dependência da Direção de Serviços de Ges-
tão de Recursos HunÌanos, dirigido por uln chetè
de divìsão, cargo de direção interrnédia de 2.o
grau.

2 - A Divisão de Administração, Recrutarnento e Sele-
ção de Recwsos Humanos, cornpete:
a) Prornover os procedimentos necessários ao re-

crutarnento e promoção nas carreiras de con-
servadores, notários e de olìciais dos registos
e do notariado;

b) Realizar os concursos de ingresso, de at-etaçâo
e de acesso do pessoal das carreiras dos regis-
tos e do notariado, com exceção das operações
de seleçào, recrutamento e ingresso nas carrei-
ras de conservador e de notário, cuja compe-
tência é do Ministério da Justiça, bem como
promover a aplicação dos instrumentos de
rnobilidade previstos na lei;

c) Orgarizat e manter atualizados os licheiros
biográtìcos e os processos individuais dos tra-
balhadores da DRAJ e serviços extemos regi-
onais;

d) Organizar os processos de prornoção na classe
pessoal dos conservadores, notários e oficiais
dos registos e do notariado;

e) Promover o recrutanento e a promoção do
pessoal dos serviços da DRAJ, para alérn do
pessoal referido nas alíneas a) e b), bem como
a aplicação dos instrumentos de mobilidade
previstos na leil

Ò Organizar os processos de contratação de pes-
soal;

g) Organizar e lÌÌanter 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 nanter atualizados os registos e
os controlos de assiduidade;

j) Assegurar, em articulação com o Núcleo de
Intbnnática da DRAJ e com os serviços com-
petentes do IRN, a base de dados do pessoal
dos serviços da DRAJ.

O número uráximo de áreas de coordenação admr-
nistrativa para a DARSRH é fixado em um - Nú-
cleo de Apoio Administrativo.

s-3

Artigo 4.o
Divisão de Patrirnónio, Organização e Logística

I - A Divisão de Patrimonio, Organizaçâo e Logística,
abreviadarnente designada por DPOL, é uu órgão
integrado na dependência da Direçâo de Serviços
Financeiros, de Organização e Logística, dirigido
por um chetè de divisão, cargo de direção interrné-
dia de 2.o grau.

2 - A Divisão de Patrirnónio, Organização e Logística
compete:
a) Assegurar a gestão e conservação do patrimó-

nio e das instalações dos serviços da DRAJ;
b) Efetuar o inventário e manter ahnlizado o re-

gisto intbrmático de inventariação dos bens
patrimoniais de todos os serviços da DRAJ;

c) Elètuar os atos e procedimentos relativos aos
concursos para as aquisições de bens e serviços;

d) Assegurar a gestâo da execução dos contratos
de prestação de serviços;

e) Garantir a gestâo do aprovisionamento;
t) Promover as medidas necessárias à vigilância,

segwança, lfulpeza e arrumação das instala-
ções de todos os serviços da DRAJ;

g) Assegurar a gestão e manutenção da viatura
da DRAJ;

h) Organizar o trabalho dos assistentes operacio-
nals;

i) Executar as taretàs inerentes ao controlo e a
gestão documental, expediente, receção, clas-
sifìcação, distribuição, expedição e arquivo da
correspondência e outros docunentos;

j) Elaborar os docurnentos Manual de Procedi-
mentos e Sistema de Controlo Intemo referen-
tes a esta unidade orgânica.

3 - O número máximo de áreas de coordenação adnli-
nistrativa para a DPOL é fixado em unÌ - Núcleo de
Expediente Geral e Gestão de Equipamentos.

Artigo 5.o
Manutençâo de comissões de serviço

1 - Mantêm-se as atuais conissões de serviço dos titu-
lares dos cargos de direção interrnédia de 2.o grau
da Divisão de Administração, Recrutamento e Se-
leção de Recursos Huntanos e da Divisão de Patri-
mónio, Organização e Logística, que transitam para
a unidade orgânica que lhe sucede, com igual de-
signação, nível e grau.

Secretaria Regional dos Assuntos Parlarnentares e E,u-
ropeus, l5 dejunho de2Ol7.

O SpcnsrÁnro REGToNAL Dos AssLrNTos P.ARLAìvIEN-
TARES E EttRopsus, Mário Sergio Quaresma Gonçalves
Marques

lrï
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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Despacho n.'2l7l2ïl9

Considerando a publicação do Decreto Regulamentar
n.' 212019 de 5 de tèvereiro, que estabelece as regras para a
fixação da prestação pecuniária a atribuir na situação de pre-
-refonna que coÍresponda à suspensão da prestação de
trabalho em Íìnções 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 Tecnica que
tern por missão coadjuvar-me na decisão tìnal dos processos
de pré-relbrma que me sejam presentes para decisão;

Considerando qlÌe, nos termos da mesma Resoiução,
ficou determinado clue tal Comissão Técnica deverá ser
constituída por representantes de todos os departamentos do
Governo Regionai, em número não inferior a 7 efetivos e 5

suplentes, e que a Comissâo deverá ser constituída por meu
despacho.

Assim, determino o seguinte:

L Designar como membros eÍètivos da Comrssão
Técnica criada pela Resolução n.' 30112019, de 20
de maio os seguintes elementos:
a) Maria Georgina Ferreira Barreira Jardín

Nunes
b) Roman Feliciano Neto Pinto
c) Ana Odília Franco de Gouveia Figueiredo
d) Fernando Carlos Dias Oliveira Sobreiros
e) Rita Paula Bento de Gouveia
t) Sónia José Carvalho Olim Menezes
g) Hugo Sergio Teles de Jesus
h) Filipa Rubina Ferreira de Frertas
i) Ana Sofia da Silva Andrade Abreu

2. Designar como membros suplentes da Comissão
Tecnica criada pela Resolugão n." 301/2019, de 20
de rnaio os seguintes elementos:
a) Ambrósio Jose da Silva Teixeira
b) António José de Carvalho Lucas
c) Maria Elsa da Costa Rodrigues
d) Paula Susana Figueira Freitas
e) Ernanuel Elmiro Rodrigues Correia
t) Odília Vieira de Sousa Gouveia
g) Luis Miguel Barreto Ferreira
h) Ricardo Jorge Sousa Menezes

3. Determinar que preside à Comissão Técnica o
membro designado pela Vice-Presidência dcr

Governo, pela ordern indicada no número l, o qual,
eln caso de empate, terá voto de qualidade, sendo
que, na ausência de ambos, será a presidência da
Cornissão Técnica assumida pelo membro suplente
indicado pela Vice-Presidência do Govemo.

4. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte
ao da sua ptrblicação.

Funchal, 5 de seternbro de 2019.

O VICE-PRISÌDENTE Do GOVERNO Rrcrow.q.i., Pedro
Miguel Arnaro de Bettencourt Calado

6 de setembro de 2019

SECRETARIÀ REGIONAL DE EDUCAçAO

Dn çÃo REGIONAL DA ADÌVÍINISTRAçÃO DA JLÌSTIÇA

Despacho n." 21812019

Despacho n." 4312019
Através do Decreto Regulamentar Regional

n.'l8/2016/M, de 22 de julho, procedeu-se à defìnição da
missão, atribuições e tipo de organização interna da Direçâo
Regional da Administração da Justiça (DRAJ).

Corn a publicaçâo da Portaria n.o 18012017, de 3l de
maio, e do Despacho n." 28212017, de 7 de julho, tbram
criadas as respetivas estruturas nuclear e flexível, e através
do Despacho n." 401/2017, de 24 de outubro, fbram criadas
as áreas de coordenação administrativa, denorninadas
núcleos adrninistrativos, correspondendo todos a secções
administrativas.

Decorridos que são 15 anos desde a criação desta direção
regional, torna-se imperioso adaptar a atual estrufi-ra
adrninistrativa às atuais necessidades deste serviço, o que se
faz através do presente despacho.

Assim, em cumprimento do n.o 8 do artigo 2l.o do
Decreto Legislativo Regional n.' 1712007/M, de 12 de
novernbro, alterado e republicado pelos Decretos
Legislativos Regionais n." 2412012/M. de 30 de agosto e
n." 212073/M, coln as alterações constantes do Decreto
Legislativo Regional n.' 42-Al2016AvI, de 2 de janeiro, e
com o parecer previo f-avorável do Senhor Vice-Presidente
do Govemo, datado de 1910812019, de acordo conì o
previsto na alínea b) do n.o 1 do artigo 50.o do Decreto
Legislativo Regional n.' 26/2018/M. de 3lll2, detennino o
seguinte:

1. Na dependôncia direta do Diretor Regional da
Administração da Justiça:

l.l Gabinete Jurídico:
O Gabinete Jurídico, abreviadamente
designado por GJ, e o órgão de apoio técnico
ao diretor regional que tem por missão realizar
estudos de natureza jurídica no domínio das
matérias relacionadas com as competências
dos serviços dos registos e do notariado, bem
como propor as rnedidas que, naqueÌe âmbito,
se revelem adequadas.
Ao GJ compete:
a) Assegurar o apoio, técnico-jurídico aos

serviços centrais da DRAJ e externos
reglonals;

b) Inlbrmar e ernitir pareceres a solicitação
do diretor regional:

c) Colaborar na feitura de legislação e
propor as alterações legisiativas que
considere adequadas;

d) Responder às consultas formuladas por
entidades públicas relativarnente à
interpretação e aplicação da legislação
relacionada conr os serviços dos registos
e do notariado,

e) Prestar apoio aos cidadâos e às ernpresas
atraves da divulgação de orientações
genericas ou do adequado encami-
nhamento das suas pretensões de caráter
tecnico-jurídico;

Ini
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t) Assegurar o tratamento de reclamações e

a prestação de intbnnações aos utentes
dos serviços dos registos e do notariado,

g) Elaborar os estudos que the forem
determinados pelo diretor regional.

l.l.l. O GJ e coordenado por um técnico
superior detentor da licenciatura e1n

Direito.

1.2. Nircleo 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 Desetnpenho,
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 Desernpenho;

b) Executar as taret'as de registo, redação,
classitìcação e arquivo de expediente e
outras tbrmas de comunicaçâo;

c) Assegurar o processanento de texto,
providenciando a sua correção e

andamento, através de ofícios e

intbrmações, ern confonnidade com a
legislagão existente;

d) Exercer as demais funções,
procedimentos, tarelàs ou atribuições que
lhe sejam cometidas por lei, despacho ou
deternr inaçâo st-Lperior:

e) Coordenar os funcionários atètos ao
Gabinete do Diretor qlÌe, por motivos de
serviço, tenham de se deslocar para
serviços peritëricos, nomeadamente
articrúando-os conÌ as necessidades do
retèrido gabinete;

t) 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 efeitos de realização de
escritura, os processos relativos a
expropriações provenientes da Direção
Regional do Patrunónio e Infonnática
para o Cartório Notarial hivativo do
Govemo e vice-versa;

h) Assegurar a articrúação necessária entre
os referidos servigos no agendamento das
respetivas escrituras de expropriação.

1.3. O Núcleo de Apoio Intersectorial é chefiado
por unì trabalhador da carreira de coordenador
ou por um coordenador tecnico.

1.4. Núrcleo de Apoio Inlbnnático:
O Núcleo de Apoio Intbrmático, abrevia-
damente designado por NAÌ, tem por missão
prestar apoio à DRAJ no domínio da
intbnnática, sem prejuízo e ern articulaçâo
corn as competências nessa materia do
Ministerio da Justiça e do Instituto dos
Registos e do Notariado, em confbnnidade

s-3

com o determinado pelo artigo 7,o do Decreto-
-Lei n.o 24712003, de 8 de outubro.
Ao NAI compete:
a) Intbnnar o diretor regional sobre as

necessidades de aquisição ou de
substituição do rnaterial intbnnático dos
serviços centrais da DRAJ e dos serviços
extemos regionais;

b) Assegurar as ações tendentes à adequada
gestão e conservaçâo do equipamento
intbrmático;

c) Prestar o apoio necessário para a
adequada utilização das tecnologias da
informaçâo pelos serviços centrais da
DRAJ e extemos regionais e para a

eficácia do seu funcionamento;
d) Identilìcar e planear as necessidades de

ações de tbnnação nas tecnologias de
informação a integrar no plano de
tbrmaçâo;

e) Ernitir intbrmagões e pareceres sobre
matérias relativas aos sistemas de
intbrmaçâo;

0 Colaborar, na ârea da infonnática, colÌÌ
os serviços do Ministério da Justiça e do
Instituto dos Registos e do Notariado nas
matérias da cornpetência destas entidades
que respeitem aos serviços extemos
regionais da DRAJ;

g) Exercer as fr.rnções que lhe sejarn
solicitadas pelo diretor regional enr
materia tle inlbrmática.

Na dependência da Direção de Sen'iços de Gestão
de Recursos Humanos:

2.1. Núcleo de Apoio Administrativo
O Núcleo de Apoio Administrativo é o serviço
de apoio administrativo à Direção de Serviços
de Gestão de Recursos Humanos e à Divisão
de Adrninistração, Recrutamento e Seleção de
Recursos Humanos, que desenvolve operações
de nahreza administrativa e operacionai que
permitarn o cumprimento das cornpetências
previstas nas alíneas a) a i) do n.o 2 do artigo
3.o da Portaria n." 180/20 17, de 31 de maio e

nas alíneas a) a j) do n.o 2 do artigo 3.o do
Despacho nÌ 282/2017 , de 7 de julho.

2.l .l.O Nircleo de Apoio Adrninistrativo é

chetìado por um trabalhador da carreira
de coordenador ou por um coordenador
técnico.

Na dependência da Direção de Serviços
Financeiros, de Organização e Logística:

3.1. Nircleo de Gestão Administrativa
O Núcleo de Gestão Adrninistrativa, e um
serviço de apoio tecnico-administrativo à

Direção de Serviços Financeiros, de
Organização e Logística que desenvolve
operações de natuÍeza adrninistrativa e

operacional que permitam o curnprirnento das
competências previstas nas alíneas a) a j) do
n.o 2 do artigo 4.o da Portaria n.' 180/20t7, de
3l de rnaio, e ao qual compete:

lnt
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a) Elaborar os documentos Manual de
Procedimentos 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

chefiado por um trabalhador da carreira
de coordenador ou por um coordenador
técnico.

3.2, Núcleo de Gestão Frnancera
O Núcleo de Gestâo Financeira, é um serviço
de apoio técnico-administrativo à Direção de
Serviços FinaÍÌceiros, de Orgarraação e
Logistica que desenvolve operações de
nat;teza administrativa e operacional que
permitam o cumprimento das seguintes
competências:

Elaborar a proposta anual de orçamento,
Gestão da execução do orçamento -
congelamentos, reforços, alterações,
compromissos orçamentais;
Prestar informações de cabimentos
orçamentais;
Realizar os mapas necessários para
análise da execução financeira:
Elaborar a conta anual de gerência e
documentos de prestação de contas;
Efetuar o processamento e a contabilização
das receitas e despesas da DRAJ;
Efetuar as funções de tesouraria;
Realizar as reconciliações bancárias;
Gerir o fimdo de maneio da DRAJ;
Efetuar a verificação e controlo da receita
dos Serviços Extemos;
Assegurar a elaboração de mapas de
registo da receita dos Serviços Extemos,
para análise estatística;
Elaborar todos os mapas contabilisticos e
financeiros, para apoio e análise
estatística.

3.2.1 .O Núcleo de Gestão Financeira é
chefiado por Ìrm trabalhador da carreira
de coordenador ou por um coordenador
tecnico.

3.3. Núcleo de Processamento de Vencimentos:
O Núcleo de Processamento de Vencimentos,
e um serviço de apoio tecnico-adminishativo à
Direção de Serviços de Gestão Administrativa
e Financeira e à Divisão de Gestão Financeira
e Patrimonial que desenvolve operagões de
natvreza administrativa e operacional que

permitam o cumprimento das seguintes
competências:
a) Colaborar na análise e aplicação da

legislação referente aos vencimentos do
pessoal dos servigos extemos e serviço
interdepartamental da DRAJ, dada a sua
especifïcidade;

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
remunerações e abonos e respetivos
descontos;

d) Garantir o processÍrmento das prestações,
dos descontos e das declaragões
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;

Í) Apoiar na elaboração da proposta anual
de orgamento na vertente dos
vencimentos, abonos e outras prestações.

3.3.1, O Núcleo de Processamento de
Vencimentos é chefiado por um
trabalhador da carreira de coordenador,
por Ìrm 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
Eqüpamentos, e um servigo de apoio
adminishativo à Divisâo de Património,
Organuação e Logística que desenvolve
operações de nalxeza 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 de julho.

3.4,1. O Núcleo de Expediente Geral e Gestão
de Equipamentos e chefiado por um
habalhador da carreira de coordenador
ou por um coordenador técnico.

Pelo presente e revogado o Despacho n." 40112017,
de 24 de outubro.

Direção Regional da Administração da Justiça, 2 de
setembro de 2019.

O DIREToR REGIoNAL, Jorge Freitas

a)
b)

c)

d)

e)

D

c)
h)
i)
i)
k)
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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Dccreto Regulamentar Regional n." 8-A/201 9/lVl

de 19 de novembro

Aprova a organização e funcionamento do Xlll Governo
Regional da Madeira e revoga o Decreto Regulamentar

Regional n." l3i20l7lM, de 7 de novembr<r

Os artigos 56.o, n.o 3, e ó9.o, alínea c), do Estatuto
Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira,
aprovado pela Lei n.o l3/91, de 5 dejunho, e revisto pelas

Leis n.os 130199, de 2l de agosto. e l2l?000, dc 2l de
junho, atribuem ao Govern-o Regional. a competêncía. para
aprovar a sua organização e funcionamento, objetivo
prosseguido por via deste diploma.

Assim, nos termos dos arligos 227.o, n," l, alínea 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 l, do
Estatuto Político-Adrninistrativo da Região Autónoma da
Madeira, o Coverno Regional da Madeira decreta o
seguinte:

CaPítulo I

Do Coverno Regional da lvladeira

Artigo t.o
Estrutura do Coverno Regional da Madeira

A estrutura do Governo Regional da Madeira é a

segu i nte:
a) Presidência do Coverno Regionall
b) Vice-Presidência do Governo Regional e dos

Assuntos Parlamentares;
c) Secretaria Regional de Economia;
d) Secretaria Regional de Educação, Ciência e

Tecnologia;
e) Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil;
f) Secretaria Regional de Turìsmo e Cultura;
g) Secretaria Regional de lnclusão Social e

Cidadania;
h ) Secretaria Regional de Ambiente, Recursos

Naturais e Alterações Climáticas;
i) Secretaria Regional de Mar e Pescas;
jl Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvi-

mento Rural:
k) Secretaria Regional de Equipamentos e Infraes-

trutuÍas.

Capítulo Il
Da Prcsidência, Vice-Presidência e

Secretarias Regionais

Artigo 2.o
Presidência do Coverno

À Presidência do Coverno são cometidas as

atribuições referentes às comunidades e cooperaç,io
exteÍna e as referentes à manutenção, gestão e

apoio às Casas da Madeira de Lisboa. Porto e

Coimbra em território contincntal e na Região
Autónoma dos Açores,

Para coadjuvar o Presidente do Covcrno Regional
no cumprimento das atribuições referidas no
número anterior é criada a Direção Regional das
Comunidades e Cooperação Externa.

Artigo 3.0
Vice-Presidência do Coverno RegionaÍ e

dos Assuntos Pârlamentares

A Vice-Presidência do Coverno Regional e dos
Assuntos Parlamentares são cometidas as atÍibuiçÕes
referentes aos setores seguintes:
a) Assuntosparlamentaresl
b) Coordenaçãopolítica:
c) AdministraçãoPública;
d) Administração Pública do Porto Santo;
e) Finanças;
f) Orçamcnto;
g) Tesouro;
h) Contabilidade;
i) Assuntos fiscais;
jt Estatistica;
k) Centro lnternacional de Negócios da Madeirai
l) Registo lnternacional de Navios da lVladeira;
m) Património;
n) tnformática;
o) lnspeção Regional de Finanças:
p) Modernizaçãoadministrativa:
q) Assuntos europeus;
r) Administração da justiça;
s) Autarquias locais;
t) Planeamento regional e coordenação de

políticas públicas;
u) Coordenação geral dos fundos comunítários;
v) 'l'ranspoftes marítimos e acessibilidades

marítimas;
w) lvlobilídade aérea e marítima;
x) ComunicaçÕes;
y) Produção e lontecimento de energia.

No âmbito das atribuições referidas no número
anterior, funcionam sob a tutela e superintendência
da Vice-Presidência do Coverno Regional e dos
Âssuntos Parlamentares os seguintes serviços da
administração indireta da Região Autónoma da
Madeira:
a) Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão da

Madeira;
b) lnstituto de Desenvolvimento Regìonal, lP-

.RAM.
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A Vice-Presidência do Governo Regional e dos
Assuntos Patlamentares exerce a tutela sobre as

seguintes entidades:
a) APRAVI - Administração dos Portos da

Região Autónoma da Madeira, S. A.;
b) E,EM - Empresa de Eletricidade da Madeira"

S. A.

A Vice-Presidência do Coverno Regional e dos
Assuntos Parlamentares exerce ainda, em relação
às demais empresas públicas do setor empresarial
da Região Autónoma da Madeira, as competências
que são cometidas ao membro do Coverno
responsável pela área das fìnanças.

Podern ainda ser cometidas à Vice-Presidência do
Coverno Regional e dos Assuntos Parlamentarcs
atribuiçõcs de coordenação e supervisão de
atividades comuns ou de funcionamento em rede.
intra ou interdepartamental, nos termos e para os
efeitos do disposto nos artigos 8.o e 9.0 do Decreto
Legislativo Regional o." 17/2007|M, de l2 de

2



Artígo 4.o
Secretaria Regional de Economia

Secretaria Regional de Economia sâo cometidas
atribuiçôes referentes aos setoÍes seguintes:

Economia e empresas;
Comércio, serviços, metrologia e indústria;
Fomento do empreendedorismo, da competi-
tividade e da inovação empresarial;
Promoção e captação do investimento privado
e da internacionalizaçdo empresarial;
Inspeção das atividades económ icas;
Mecanismos de apoio e de resolução de
conflitos de consumo;
Apoio às empresas;
Qualidade;
Transportes e mobilidade tenestre.

2 - No âmbito das atribuições referidas no número
anterior, funciona sob a tutela e superintendência
da Secretaria Regional de Economia o Instituto de
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, serviço
da adminisração indireta da Regíão Autónoma da
Madeira.

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, Sociedade

Cestora, S. A.;
c) StartUp Madeira,

4 - A Secretaria Regional de Economia assegura ainda
os meios indispensáveis ao firncionamento do
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da
Região Autónoma da Madeira.

Aúigo 5."
Secretaria Regional de Educação,

Ciência e Tecnologia

l - À Secretaria Regional de Educaçâo, Ciência e
Tecnologia são cometidas as atribuições roferentes
aos setores seguintes:
a) Educação;
b) Educação especial;
c) Formaçãoprofissional;
d) Juventude;
e) Desporto;
fl Ciência" investigação e tecnologia;
g) Relações com a Universidade da Madeira e

demais entidades de formaçi[o superior;
h) Comunicação social.

2 - No âmbito das atribuições referidas no número
anterÍor, funcionam sob a tutela e superintendência
da Secretaria Regional de Educação, Ciência e
Tecnologia os seguintes serviços da administração
indirsta da Região Autónoma da Madeira:
a) lnstituto para a Qualifìcação, IP-RAM;
b) Conservatório - Escola Profissional das Artes

da Madeira - Eng,o Luiz Peter Clode.

3 - A Secretaria Regional de Educação, Ciência e
Tecnologia exerce a tutela sobre as seguintes
entidades:
a) ARDITI - Agência Regional para 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 próprias que lhe
possam ser cometidas através de diploma orgânico
ou delegadas, tem como missão coadjuvar o
Secrctário Regional de Educação, Ciência e
Tecnologia no exercício de funções na área da
juventude.

Artigo 6.o
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil

| - À Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil
são cometidas as atribuições referentes aos
seguintes setores:
a) Saúde;
b) Proteção civil e bombeiros;
c) Promoção de estilos de vida saudáveis;
d) Prevenção e combate 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 dç Administração 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

| - À Sççretaria 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 tnclusão Soçial

e Cidadania

l - À Secretaria Regional de lnclusão Social e
Cidadania são cometidas as atribuições referentes
aos setores seguintes:

novembro, alterado pelo Decreto Legislativo
Regional n.o 24/2012/M, de 30 de agosto, e pelo
Decreto Legislativo Regional n.'2l2Al3/M, de 2 de
Janerro.

A
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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 família,
cflanças e Jovens em ilsco, pessoas com
deÍìciência e idosos;

j) Políticas de inclusão social, igualdade de
género, iguraldade perante o trabalho e

combâte às discrim inações;
k) f)efesa do consumidor;
ll Natalidade;
m) Voluntariado.

2 - No âmbito das atibuições referidas no número
anterior, fluncionam sob a tutcla e superintendência
da Secretaria Regional de lnclusão Social e
Cidadania os seguintes serviços da administração
indireta da Região Autónoma da Madeira:
a) [nstituto de Emprego da Vladeira, IP-RAM;
b) lnstituto de Segurança Social da Madeira, tP-

-RAIVI.

A Secretaria Regional de lnclusão Socíal e

Cidadania exerce a tutela sobre a tHM - lnvesti-
nrentos Habitacionais da Madeira, EPERAVI.

A manutcnção, gestão dos recursos humanos e

encargos respeitantes ao funcionamento do Parque
Desportivo dos Trabalhadores Dr. Sidónio
Fernandes competem à Secretaria Regional de
lnclusão Social e Cidadania.

A Secretaria Regional de Inclusão Socíal e

Cidadania presta ainda apoio ao Conselho
Económico e da Concertaçâo Social da Região
Autónoma da lvladeira.

Artigo 9.o

Sccretaria Regional de Ambicntc, Recursos Naturais e

Alterações Climáticas

I - À Secretaria Regional de Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Clinráticas são cometidas as

atri bu ições referentes aos setores segu intes :

Recursos hídricos:
Ambiente e economia circular;
A lterações cl imáticas;
Litoral;
Prevenção e gestão de resíduos;
Saneamento básico;
Ordenamento do territóriol
lnformação geográfica, cartográÍìca
cadastral;

i) Urbanismo;
jt Conservação da natureza, geo e

biodiversidade;
k) Florestas;
l) Areas protegidas;
m) Paisagern.

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.
serviço da administração indireta da Região
Autónoma da Madeira.

3 - A Secretaria Regional de Ambiente, Rccursos
Naturais e Alterações Climáticas exerce a tutela
sobre a ARM - Ágúas e Resíduos da Madeira, S. A,

4 - A orientação da paúicipaçâo pública na AREAM -
- Agência Regional da Energia e Ambiente da
Região Autónoma da Madeira é da competência da
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas.

Artigo Í0."
Secretaria Regional de Mar e Pescas

A Secretaria Regional de Mar e Pescas são cometidas as
atribuições referentcs aos sctorcs scguintes:

a) Pescas;
b) Aquicultura;
c) Valorização e sustentabilidade dos recursos

marinhos;
d) Exploração e ínvestigação do mar;
e) Licenciamento de usos do mar e seus fundos;
f) Recifes artificiais;
g) Coordenação da Política Regional do fvlar;
h) Cestão dos Fundos Comunitários de lVlar e Pescas;
i) Coordenação corn a Autoridade Marítinra Nacional

e demais entidades que compõem o Sistema da
Autoridade lVlarítima.

Artigo I l.o
Secretaria Regional de Agricultura e

Desenvolvímento Rural

A Secretaria Regional de Agricultura e Desen-
volvimento Rural são cometidas as atribuições
referentes aos setores seguintes:
a) Agricultura;
b) Pecuária;
c) Veterinária;
d ) Viticultura;
e) Desenvolvimentorural;
0 Desenvolvimentolocal;
gl Assistência técnica ao agrícultor;
h ) Artesanato;
i) Bordado Madeira;
jl Valorização e promoção das produções

agropecuárias regionais;
k) Formação nas áreas da agricultura, pecuária e

do agroalimentar;
l) Cestão dos lundos comunitários agrope-

cuários.

No âmbito 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, lP-RAM, serviço da
administração indireta da Região Autónoma da
Madeira.

A Secretaria Regional de Agricultura e Desen-
volvimento Rural exerce a tutela sobre as seguintes
entidades:
a) CARAVI - Centro de Abate da Região

Autónonra da Madeira, E. P, E,;

a)
b)
c)
d)
e)
0
c)
h)

J

4

-Í

a)
b)
c)
d)
e)
f)
c)
h)
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b) CESBA - Empresa de GestÍlo do Setor da
Banana, Lda.

4 - As competências e definição das orientações na
ILMA - Indústria de Lacticínios da Madeira Lda.,
empresa participada integrada no sctor 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 Infraestruturas

I - A Secretaria Regional de Equipamentos e
lnfraestruturas são cometidas as atribuições
referentes aos seguintes setores:
a) Edificios, infraestruilras e equipamentos

públicos;
b) Estradas regionais;
c) Obras públicas;
d) Hidráuliça fluvial;
e) Barragens;
0 lnvestigação e monitorização de obras,

2 - A Secretaria Regional de Equipamentos e
Infraestruturas exerce a tutela sobre as seguintes
entidades:
a) PATRIRAM - Titularidade e Gestão do

Património Público Regional, S. A,;
b) Sociedade de Desenvolvimento do Norte da

Madeira, S. A.;
c) Sociedade de Desenvolvimento do Porto

santo, s. A.;
d) Sociedade Metropolitana de Desenvolvi-

mento, S. A.;
e) Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e

Desenvolvjmento da Zona Oeste da Madeira,
S. A.

3 - As competências e definição das orientações na
SDM - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira,
S. A., na Concessionária de Estradas
- VIAEXPRESSO da Madeira, S. A., e na
VIALÍTORAL - Concessões Rodoviárias da
Madeira, S. A,, empresas participadas integradas
no setoÌ empresarial da Região Autónoma da
Madeirq são cometidas à Seçretaria Regional de
Equi pamentos e Infr aestruturas.

Capítulo III
Gabinetes dos membros do Coverno Regional

Artigo l3.o
Composição dos Gabinetes

| - Até a entÍada em vigor do diploma regional que
proceder à aprovação do regime, composição e
orgânica dos Gabinetes dos membros do Govemo,
é aplicável, com as necessárias adaptações, o
regime previsto no Decreto-Lei n.o l ll20l2, de 20
de janeiro, com exceção do regime aplicável aos
motoristas e sem prejuízo do disposto no número
seguinte.

2 - O Gabinete do Presidente do Coverno Rcgional é
composto por um máximo de cinco adjuntos,
quatro secretários pessoais e três motoristas, o

Cabinete do Vice-Presidente do Governo Regional
e dos Assuntos Parlamentares é composto por um
rnáximo de cinco adjuntos, três secretários pessoais
e dois motoristas e os Cabinetes dos Secretários
Regionais são compostos por um máximo de três
adjuntos, dois secretários pessoais e dois
motoristas.

3 - Sem prejuízo do direito de opção pelo vencimento
de origem, o motorista não detentor de relação
jurídica de emprego público sera abonado pelo
nível 4 da tabela remuneratória única, aprovada
pela Portaria n." 1553-C/2008, de 3l de dezembro,
acrescido dos suplementos referidos no n.o 3 do
aúigo 5l .o do Decreto Legislativo Regional
n.o 26120181M, de 3l de dezembro.

CaPitulo IV
Disposições finais e transitóÍias

Artigo l4.o
Alterações ç reestruturações orgânicas

I - Nos termos da alínea c) do artigo 69," 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 dçpaÍtamentos governamentais referidos no
número anterior, organismos ou seÍviços, as

alterações quo, decoÍrentes deste diploma, se
revelem necessárias.

3 - A estrutura interna dos departamentos regionaís
deve contemplar um serviço que assegure o
desenvolvimento das atribuições cometidas às
unidades de gestão, previstas no artigo 59,o do
Decreto Legislativo Regional n." 2612018/Ìvl, de 3l
de dezembro.

4 - Os diplomas orgânicos dos departamentos
regionais e dos respetivos serviços estão sujeitos a
parecer prévio favorável do Vice-Presidente do
Coverno Regional e dos Assuntos Parlamentares.

Artigo l5.o
Norma remissiva

l - As referências legais às secretarias regionais
extintas ou retbrmuladas consideram-se, para todos
os efeitos, reportadas aos departamentos 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 diploma, transitam para a

Presidência do Coverno Regional, Vice-
-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos
Parlamentares ou para as Secretarias Regionais
consideram-se-lhes automaticamente cometidas até
nova alteração.



Artigo l6.o
Criação, transferência de serviços,

competências e tutelas

| - Todos os serviços cujo enquadramento departa-
mental c alterado sâo transfcridos ou integrados
nos departamentos do Covcmo Regional com
atribuições no respetivo setor, mantendo a mesma
natureza jurídica, modifìcando-se apenas,
confbrme os casos, o superior hierárquico oLr o
órgão de tutela, sem prejuízo do que as respetivas
leis orgânicas vierem a dispor nesta matéria.

2 - As competências, os direitos e as obrigações de
que eram titulares os departamentos regionais
extintos ou alterados são autotnaticamente
transfçridos para os correspondentes departa-
nrentos, organismos ou serviços que os substituem,
sem dependêrrcia de quaisquer formalidades,

3 - Até à constituição forrnal de novas unidades de
gestão, as atribuições constantes dos n.os 2 e 3 do
artigo 59.0 do Decreto Legislativo Regional
n.'26/2Ol8lM, de 3l de dezernbro, continuam a ser
asseguradas pelas unidades rlue, até à data,
desempenham essas lunções.

Artigo 17."
Translerência e aletaçâo de pessoal

| - As alterações na organização e funcionamento do
Governo Rcgional são acompanhadas pcla
correspondente transferência do pessoal, sem
dependência de quaisquer formalidades e sem
prejuízo dos respetivos direitos e deveres
consagrados na lei.

2 - Os novos departamentos governamentais regionais,
bem como os departanrentos objeto de alteração,
devem formular ou atualizar as respetivas listas
nominativas no âmbito do Sistema Centralizado de
Gestão de Recursos Humanos.

Ató a aprovação das orgânicas dos departamentos
referidos no número anterior e elaboração das listas
nominativas mencionadas naquele normativo, a

reafetação de pessoal dos serviços dependentes dos
gabinetes das extintas secretarias regionais é

efetuada através de despacho conjunto do Vice-
-Presidente do Coverno Regional e dos Assuntos
Parlamentares e do membro do Coverno
competente.

Artigo 18.'
Encargos orçarnentaìs

Até à aprovação do Orçamento da Região
Autónoma da Madcira pa.a 2020 mantém-se a

expressão orçamental da organização e funciona-
mento do Coverno Regional, aprovada pelo
Decreto Legislativo Regional n." 26120 l8/M, de 3 I

de dezembro.

mente pelos orçamentos vigentes dos gabinetes
extintos e ou reestruturados, de acordo corn as
competências atribuídas às novas unidades
orgân ìcas,

3 - Os encargos relativos aos serviços ou organisntos
que transitam, no todo ou em parte, para
departamentos diferentes continuam a ser
processados por conta das dotações orçarnentais
que lhes estão afètas no orçamento em vigor.

4- Os projetos integrados no PIDDAR mantêm a
expressão orçamental decorrente do Orçamento da
Região Autónoma da Madeira para 2019, sendo os
encargos processados pelos serviços ou organismos
que tutelam os respetivos setores,

5 - Todos os atos do Coverno Regional relacionados
com a aplicação do pÍesente diploma que
cnvolvam aumento de despesas ou diminuição de
receitas são aprovados pelo Vice-Presidente do
Coverno Regional e dos Assuntos Parlamentares.

Artigo 19."
Precedèncias

A ordem de precedências dos membros do Governo
Regional da Madeira, bem como para eíeitos de eventual
substituição do seu Prcsiclente. é a que consta do artigo l.n
deste diplonra.

Artigo 20.o
Norma revogatória

É revogado o Decreto Regulamentar Regional
n.' l3l2017/lvl, de 7 de novembro.

Artigo 2l .'
Produçâo de efeitos

O presente diploma produz efeitos reportados a I 5 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 aquela 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 I 9.

O PRESÍDENTE Do CovERNo REcroNAL, Miguel Filipe
Machado de Albuquerque

Assinado em l8 de novembro de 20 19.

Publique-se.

O RÉPRESENTANTE DÀ REPUBLICA Pi\RA A RÉCIÃO
At, toN(.)M^ DA MAr)t-tRA, Íreneu Cabral Barreto

3

Os encargos com os novos Cabinetes dos membros
do Coverno Regional são suportados transitória-

1
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REGÁO AUTONOMA DA MADEIRA

Presidência do Governo

Decreto Regulamentar Regional n.o 6120201M

Sumário: Aprova a orgânica da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parla-
mentares.

Orgânica da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares

O Decreto Regulamentar Regional n.o 8-N2419lM, de 19 de novembro, que aprova a organi-
zação e funcionamento do Xlll Governo Regionalda Madeira, integra na sua composição a Vice-
-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares.

Atentas as atribuições que foram cometidas a este departamento regional, com a integração
de novas atribuições e a transferência de outras para a Secretaria Regionalde Economia, importa
proceder à reestruturação da sua estrutura orgânica para adequá-la a esta nova realidade.

Neste enquadramento, tendo subjacentes os critérios de eÍiciência, economicidade e celeridade,
corolário do princípio da boa administração pública, o presente diploma procede à aprovação da
nova orgânica da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares.

Os serviços da administração direta e indireta que, nos termos do artigo 3.o do Decreto
Regulamentar Regional n.o 8-A/2019/M, de 19 de novembro, estão integrados ou transitaram
para este novo departamento regional, mantêm-se na estrutura orgânica da Vice-Presidência do
Governo, sem prejuízo das restruturações que se operam através deste diploma ou outros que
se lhe seguirão.

Assim, nos termos do n.o 2 do artigo 12.o do Decreto Regulamentar Regional n.o 8-A/2019/M,
de 19 de novembro, e ao abrigo da alínea d) do n.o 1 do artigo 227.o e do n.o 6 do artigo 231.o da
Constituição da República Portuguesa, e das alíneas c) e d) do artigo 69.0 do Estatuto Político-
-Administrativo da RegiãoAutónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.o13191, de 5 de junho, e
revisto pelas Leis n.o" 130/99, de 21 de agosto, e 1212000, de 21 de junho, o Governo Regional da
Madeira, decreta o seguinte:

CAPITULO I

Natureza, missão, atribuições e competências

Artigo 1.o

NatuÍêza e missão

1 -A Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, desig-
nada abreviadamente no presente diploma por VP, é o departamento do Governo Regional
da Madeira a que se refere a alínea b) do artigo 1.o do Decreto Regulamentar Regional
n.o 8-A/2019/M, de 19 de novembro, que tem por missão definir, conduzir e executar a política
regional nos domínios dos assuntos parlamentares, da coordenação política, daAdministração
Pública, das relativas às atribuições do Governo Regional na ilha do Porto Santo e respetiva
coordenação, das finanças, orçamento, tesouro, contabilidade, assuntos fiscais, estatística,
Centro lnternacional de Negócios da Madeira, Registo lnternacional de Navios da Madeira,
património, informática, inspeção e controlo Íinanceiro, modernização administrativa, assuntos
europeus, administração da justiça, autarquias locais, planeamento regional e coordenação
de políticas públicas, coordenação geral dos fundos comunitários, transportes marítimos e
acessibilidades marítimas, mobilidade marítima e aérea, comunicações, produção e forne-
cimento de energia.

N.o í2 Pá9.4
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2 - No domínio da política de finanças públicas, a VP tem por missão especial promover a
gestão racional dos recursos públicos, com vista a garantir a economia de meios e o aumento da
eÍiciência e eficácia dos recursos.

Artigo 2.o

Atribuições

1 - Na prossecução da sua missâo, sâo atribuições da VP:

a) Definir e controlar a execução da política Íinanceira da Região Autónoma da Madeira, tendo
especialmente em atenção a prossecução de objetivos de estabilização conjuntural e de desenvol-
vimento económico, no quadro da política económica definida pelo Governo;

b) Acompanhar, controlar e gerir os instrumentos financeiros da Região Autónoma da
Madeira, designadamente o Orçamento, o Tesouro e o Património, à exceção do artístico e do
cultural;

c) Conceber e executar a política fiscal na Região Autónoma da Madeira;
d) Definir as políticas relativas à administração pública regional e respetiva modernização

administrativa;
e) Exercer os direitos de acionista da Região Autónoma da Madeira, nos termos do disposto

no n.o 4 do aftigo 3.o Decreto Regulamentar Regional n.o 8-A/2019/M, de 19 de novembro, e em
cumprimento do disposto no regime do setor empresarial da Região Autónoma da Madeira, aprovado
pelo Decreto Legislativo Regional n.o 1312Q10/M, de 5 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo
Regional n.o 21201'llM, de 10 de janeiro, sobre o exercício de tutela acionista pelo membro do Go-
verno responsável pela área das finanças;

f) Coordenar as relações financeiras com o Estado;
g) Exercer a tutela financeira sobre as autarquias locais;
h) DeÍinir e controlar a execução das opções regionais na área das comunicações;
r) Acompanhar, nos termos da lei, as operações relativas aos movimentos dos fluxos monetários

da Região Autónoma da Madeira, com o restante território nacional e com o estrangeiro;

) Coordenar a aplicação dos Fundos Europeus Estruturais e de lnvestimento (FEEI) na Região
Autónoma da Madeira;

k) Coordenar a aplicação do modelo de desenvolvimento estratégico da Região e promover

a necessária articulação com as várias políticas públicas setoriais;
/) Promover a regulação e fiscalização dos setores tutelados.

2 - No âmbito das suas atribuições específicas de coordenação das políticas públicas relativas
à administração pública no Porto Santo, a VP exerce ainda todas as competências necessárias à

prossecução das atribuições do Govemo Regional na ilha do Porto Santo, através da supervisão e

coordenação de todos os serviços do Governo Regional nela sediados, articulando com os demais
serviços do executivo regional, competindo-lhe neste âmbito especíÍico, designadamente:

r) Superintender em todos os serviços dependentes do Governo Regional localizados na ilha do

Porto Santo, bem como acompanhar e avaliar o respetivo desempenho, com exceção dos serviços
dependentes da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira, dos
estabelecimentos de ensino e serviços da Direção Regional da Administração da Justiça;

r) Gerir, em articulação com a Direção Regionalde Património, os equipamentos, imóveis e
património regional, localizados na ilha do Porto Santo;

ru) Coordenar a necessária articulação entre todos os serviços do Governo Regional no que

se refere à implementação de políticas públicas na ilha do Porto Santo;
iv) Acompanhar a implementação das políticas aprovadas pelo Governo Regional para a ilha

do Porto Santo;
v) Dar pareceres prévios às medidas tomadas pelos outros órgãos de governo a serem apli-

cadas à ilha do Porto Santo;

N.o 12 Pá9.5
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vr) Contribuir para a melhoria da eÍicácia dos serviços dependentes do Governo Regional
localizados na ilha do Porto Santo, propondo as medidas que se revelem adequadas e garantindo
o seu cumprimento;

vl) Efetuar estudos, propor medidas e definir formas de atuação adequadas à realização dos
seus objetivos;

vll) Programar e promover as ações necessárias à formação dos recursos humanos afetos
ao Gabinete do Vice-Presidente no Porto Santo (GVPPS);

x) Programar e executar as ações relativas à gestão dos recursos humanos aÍetos ao funcio-
namento dos serviços da administração pública do Porto Santo;

x) Promover as ações necessárias relativas ao aproveitamento, desenvolvimento e gestão
dos recursos patrimoniais e financeiros e dos equipamentos afetos Gabinete do Vice-Presidente
no Porto Santo (GVPPS).

Artigo 3.o

Competências

í - AVP é superiormente representada e dirigida pelo Vice-Presidente do Governo Regional e
dosAssuntos Parlamentares, designado abreviadamente no presente diploma porVice-Presidente,
ao qual são genericamente cometidas todas as competências para a realização das atribuições
referidas no artigo 2.o

2 - Ao Vice-Presidente compete, nomeadamente:

a) Representar a Vice-Presidência;
b)Assegurar a coordenação política intra Governo Regional;
c) Promover e assegurar a articulação entre o Governo Regional e a Assembleia Legislativa

da Madeira;
d) Estudaç definir e orientar a política da Região Autónoma da Madeira nas áreas financeira,

fiscal, orçamental, do planeamento, da estatística, da inspeção financeira e patrimoniale promover
as ações tendentes à respetiva execução;

e) Contribuir para a definição da política de participações financeiras e assegurar o controlo
e gestão das participações sociais;

Í) Participar na orientação da política e das medidas a adotar para as áreas bancárias, segu-
radora e aduaneira, nos termos da lei;

g) Promover e propor incentivos à atividade económica de natureza financeira e fiscal e fis-
calizar a respetiva execução;

h) Controlar a movimentação e utilização dos fundos da Região Autónoma da Madeira;
r) Promover, propor e controlar todas as medidas de apoio financeiro às autarquias locais, nos

termos da legislação em vigor;
y) Acompanhar, nos termos da lei, as operações relativas aos movimentos de Íluxos monetários

da Região Autónoma da Madeira com o restante tenitório nacional e estrangeiro;
k) Orientar e definir todas as medidas necessárias à elaboração e execução do Orçamento e

Conta da Região Autónoma da Madeira;
/) Autorizar todos os licenciamentos da Zona Franca;
m)Acompanhar, gerir e controlar o património da Região, à exceção do artístico e cultural;
n)Acompanhar e promover os procedimentos referentes à concretizafio das aquisições de

imóveis necessários às obras públicas, bem como os estudos de aquisição de imóveis para outros
fins de interesse público;

o) Coordenar a política a adotar pela administração regional na área da informática e das co-
municações e assegurar as Íunções comuns na área de tecnologias de informação e comunicação,
aos diversos departamentos do governo regional;

p) Promover a realização de auditorias, em matéria financeira e administrativa, designadamente
a todas as entidades que integram o universo das administrações públicas em contas nacionais,
incluindo autarquias locais, e às pessoas coletivas de direito público;

N.o 12 Pá9. 6
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g) Definir, coordenar e aplicar as políticas relativas à Administração Pública e respetiva moder-
nizaçáo administrativa, designadamente nas áreas referentes à organização e gestão dos serviços,
visando o aumento da eficácia e eficiência, a racionalização da atividade administrativa e a promoção
da qualidade dos serviços públicos prestados e valorização dos seus recursos humanos;

r) Conceder passaportes comuns, bem como conceder e emitir passaportes temporários, com
possibilidade de delegação e subdelegação, nos termos da lei;

s) DeÍinir a política de funcionamento da Loja do Cidadão na Madeira;
f) Promover, monitorizar e coordenar a aplicação dos Fundos Europeus Estruturais e de lnves-

timento, exercer a tutela na aplicação dos Fundos Estruturais e promover a articulação com outras
fontes de Íinanciamento, nomeadamente comunitárias, na Região;

u) Orientar e supervisionar a ação externa do Governo Regional nos domínios dos assuntos
europeus ao nível nacional e da União Europeia, bem como assegurar a presença, enquanto re-
presentante da Região, em organizações inter-regionais europeias e/ou internacionais;

v) Superintender os serviços dos registos civil, predial, comercial e de automóveis, do depar-
tamento do Jornal OÍicial e do Notariado na Região Autónoma da Madeira;

w) Definir, coordenar, orientar e avaliar a política da Região Autónoma da Madeira nas áreas dos
transportes e acessibilidades por via marítima, da mobilidade aérea e marítima, da acessibilidade
à Região das comunicações por cabo submarino, da produção e fornecimento de energia;

x) Aprovar os planos de atividades e respetivas alterações, bem como acompanhar, avaliar e
orientar a atividade das empresas públicas tuteladas;

y)Acompanhar a atividade do Registo lnternacional de Navios na Região;
z) Superintender e coordenar a ação dos vários órgãos e serviços da VP;
aa) Exercer a atividade normativa, reguladora e inspetiva no âmbito dos setores adstritos à VP;
ób) Praticar iodos os atos concernentes ao provimento, movimento e disciplina dos trabalha-

dores da VP e aprovar mapas de pessoaldos serviços da VP;
cc) Fixar os preços, taxas e tarifas, conceder licenças e autorizações, bem como outorgar

concessões relativas aos vários setores de atividade sob a sua tutela e superintendência;
dd) Aprovar portarias, despachos, circulares e instruções nas matérias da sua competência;
ee) Conferir distinções a entidades que desenvolvam projetos ou ações relevantes no âmbito

das competências específicas da VP;
ff) Exercer as demais competências que lhe sejam cometidas por lei ou delegadas pelo Con-

selho do Governo Regional.

3 - O Vice-Presidente pode, nos termos da lei, delegar as suas competências, com Íaculdade
de subdelegação, no chefe do Gabinete, nos diretores regionais adjuntos, nos adjuntos do Gabinete
e nos titulares dos cargos de direção dos órgãos e serviços que integram a estrutura da VP.

4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as competências referidas no n.o 2 do ar-
tigo 2.o poderão também ser delegadas em titulares de unidades orgânicas nucleares, flexíveis ou
outras chefias administrativas desde que afetas ao funcionamento do Gabinete do Vice-Presidente
no Porto Santo (GVPPS).

CAPíTULO II

Estrutura orgânica

Artigo 4.o

Estrutura geral

A VP prossegue as suas atribuições através de serviços integrados na administração direta,
de organismos integrados na administração indireta e de entidades integradas no setor empresarial
da Região Autónoma da Madeira.

N.o 12 Pâ9.7
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Artigo 5.o

Serviços da administÍação direta

1 - lntegram a administração direta da Região Autónoma da Madeira, no âmbito da VP, as
seguintes estruturas ou serviços:

a) Gabinete do Vice-Presidente;
b) Direção RegionalAdjunta das Finanças;
c) Direção RegionalAdjunta dosAssuntos Parlamentares, Relações Externas e da Coordenação;
d) Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira;
e) Direção Regionaldo Orçamento e Tesouro;
Í) Direção Regionalde Estatística da Madeira;
g) Direção Regionalde Património;
fi) Direção Regional de lnformática;
r) Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa;

1) Direção Regional da Administração da Justiça;
k) Direção Regional dos Assuntos Europeus;
/) lnspeção Regionalde Finanças.

2 - A estrutura referida na alínea a) assegura o apoio técnico e administrativo necessário ao
exercício das competências do Vice-Presidente.

3 - Os serviços referidos nas alíneas b) e c) são serviços de acompanhamento, controlo e
coordenação geral das políticas nas respetivas áreas de atividade.

4 - Os serviços referidos nas alíneas ü a k) são serviços executivos e o da alínea /) de
controlo, de auditoria e de Íìscalização, que garantem a prossecução das políticas referidas no
artigo 1.o do presente diploma.

Artigo ô.o

Serviços da administração indireta

lntegram a administração indireta da RegiãoAutónoma da Madeira, no âmbito da VP, os se-
guintes serviços:

a) Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão da Madeira;
b) lnstituto de Desenvolvimento Regional, lP-RAM.

Artigo 7.o

Setor empresarial da Região Autónoma da Madeira e entidades tuteladas

1 - O Vice-Presidente exerce a tutela nas seguintes empresas pertencentes ao setor empre-
sarial da Região Autónoma da Madeira:

a) APRAM 
-Administração 

dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S. A.;
b) EEM - Empresa de Eletricidade da Madeira, S. A.

2 - A orientação estratégica da gestão da participação pública da Região Autónoma da Ma-
deira na SDM - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.4., é definida e assegurada pelo
Vice-Presidente, que exerce os respetivos direitos de acionista.

3 - Sem prejuízo dos poderes conferidos em lei especial, nas demais empresas públi-
cas e participadas, os direitos de acionista da Região Autónoma da Madeira são exercidos
pelo Vice-Presidente conjuntamente com o membro do Governo competente em razão da
matéria.

N.o 12 Pá9. 8
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CAPíTULO III

Dos serviços

sEcçÃo r

Dos serviços da administração direta

suBSEcçÃo r

Missã0, ahibuições e organização do Gabinete do Vice-Presidente

Artigo 8.o

Gabínete do Vice-Presidente

1 - O Gabinete do Vice-Presidente, abreviadamente designado por GVP, tem por míssão
coadjuvá-lo no exercício das suas funções, assegurando o planeamento e os apoios técnico,
estratégico, jurídico, financeiro e administrativo necessários ao exercício das suas competên-
cias.

2-O GVP é composto pelos membros do Gabinete nos termos do disposto no artigo 13.o

do Decreto Regulamentar Regional n.o 8-A/2019/M, de 19 de novembro, a designar por despacho
do Vice-Presidente, compreendendo ainda as unidades orgânicas que funcionam sob a sua direta
dependência.

3 - São atribuições do GVP:

a) Apoiar técnica, estratégica, jurídica, financeira e administrativamente o Vice-Presidente;
b) Garantir o funcionamento harmonioso e concertado dos órgãos e serviços que integram a VP;
c) Assegurar o expediente do GVP, e a interligação da Vice-Presidência com os demais de-

partamentos do Governo Regional;
d) Preparar e coordenar os assuntos a submeter a despacho do Vice-Presidente;
e) Promover boas práticas de gestão de documentação nos serviços e organismos da VP e

proceder à recolha, tratamento e conservação dos arquivos;
f) Estudar, programar e coordenar a aplicação de medidas tendentes a promover, de forma

permanente e sistemática, a inovação, a modernização e a política de qualidade no âmbito do GVP
e assegurar a articulação com os serviços da VP com competências nestas áreas;

g)Assegurar o desenvolvimento das atribuições conferidas às Unidades de Gestão, a que se
refere o n.o 3 do artigo 14.o do Decreto Regulamentar Regional n.o 8-fu2019/M, de 19 de novembro;

h) Assegurar a gestão dos recursos humanos integrados no sistema centralizado de gestão
a que se refere o aftigo 23.o, e prestarserviços partilhados nos domínios dos recursos humanos e
organização de serviços, nas matérias transversais aos serviços da administração direta e indireta
integrados na VP;

r) Assegurar, de forma centralizada e sem prejuízo das atribuições do departamento do Governo
Regionalcom responsabilidades em matéria de conservação de ediÍícios públicos, a boa gestão e
manutenção corrente do edifício sede do Governo Regional, articulando com aquele departamento
as operações de reabilitação que se relevem necessárias à sua boa conservação;

7) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas e ou delegadas pelo Vice-Presidente.

4 - O GVP é coordenado e dirigido pelo Chefe do Gabinete, que representa o Vice-Presidente,
exceto nos atos de caráter pessoal, e que exerce ainda as competências delegadas por despacho
do Vice-Presidente.

5 - Nas suas ausências e impedimentos, o chefe do Gabinete é substituído pelo adjunto ou
membro do Gabinete para o efeito designado pelo Vice-Presidente.

N.o 12 Pá9.9
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Artigo 9.o

Organização interna do Gabinete do Mce-Presidente

1 - A organização intema do GVP, que compreende as unidades orgânicas nucleares e flexí-
veis que funcionam sob a sua direta dependência, obedece ao modelo de estrutura hierarquizada.

2-Aorganização interna a que se refere o número anterioré aprovada nostermos do De-
creto Legislativo Regionaln.o 1712007/M, de 12 de novembro, alterado pelos Decretos Legislativos
Regionais n.*2412012/M, de 30 de agosto,2l2013/M, de 2 de janeiro, e 42-N2016/M, de 30 de
dezembro.

suBsEcÇÃo il

Missão dos serviços de acompanhamento, contolo e coordena@o geral

Artigo 10.o

Direção Regional Adjunta das Finanças

1 -A Direção RegionalAdjunta das Finanças, abreviadamente designada por DRAFIN, tem
por missão coadjuvar o Vice-Presidente do Governo no exercício das suas funções na área das
finanças, acompanhando a atividade e assegurando a coordenação geraldos serviços e órgãos da
VP na área das Íinanças, nomeadamente, dos referidos nos artigos 12.o a 17 .o, 2A.o e 21 .o

2 - A DRAFIN tem ainda por missão prestar apoio técnico ao Vice-Presidente no âmbito do
setor empresarial da Região Autónoma da Madeira.

3 -A DRAFIN é dirigida por um diretor regional adjunto, equiparado a cargo de direção su-
perior de 1 .o grau.

Artigo 11.o

Direção Regional Adjunta dosAssuntos Parlamentares, Relações Externas e da Coordenação

1 - A Direção RegionalAdjunta dos Assuntos Parlamentares, Relações Externas e da Coor-
denação, abreviadamente designada por DRAPEC, tem por missão coadjuvar o Vice-Presidente
do Governo no exercício das suas funções na área dos assuntos parlamentares, das relações
externas e da coordenação polÍtica, acompanhar e assegurar a coordenação geral dos serviços e
órgãos da VP referidos nos artigos 18.o, 19.o e 22.o, bem como acompanhando a atividade desen-
volvida pelas empresas pertencentes ao setor empresarial da Região Autónoma da Madeira a que
se refere o n.o 1 do artigo 7.o

2-A DRAPEC tem ainda por missão prestar apoio ao Vice-Presidente no planeamento e
coordenação das políticas públicas, na orientação e supervisão das iniciativas na área mobilidade
aérea e marítima bem como na condução e organização da política das comunicações com o ex-
terior da Região Autónoma da Madeira.

3-A DRAPEC é dirigida por um diretor regional adjunto, equiparado a cargo de direção
superior de 1 .o grau.

SUBSECçÃO ilr

Missão dos serviços executivos e de contolo, auditoria e de fiscalização

Artigo 12.o

Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira

1 
-AAutoridade 

Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira, abreviada-
mente designada porAT-RAM, tem por missão assegurar e administrar os impostos sobre o ren-
dimento, a despesa, o consumo, o património e outros tributos legalmente previstos, executar as

N.o 12 Pá9. 10
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políticas e orientações fiscais definidas pelo Governo Regionalda Madeira em matéria tributária, a
exercer no âmbito da Região Autónoma da Madeira de acordo com os artigos 140.o e 141 .o da Lei
n.o 13/91 , de 5 de junho, revista pelas Leis n.'" 130/99, de 21 de agosto, e 1212000, de 21 de junho,
nomeadamente a liquidação e cobrança dos impostos que constituem receita da Região.

2 
-AAT-RAM 

é dirigida por um diretor regional, cargo de direção superior de 1.o grau.

Artigo 13.o

Direção Regional do Orçamento e ïesouro

1 -A Direção Regional do Orçamento e Tesouro, abreviadamente designada por DROT, tem
por missão exercer a atividade no âmbito da gestão Íinanceira e orçamental dos serviços e orga-
nismos integrados no âmbito da administração pública regional, para efeitos de contas nacionais,
veriÍicar a regularidade, legalidade e economia na realização das despesas públicas, administrar
a tesouraria do Governo Regional, executar a política regional no setor das Íinanças e controlar as
ações necessárias ao domínio da atividade financeira da Região Autónoma da Madeira.

2 - A DROT é dirigida por um diretor regional, cargo de direção superior de 1 .o grau, coadju-
vado por um subdiretor regional, cargo de direção superior de 2.o grau.

Artigo 14.o

Direção Regional de EstatÍstica da Madeira

1 -A Direção Regional de Estatística da Madeira, abreviadamente designada por DREM,
na qualidade de autoridade estatística, tem por missão a produção e divulgação de informação
estatística oÍicial no âmbito da RegiãoAutónoma da Madeira.

2 - No âmbito nacional, a DREM participa no processo das estatísticas oficiais, sob a super-
visão e coordenação técnico-cientíÍica do lnstituto Nacional de Estatística.

3 -A DREM goza de independência técnico-profissional no exercício da atividade estatística
oficial, nos termos da legislação nacional e europeia.

4 - A DREM é dirigida por um diretor regional, cargo de direção superior de 1 .o grau.

Artigo 15.o

Direção Regional do Património

1 - A Direção Regional do Património, abreviadamente designada por DRPat, tem por missão
executar e controlar as ações necessárias para a aquisição, gestão e administração do património
da Região Autónoma da Madeira que não tenha sido transmitido nem esteja concessionado à

PATRIRAM - ïtularidade e Gestão de Património Público Regional, S. A., e assegurar o aprovi-
sionamento de bens e serviços da administração direta do Governo Regional.

2 - A DRPat é dirigida por um Diretor Regional, cargo de direção superior de 1 .o grau.

Artigo 16.0

Direção Regional de lnformática

1 -A Direção Regional de lnformática, abreviadamente designada por DRl, tem por missão
superintender a política regional para a área das comunica@es, apoiar a definição de políticas es-
tratégicas nas áreas das tecnologias de informação e comunicação e dos sistemas de informação
da administração pública regional, por Íorma a garantir a economia, a eficiência e a eficácia do
parque informático do Govcrno Regional, a boa gestão da sua infraestrutura de rede e comunica-

ções e seus daÍa center, assegurando o planeamento, a conceção, a execução e a avaliação das
iniciativas de informatização tecnológica em todos os organismos da administração regional.

2 - A DRI é dirigida por um diretor regional, cargo de direção superior de 1.o grau.

N.o 12 Pá9. í1
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Artigo 17.o

Direção Regional da Administração Pública e da ModernizaçãoAdministrativa

'1 - A Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa, abreviada-
mente designada por DRAPMA, tem por missão apoiar a definição de políticas para a administração
pública regional nos domínios da organização de serviços e da gestão, dos regimes de emprego e
da gestão dos recursos humanos, promover a harmonização jurídica naquelas áreas, assegurar a
informação e dinamização das medidas adotadas e contribuir para a avaliação da sua execução,
bem como assegurar a qualificação dos recursos humanos e a modernizaçâo administrativa.

2 - A DRAPMA é dirigida por um diretor regional, cargo de direção superior de 1.o grau, co-
adjuvado por um subdiretor regional, cargo de direção superior de 2.o grau.

Artigo 18.o

Direção Regional dos Assuntos Europeus

1 - A Direção Regionaldos Assuntos Europeus, abreviadamente designada por DRAE, tem por
missão prosseguir a definição, a coordenação e a execução da ação eÍerna do Govemo Regional
nos domínios dos assuntos europeus e da cooperação externa junto das instâncias próprias nacionais
e das instituições e dos órgãos da União Europeia, bem como das organizações inter-regionais eu-
ropeias e internacionais, em concertação com os departamentos do Govemo Regional competentes.

2 - A DRAE é dirigida por um diretor regional, cargo de direção superior de 1 .o grau.

Artigo 19.o

Direção Regional da Administração da Justiça

1 - A Direção Regional da Administração da Justiça, abreviadamente designada por DMJ, tem
por missão a direção, orientação e coordenação dos serviços dos registos civil, predial, comercial e
de automóveis, do departamento do Jornal Oficial e do Notariado da Região Autónoma da Madeira.

2 - A DRAJ é dirigida por um diretor regional, cargo de direção superior de 1 .o grau.

Artigo 20.o

lnspeção Regional de Finanças

1 -A lnspeção Regionalde Finanças, abreviadamente designada por lRF, tem por missão
assegurar o controlo estratégico da administração Íinanceira da Região Autónoma da Madeira,
compreendendo o controlo da legalidade e a auditoria financeira, administrativa e de gestão, e
também prestar apoio técnico especializado, sendo que a sua intervenção abrange as entidades
do setor público administrativo e empresarial regional, incluindo as autarquias locais, bem como
os setores privado e cooperativo, quando sejam sujeitos de relações financeiras com a Regiâo
Autónoma da Madeira ou com a União Europeia, ou quando se mostre Índispensávelao controlo
indireto de quaisquer entidades abrangidas pela sua ação.

2 - A IRF é dirigida por um inspetor regional, cargo de direção superior de 1.o grau.

sEcçÃo il

Missão dos serviços da adminishação indireta

Artigo 21.o

Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão da Madeira

1 - O Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão, adiante abreviadamente designado por
GGLC, criado pelo Decreto Legislativo Regional n.o 8/2003/M , de 21 de maio, alterado pelo Decreto

N.o 12 Pâs.12
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Legislativo Regional n.o 29120031M, de 9 de dezembro, é um serviço público personalizado com
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, que tem por missão a gestão e funcionamento
da Loja do Cidadão da Madeira e dos postos de atendimento ao cidadão.

2-O GGLC é dirigido por um diretor, equiparado a cargo de direção superiorde 1.o grau.

Artigo 22.o

lnstituto de Desenvolvimento Regional

1 - O lnstituto de Desenvolvimento Regional, lP-RAM, designado abreviadamente por lDR,
lP-RAM, criado pelo Decreto Legislativo Regional n.o 1812007lM, de 12 de novembro, alterado pelo
Decreto Legislativo Regional n.o 38120121M, de 13 de dezembro, é um serviço público personalizado
com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, que tem por missâo a coordenação das
atividades de planeamento e de monitorização do modelo de desenvolvimento regional, bem como
a coordenação geraldos Fundos Europeus Estruturais e de lnvestimento e a gestão da intervenção
dos Fundos Estruturais da União Europeia.

2-O lDR, lP-RAM é dirigido por um conselho diretivo, composto por um presidente e por
dois vogais, respetivamente, cargos de direção superior de 1 .o grau e de 2.o grau.

CAPíTULO IV

Pessoal

Artigo 23.o

Sistema de gestão de pessoal

1 - A gestão de pessoal dos seruiços da administração direta da VP, com exceção, em Íunção
das suas especiÍicidades, da AT-RAM e da DRAJ, rege-se pelo sistema centralizado de gestão de
recursos humanos, estabelecido nos artigos 6.0 a 9.o do Decreto Legislativo Regional n.o 11120181M,
de 3 de agosto.

2 - O sistema centralizado de gestão de recursos humanos referido no número anterior consiste
na concentração na Vice-Presidência dos trabalhadores com relação jurídica de emprego público
constituída por tempo indeterminado, integrados nas caneiras gerais e nas carreiras e categorias
subsistentes, e posterior afetação aos órgãos e serviços da sua administração direta, de acordo
com as necessidades veriÍicadas, por despacho do Vice-Presidente.

3 - O sistema centralizado de gestão obedece, designadamente, aos seguintes princípios:

a) A aÍetação determina a compeÍência do dirigente máximo do respetivo serviço para praticar
todos os atos no âmbito da gestão dos recursos humanos, nomeadamente avaliação de desempe-
nho, marcação de férias e de faltas e registo de assiduidade;

ó) Por despacho do Vice-Presidente, e sem prejuízo dos direitos e garantias dos trabalhadores,
pode ser revista a afetação, sempre que se verifique a alteração de circunstâncias ou quando o
plano de atividades dos serviços o justificar;

c) O recrutamento de trabalhadores para postos de trabalho que se encontrem abrangidos
pelo sistema centralizado de gestão é feito para a VP, sem prejuízo de ser determinado, no aviso
de abertura do procedimento concursal ou no pedido de utilização de reservas de recrutamento,
o órgão ou serviço ao qual o trabalhador ficará afeto, através de referência ao respetivo mapa de
pessoal onde o posto de trabalho se encontra previsto.

4 - Os trabalhadores com relação jurídica de emprego público constituída por tempo
indeterminado dos serviços da administração indireta, e os da administraçâo direta integrados
nas carreiras especiais, com funções cuja especialização é exigida apenas no âmbito das atri-
buições do respetivo serviço, estão excluídos do sistema centralizado de gestão referido nos
números anteriores.

N.o 12 Pá9. 13
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Artigo 24.o

Regime de pessoal

O regime aplicável ao pessoal da VP é o genericamente estabelecido para os trabalhadores
que exercem Íunções públicas, sem prejuízo do disposto neste diploma.

Artigo 25.o

Carrei ras subsistentes

1 - O desenvolvimento indiciário das carreiras subsistentes de coordenador (SRPC), co-
ordenador e de chefe de departamento é o constante do anexo ao Decreto Legislativo Regional
n.o 23l99/M, de 26 de agosto, objeto da Declaração de Retificação n.o 15-l/99, de 30 de setembro,
sendo-lhes aplicávelo disposto no artigo 106.0da Lei n.o 12-N2008,de27 de fevereiro, alterada
pelas Leis n.o 64-A/2008, de 31 de dezembro ,3-8,12010, de 28 de abril,3412010, de 2 de setembro,
55-N2010, de 31 de dezembro,64-812011, de 30 de dezembro, e 6612012 e 66-B,12012, ambas
de 31 de dezembro.

2 - O disposto no número anterior não prejudica a integração na tabela remuneratória única,
feita ao abrigo do artigo 5.o da Lei n.o 7512014, de 12 de setembro.

CAPíTULO V

Disposições finais e transitórias

Artigo 26.o

Dotação de cargos de diÍeção

1 
-Adotação 

de cargos de direção superiorda administração direta e indireta da VP consta
dos anexos I e lt ao presente diploma, do qual fazem parte integrante.

2 - Adotação de lugares de cargos de direção intermédia de 1.o grau das unidades orgânicas
nucleares que funcionam sob a direta dependência do GVP consta do anexo rrr ao presente diploma,
do qual Íaz parle integrante.

Artigo 27.o

Extinção, cÍiação e reestruturação de serviços

1 - Pelo presente diploma são criados os seguintes serviços:

a) Direção Regional do Património, que, até à aprovação do respetivo diploma orgânico,
assegura as atribuições constantes das alíneas a) a r) e v) do artigo 3.o do Decreto Regulamentar
Regional n.o'1212018/M, de 24 de setembro;

b) Direção Regionalde lnformática, que, até à aprovaçâo do respetivo diploma orgânico, as-
segura as atribuições constantes das alíneas D a u), w) e x) do artigo 3.o do Decreto Regulamentar
Regional n.' 1212Q181M, de 24 de setembro.

2 - Pelo presente diploma são eÍintos os seguintes serviços:

a) A Direção Regionalde Património e lnformática, reestruturada nas direções regionais criadas
pelo número anterior;

b) A Direção Regional para a Administração Pública do Poúo Santo.

3 - A Direção RegionalAdjunta de Economia é objeto de reestruturação, passando a designar-
-se Direção RegionalAdjunta dosAssuntos Parlamentares, Relações Externas e da Coordenação,
mantendo as atribuições constantes das alíneas al, b) e fl do artigo 2.o do anexo C ao Decreto
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Regulamentar Regional n.'7l2018lM,de 14 de maio, que aprova a orgânica da então designada
Direção RegionalAdjunta de Economia, mantendo-se a comissão de serviço do atual titular.

4 -Ê. afierada a designação da Direção RegionalAdjunta de Finanças, agora renomeada
para Direção RegionalAdjunta das Finanças, mantendo as suas atuais atribuições, constantes do
artigo 2.o do anexo B ao Decreto Regulamentar Regional n.o 712018/M, de 14 de maio, mantendo-
-se a comissão de serviço do atualtitular.

5 -A Direção Regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação Externa é objeto de rees-
truturação, passando a designar-se Direção Regional dos Assuntos Europeus, mantendo as atri-
buições constantes do Decreto Regulamentar Regional n.o 12120161M, de 14 de abril, mantendo-se
a comissão de serviço do atualtitular.

6 - Os diplomas orgânicos relativos à Direção Regional de Património e lnformática e à
Direção Regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação Externa, incluindo os relativos à sua
organização interna, mantêm-se em vigor, com as devidas adaptações, até à entrada em vigor dos
diplomas que aprovarão as novas estruturas orgânicas das unidades que, nos termos do presente
artigo, lhes sucederam.

Artigo 28.o

Transição e manutenção de serviços e de comissões de serviços

1 -Até à aprovação da organização interna dos serviços do Gabinete do Vice-Presidente a
que se refere o n.o 2 do artigo 9.o, a unidade orgânica nuclear constante do aftigo 4.o da Portaria
n.o 22912015, de 19 de novembro, publicada na Jornal Ofrcial da Região Autónoma da Madeira,
1 .a série, n.o 180, suplemento, de 19 de novembro, transita para o Gabinete da Vice-Presidência do
Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, mantendo a mesma natureza jurídica, mantendo-
-se a comissão de serviço do respetivo titular.

2 - Atransição de serviços a que se refere o n.o 1 é acompanhada, pela correspondente tran-
sição do pessoal, sem prejuízo da posterior atualização da lista nominativa referida no artigo 31.o
do presente diploma.

3 -Até à aprovação da organização interna dos serviços do Gabinete do Vice-Presidente a
que se refere o n.o 2 do artigo 9.o, mantém-se igualmente em vigor a Poftaria n.o 41912018, de 12 de
outubro, e demais regulamentos relativos à atual estrutura interna, bem como as comissões de
serviço dos respetivos titulares de cargos dirigentes.

Artigo 29.o

Referências

Todas as referências, legais ou regulamentares, feitas à Vice-Presidência do Governo devem
ser feitas à Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares.

Artigo 30.o

Orgânicas dos serviços

Os diplomas orgânicos dos seruiços que são objeto de criação e reestruturação nos termos do
arligo 27.o são aprovados no prazo de 45 dias a contar da entrada em vigor do presente diploma.

Artigo 31.o

Listas nominativas e afetação de pessoal

A lista nominativa do pessoal abrangido pelo sistema centralizado de gestão misto da VP é
objeto de atualização e publicação na 2.a série do Jornal Oficial da Reglão Autónoma da Madeira
e na página eletrónica da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares,
sendo revista a afetação do pessoal abrangido pelo sistema centralizado de gestão aos serviços
da administração direta.

N.o 12 Pá9. 15
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Artigo 32.o

Norma revogatória

Pelo presente diploma é revogado o anexo A do Decreto Regulamentar Regional n.o 7120181M,
de 14 de maio, e o Decreto Regulamentar Regional n.o 1l2O18lM, de 24 de janeiro.

Artigo 33.o

Entrada em vigor

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

Aprovado em Conselho do Govemo Regional em 21 de novembro de 2019.

O Presidente do Governo Regional, Miguel Filipe Machado de Albuquerque.

Assinado em 20 de dezembro de 2019.

Publique-se.

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, lreneu Cabral Barreto.

ANEXOI

(a que se refere o n.o I do artigo 26.0)

Gargos de direção superior da administração direta

Mapa de cargos dirigêntes a que se refêrê o artigo 26.0 Número de lugarês

N.o í2 Pá9. í6

Cargos de direção superior de 1.0 grau
Cargos de direção superior de 2.o grau

Cargos de direção superior de 1.o grau
Cargos de dire@o superior de 2.o grau

{NEXO II

(a que se reÍere o n.o 1 do artigo 26.0)

Cargos de direção superior da administração indireta

Mapa de cargos dirigêntes a quê sê rêfêrê o artigo 26.0

11

2

Número de lugares

2
2

ANEXO III

(a que refere o n.o 2 do artigo 26.0)

Cargos de direção intermédia dos serviços dependentes do Gabinete do Vice-Presidente

Mapa de cargos dirigentes a quê sê rêfêrê o artigo 2ô.o Número dê lugares

Cargos de direção intermédia de í.o grau 7

112917024

www.dre.pt



ANEXO XI.A
CARREGAMENTO DO FICHE|RO ORçAMENTO

CODIGO DO SERVIçO: 1034
PÂc.:t

DATAi 18n1lmm
PROGRAÌVIA MEDIDA ATTVIDADE FONTEDE

FINANCIAMENTO

CLASSIFICA, AO ORGANICA CLASS. ECONOMICA OLASSMCAçAO

Ft'NCIONAL
DESIGNAçÃOSEC. CAP, DIV S/DTV CODIGO ALINEA SIJBALINEA

060 057 222 311 43 oL o8 oo 010103 o0 oo 0360 Pessoal dos Quadros- Regime de Função Pública 3 866 000
o60 o57 222 3LL 43 o1 I oo 010108 oo 00 0360 Pessoal Aguardando Aposentação 12 0m
o60 057 222 3L1 43 o1 8 oo 010109 o0 oo 0360 Pessoal em Qualquer Outra Situação 13 000
060 057 222 311 43 o1" 8 00 0101 10 00 00 0360 1 30C
060 057 222 3r.1 43 01 8 00 0101 1 1 00 oo 0s60 Representação 21 6m
o60 o57 222 31,1, 43 01 8 oo 0101 12 oo o0 0360 plementos e Prémios 362 1Oo

060 057 222 311 43 oL 8 oo 0101 13 00 o0 0360 Subsídio de refeição t6210A
o60 o57 222 311 43 oL 8 o0 0101 14 SF 00 0360 Subsídio de Férias 348 00C
o60 o57 222 31L 43 oL 8 oo 0101 14 SN oo 0360 Subsídio de Natal 348 000
o60 057 222 311 43 01 8 oo 0101 15 00 oo 0360 Remunerações Por Doença Maternidade/paternidade 100 000
o60 057 222 311 43 o1 8 oo 010202 00 00 0360 Horas Extaordinárias 2 900
060 057 222 311 43 o1 8 00 010204 00 00 0360 as de Ciusto 4 000
060 o57 222 311 43 o1 8 o0 010205 00 oo 0360 para Falhas 1 100
o60 057 222 311 43 01 I oo 010208 00 00 0360 Subsídio e Abonos de Fixação 261.700
060 057 222 31.L 43 o1 8 o0 oLo2L4 AO o0 0360 balho em Dias de Descanso Semanal 2 000
060 o57 222 311 43 oL 8 00 otozt4 BO 00 o360 Subsídio de Insularidade 10 100
060 o57 222 311 43 oL 8 oo oLo2t4 c0 o0 0360 Subsídio Atribuído ao Pessoal do porto Santo 8 000
o60 os7 222 3LL 43 o1 8 oo 010214 DO oo 0360 Subsídio Insularidade - DRAI 1 000
o60 057 222 311 43 o1 8 00 010214 zo 00 0360 Outros rtt200
060 057 222 3L1 43 oL 8 oo 010303 oo 00 0360 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 3 500
o60 os7 222 31.L 43 oL 8 00 010304 00 oo 0360 Outras Prestações Familiares 5 500
o60 057 222 3!1, 43 ot I 00 010305 AO AO 0360 Caixa Geral de Aposentações t122tOO
o60 057 222 311_ 43 o1 8 00 010305 AO BO 0360 Segurança Social 80 2m
o60 o57 222 311 43 o1 8 00 010310 PO 0 0360 Parentalidade 200m
o60 o57 222 38L 43 o1- 8 oo 020104 00 00 0360 Limpeza e Higiene 8 000



00 0360 Papel 9 906060 057 222 381 43 01 8 o0 020108 AO

23 000060 o57 381 43 o1 8 oo 020108 c0 00 0360 Outros222

o60 o57 381 43 ot 8 oo 0201 1B oo oo 0360 Livros e Documentação Técnica 200222

o57 43 o1 8 oo 020121 00 oo 0360 Outros Bens 3 000060 222 381

0360 Água 9 000o60 o57 222 381. 43 o1 I oo 02020t AO oo

35 0mo60 057 222 38L 43 o1 8 oo 020201 BO 00 0360 Eletricidade

61 200060 os7 222 381 43 oL 8 oo 020201 c0 00 0360 Outros

o60 057 381 43 0L I 00 o20202 00 00 0360 Limpeza e Higiene 500222

o57 43 oL 8 oo 020203 oo 00 0360 Conservação de Bens 2 500o60 222 381

057 43 o1 8 oo o20204 o0 oo 0360 Locação de Edifícios- rendas rt260a060 222 381

43 01 8 00 020209 c0 00 0360 Comunicação Fixa de Vozes 21 5mo60 0s7 222 381

Comunicações Móveis 1 000o60 057 222 381 43 oL 8 oo 020209 DO 00 o360

9 000060 057 222 381 43 0L 8 00 020209 EO 00 0360 Outros Serviços de Comunicação

19 500o60 057 381- 43 01 8 00 o202r3 AO 00 0360 Deslocações e Estadas222

o60 o57 38L 43 o1 8 oo 020273 oo 00 0360 Viagens - SMM 2 00c222

43 o1 8 oo o20217 AO oo 0360 Publicidade Obrigatória 500o60 o57 222 381

43 01 8 00 020218 00 00 o360 Vigilância e Segurança 1 000060 o57 222 381

0360 Outros 12 000o60 057 222 38L 43 o1 8 oo o20220 co oo

1 000060 o57 222 38L 43 01 8 00 o20225 AA 00 0360 CC- Cartão Cidadão

70 000o60 o57 381 43 01 8 o0 o20225 AB 00 0360 DUA-Cartão Único Automóvel222

2 500o57 43 oL 8 oo o20225 AC oo 0360 SRMTCo60 222 381

2 50043 o1 8 00 o20225 AD oo 0360 Outros Serviços060 057 222 381

AO 00 0360 Estágios Profissionais 1 000o60 057 222 381 43 oL 8 oo 040802

00 o360 Outras- Para todas as restantes transferêncías- Famílias 24304060 o57 222 381 43 o1 8 o0 040802 BO

Despesas Judiciais 2 000060 o57 38L 43 oL 8 oo 060203 CJ 00 0360222

Aquisição de bens 10 000057 381- 43 oL 8 00 020201 00 oo 0360060 222

1 00043 o1 8 oo o20202 00 00 0360 Limpeza e Higieneo60 057 222 381

250 00043 01 8 oo 07.o1.o7 AO oo 0360 Hardwareo4r oo4 o 381

0360 Software 65 000381 43 01 8 oo 07.01.08 AO oo04L 004 o
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oBs

No de postos de tÍabalho

Atíibu içÕesrcom petênciasratiyidades

Unidade

orgãnicalcentros de
compeGncia ou de

pÍodütorárea de

atividades

CaÍgosrcarÍeiras/categorias

DiretoÍ

divisão (3)

de Especialista
Coordenador

técnico

/cooÍdenador

Tecnico

supeÍioÍ
Assistente

lécnico

Assbtente

operacional

Diretor-

Regional

(1)

seÍvços
(2)

Técnico dê

inÍoÍmálica
e/ou profssional

Area de formação

0cupados
Não

0cupados

DiíetoÍ Reoional 1
1

SeruÇos deapoiodireto

1
Atividadê 1 SêcÍetaÍiado

Sompetência 1 1 Direito 1

Ê!sd:*Fs's
Gabinete JuÍittico

1al Direito 1

Subtotd

Oompetëncia 1 1a) lnformáÍca 1

Atividade 1

Núclêo dê apoio
infoÍmático

Íorã

Seruiços de apoio
inlerdemrlemenial

3ompetência'l 1o) z Direito 2 1

Oompetência 2 I BAD 1
lompetàìcia 3

qtuidade l 41al 4 1
{tividade 2 I 1 z
{tividade 3

1
1

Atividade 4

Gabinete do Cariório
ilotarial Privativo

1 1

SuôloÍd - .{,.iii...:.]

lompetência 1
1 Comunicaçáo Social 1

Aüvidade'l
4 4

Aüvidade 2

Departamento do Jornal
(mchl

1c) 1

SubfoÍa/

Total

Estrúura Nuclear

competcncia'l

Comoetência 2

A[vidade I Direito

Direção de SeÍyiços de
Gestiio de Recursos
Humanos (DSGRH)

-ffi çffi ffi ffi ,ffiffi ffiffiF Bt'*Ffubtotal
Competência 1

1 0Í9. Gestão de EmpÍesas

=ffi ffiffi= ffi ffi
1

l$i

DiÍeção de SeÍvlços

Financeiros, de

Organização e Logiíica
(DSFOLI 1

tn*içr
2

&lôtolal

LSV



8505n300822í

0Atividade 2

í81&)Alividade í Loia do Cidadão

Competência í

TM
Subtofal

11
Atividade 3

IAlividade 2
1dlivilade Í

IDivisão de Pakinónio,
Oryanlzação e Logís-tica

(DPOr)

Suffiotd
I1elAtividade 1

,1
1

Competência 2

1GesËo Recunos Humanos1
utvtfto oe

Ãdminiatração,

Recrutrmento ê Selegão
de llecrrc l.ürnram

Compethcia 1

Estrutura FlerÍvêl

Iola{

Ocupadoe

t'lão
Ocupados

Assistente

operaciond

Assistente

técnico

Coordenador

lécnico

/cooídenedor

Ìécnico de

inícmálica

Rpecialisb
de infumáti:a

Técnno

supedor

Chefe de

dívisáo (3)

llretoÍ dê

seM'gos

(2t

Direbr-

Regioml

(í)

lf de postos de habalho

ÁÍea de formação acdémica
dct profissional

Unklade

oqãnicalcentros de

compêtência ou dê
produtolárea de

aüvftlades

ltribuigõesrcompêtênciaslalivHades

rla DireÉo Regional da Administnção da Justiça - Artigo 2g_o'

CargoslcaÍÍelrasrcabgoílas

(tl AÍligo 4" do DecÍeto Regulamentar Regirnal n.'171201211'll,de 26 dejulho

(2) Poüria n.o ít1012012, de 16 de norembro (lSérie JOMM, n.o í50)

(3) Despacho n." 4í20í2, de 28 de dezembÍo de 2012

(â) - tugar previsto e não ocupedo

(bl 1 ÌeoÍco Supaior em oerclcio de cargo de direcÉo $perior de 1o grau

Íc) - 1 assistente opeÍacional sn Íegime de licença sem vencimenb supeÍioÍ a um ano
(d) Noíneaoâo em comissão de sêrvi@. PeÍtencê ao mapa de oessoal de outa enüdade
(e) . 1 assistente tècnico em regiÍp de hença sem vencimento supeÍior a um ano

(0 ' 1 õsistente técíìico em nobilidade inhrcabgoíias na categoria de coordenador técnico, É inbnSo da DRAI proceder à consof,dação desb mobilidade intercabgorias.

OBS

Total



Serviços Conservado

r/Notado

Conservado

r Auxiliar

Ajudante

orincioal

Primeiro

AudanÌe
Segundo

Aiudante

Escriturário

Suoerior
Escriturário

No de postos

de trabalho
OBS.

Lugares previslos 1 1 2 J 7
Lugares ocupados 1 2 2 5

Conservatória dos Registos Civil, Predial da Galheta

N.o de efectivos 1 2 2 5

.ugares previstos 1 1 3 5 10
Luqares ocuoados 1 1 2 1 4 IConservatória dos Registos Civile Predial de Câmara de Lobos

N.o de efectivos 1 1 3 1 4 10

Município

exeÍce na
a0

Luqares previslos 1 1 1 3 4 15 25
LuQares ocuoados 1 2 3 13 19

Conservatória do Registo Civildo Funchal

N.o de efectivos I 1 3 5 13 23

Exerce funções 1 primeiro aiudante do quadro da Conservatória/Cartório Notarialda Zona Franca,

em e seque
aÍecto à cRCom e cN da zonaFranca.l Aj. Principal é eteito da Administração locat.

Lugares pÍeyistos I 1 1 2 2 2 J 12
Llgares ocuoados 1 1 1 1 2 1 2 IConsdrvatória do Registo Predialdo Funchal

N.q de efectivos 2 1 1 2 5 1 2 14
e a0 1

em mobilidade interna
Conservadorde exercidasSãOfunções Conservadsr ÂAuxiliarpelo AS de Conservador sãoAuxiliar exercidastunçóes doConservador Civil Prediale Santadepelo Registo Cruz,

o conservador exercetitular de coordenador dos âmbiton0 doexternos, SIADAP

Serviços externos da DRAJ - Mapas de pessoal

primeiro encontÍa-se em mobilidade na Conservatória do Registo Civil (Balcão e partilhas) e segundos ajudantes na

1 1 'l 3 4 3 13
1 1 2 3 3 10

do Registo Comercial e Automóveis do Funchal
o de efectivos 1 1 3 3 3 4 15

a0 e

o

(E intençao da DRdi proceder à consolidação da mobilidade na calegoria destes dois oficiais dos registos).

2

2 2

1

4

4
9

I

Conservatória do Registo Comerciale CaÉório Notarial privativos da
Zona Franca.ltladeira

pertencente ao quadro paralelo do Município e afecto a esta conservatória/cartório exerce funções na CR Civildo Funchal
do segundo



Serviços externos da DRAJ - Mapas de pessoal

O conservador deste quadro exerce fun@s na CRPredial do Funchal. Exercem funções o conservador da Conseratória da Ribeira Brava, I segundo ajudanle da CRCp de Câmara de Lobos.

1242411N.o de efectivos

Conseryatóila dos Registos Givil e Predialde Santa Cruz 103231ILuqares ocuoados
1132321-ugares previstos

Aconservadora exerce funçõesem Sanla Cruz
51121N.o de efeclivos

Conservatóda dos Registos Civil e Predialde Ribeira Brava 61121'lLuoares ocuoados
721211Luqares previstos

oconservadorencontra-seemmobilidadenosserviçosexternosdolRN(AdministaçãoCenf
Moniz. Exerce funçoes 1 primeiro ajudante da CRCP de Câmara de Lobos.

311IN.o de efectivos

dos Registos Civil, Predial de Porto Santo 5221Luqares ocuDados
5221.uqares orevistos

1 Escrifurário exerce funçôes na Direção de Serviços Financeiros, de Organizaçâo e Logistica.

211N.o de efectivos

dos Registos Civil, Prediale Cartório Notarialde Porto
2I1Luqares ocuDados
321.uoares orevistos

o conservador deste quadro exerce funções em regime de mobilidade na CRCp de segundo ao quadro paralelo
623IN.o de efectivos

dos Reglstos Givil e Predial de Ponta do Sol 6221
,lLuqares ocuoados

62211Lugares previstos

5212N.o de efectivos

Conservatória dos Registos Civil e Predialde Machico
5212Luqares ocuoados
62121.uqares Drevistos

OBS
No de postos

de kabalhoEscriturário
Escriturário

Sunerior

Segundo

Aiudante

Primeiro

AiudanÌe

Ajudante

nrincinal

Conservado

r Auxiliar

Conservado

rNotádo

Seruiços



Seruiços Conservado

r/Notário

Conservado

r Auxiliar

Ajudante

orincioal

Primeiro

Aiudante

Segundo

Aiudante

Escriturário

Suoerior
Escriturário

No de postos

de trabalho

Lugares previstos 1 2 4 7
Luoares ocuoados 1 1 1 3

Conservatória dos Registos Givile Predialde Santana

N,o de eÍectivos 1 1 1 1 4
Eìcrce funF€s 1 pdmeiro ajudanh peúenente ao quadro paralelo do

Luqares previstos 2 2 4
Luoares ocuoados 2 2

Conservatória dos Registos Givil, Predial de São Vicente

N.o de efectivos 2 4

Exerce funçÕes 1 assistente técnico do mapa de pessoal do CaÍólio Privaüvo do Govemo Regional,

Lugares previstos 1 1 1 2 5
Luoares ocuoados 1 'l

Gartório llotarial do CFE

N.o de efecüvos 1 1 2
uma ao e ao

ïofalprevrisÍos

Total ocupados

Total eÍectivos'

Serviços externos da DRAJ - Mapas de pessoal

Atribuições/com petênciaslactividades :

Conservadores/Notários - Cabe ao Conservador a orientação e fiscalização de toda a conservatória/cartório, assegurando a conÍormidade dos actos praticados pelos
oficiais com o estatuído na lei e com os legítimos interesses dos utentes
Formaçâo académica mínima exigida para ingresso - Licenciatura em Direito e curso de extensão universitária

oficiais dos registos (Aiudantes 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 escotaridade.

*o total de efetivos é superior ao número de postos ocupados, uma vez que, alem de exercerem funções 2 habalhadores da Administração central e 1 assistente técnico
em regime de mobilidade, alguns trabalhadores pertencem aos quadros paralelos do município respátivo, na sequència da privatização do notariado.

OBS.


