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Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR);
- De acordo com o n.a 2 do art.e 74 do DLR 12120151]l;4., de 271L2 - Sistema

Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Regional
Autónoma da Madeira, SIADAP - RAM -.

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

Direção-Geral dos Registos e do Notariado para a Região Autónoma da
Madeira.

Decreto Regulamentar Regional n.a 1,81201,61M, de22 de julho;
- Aprova a orgânica da Direção Regional da Administração da Justiça.

Despacho n.e 21.812019 de 06 de setembro;
- Procede à adaptação da estrutura administrativa da Direção Regional da

Administração da Justiça.

Portaria n.e 23012021 de 10 de maio;
- Procede à alteração da estrutura nuclear da Direção Regional da

Administração da Justiça.

Decreto Regulamentar Regional n.a 912021.1}i4., de 27 de agosto;
- Aprova a nova otganização o funcionamento e a estrutura orgânica do XIII

Governo Regional da Madeira.

Despacho n.e 44412021 de29 de outubro;
- Procede à alteração da estrutura flexível da Direção Regionai da

Administração da Justiça.
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SIGLAS / ABREVIATURAS E DESIGNAçAO

RAM - Região Autónoma da Madeira

GR - Coverno Regional

DRAJ - Direção Regional da Administração da Justiça

GJ - Gabinete Jurídico

CNPG - Gabinete do Cartório Notarial Privativo do Governo Regional

DSFOL - Direção de Serviços Financeiros, de Organização e Logística

DSCRH - Direção'de Serviços de Cestão de Recursos Humanos

PAEF - Programa de Ajustamento Económico e Financeiro

DLR - Decreto Legislativo Regional

RALR - Resolução da Assembleia Legislativa Regional

DRR - Decreto Regulamentar Regional

POT - Programa de Ocupação Temporárias de Desempregados

MAIS - Medida de Apoio à Integração de Subsidiados

CIBE - RAM - Cadastro e Inventario dos Bens do Estado - RAM

CeRFiP - Gestão de Recursos Financeiros Partilhados

DPOL - Divisão do Património, Organização e Logística

SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração

Pública

LGTFP - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabiiização



I PARTE

r.1 TNTRODUçÃO

Com a publicação do Decreto - Lei nq 24712003, de 8 de Outubro, que transfere

parc a Região Autónoma da Madeira as atribuições e competências

administrativas que o Ministério da Justiça exerce através da Direção Geral dos

Registos e do Notariado, em matérias dos registos e notariado, e, a posterior

publicação do Decreto Regulamentar Regional ne 4120041M, de 20 de Fevereiro,

que aprova a orgânica da Direção Regional da Administração da Justiça, bem

como com a publicação da portaria conjunta da Vice-Presidência do Governo

Regional e a Secretaria Regional do Plano e Finanças, na 8312004, de26 de Março,

que aprova o quadro do pessoal da DRAJ, concluíram-se as publicações

necessáriaslobrigatórias que deram início a este organismo.

No entanto, e no decurso do ano 2006 foram transferidos, para esta Direção

Regional, os serviços do Cartório Privativo do Governo Regional e o do Jornal

Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), conforme estipulado no

Decreto Regulamentar Regional nq 5120061};4., de 9 de Junho, tendo também sido

publicado o novo quadro de pessoal da Direção Regional da Administração da

Justiça pela Portaria ne 3212007, de 29 de Março.

Neste ano de 2020, através do Decreto Regulamentar Regional n.e 3812020/M, de

18 de junho, a Direção Regional da Administração Pública e da Modernização

Administrativa, abreviadamente designada DRAPMA, assume a tutela do Jomal

Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM).
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Nos termos do artigo 29.e do capítulo III da Lei351201.4, de20 de junho (LGTFP),

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

serviços (Centrais e Externos).

Com o Decreto Regulamentar Regional nq 912021.1}114', de 27 de agosto, este &gão

do Governo Regional passou a ser tutelado pela Secretaria Regional de

Educação, Ciência e Tecnologia

Ao abrigo da alínea c) do artigo L3.q do Decreto Regulamentar Regional n.a

1.81201.61M, de 22 de julho, que aprova a orgânica da Direção Regional da

Administração da Justiça, executa-se o presente Relatório de Atividades que

contém, resumidamente, 3 grandes partes:

I Parte

Contém a missão, organização e funcionamento, € o organigrama da

DRAJ.

II Parte

Contém um balanço sintético das atividades desenvolvidas pelo CNPG e

pelas duas direções de serviços dos Serviços Centrais, Estrutura nuclear,

DSFOL e DSGRH, sendo que cada um destes departamentos fornece os

elementos constantes neste relatório de atividades. Inclui também uma

breve análise dos serviços externos (Cartórios Notariais e Conservatórias

sedeadas na Região Autónoma da Madeira).

6
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III Parte

Contém a legislação referenciada neste Relatório de Atividades.

r.2 MrssÃo oa DRAI

A Direção Regional da Administração da Justiça tem por competências:

'/ Apoiar o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, na

formulação e concretizaçã,o 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 eficá.cia 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;

'/ Programar e promover as ações relativas à formação dos recursos humanos

afetos à estrutura nuclear da DRA] 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;

7
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'/ 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 Justiç4 através do Instituto dos Registos e do

Notariado, nos termos do n.q 2 do artigo 3.4 do Decreto-Lei n.a 24712003, de8

de oufubro.

O 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 Notafiado,

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

própria da DRA| para promover formação ao pessoal dos seus serviços.

I



r.3 ORGANTZAçAO E FUNCTONAMENTO

A DRAI é dirigida pelo Diretor Regional da Administração da Justiça, Dr. Jorge

de Freitas, e compreende os seguintes serviços:

SenvrÇos DE Aporo DrRrro E INTERDEpARTAMENTAL

,/ Gabinete do Cartório Notarial Privativo do Governo Regional (CNPG);

Sanvrços Csrurnars (ESTRUTURA NUCLEAR) :

'/ Direção de SeÏviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH);

,/ Direção de Serviços Financeiros, de Organização e Logística (DSFOL)

Srnvrços ExrsRNos:

As conservatórias dos registos civil, predial, comercial, automóveis e os cartórios

notariais da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente:

,/ Conservatória dos Registos Civil e Predial da Calheta;

,/ Conservatória dos Registos Civil e Predial de Câmara de Lobos;

,/ Conservatória do Registo Civil do Funchal;

,/ Conservatória do Registo Predial do Funchal;

{ Conservatória dos Registos Comercial e Automóveis do Funchal;

,/ Conservatória do Registo Comercial e Cartório Notarial Privativos da Zona

Franca da Madeira;

'/ Conservatória dos Registos Civil e Predial de Machico;

,/ Conservatória dos Registos Civil e Predial da Ponta do Sol;

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

I
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'/ Conservatória dos Registos Civil e Predial do Porto Santo;

,/ Conservatória dos Registos Civil e Predial da Ribeira Brava;

,/ Conservatória dos Registos Civil e Predial de Santa Cruz;

,/ Conservatória dos Registos Civil e Predial de Santana;

,/ Conservatória dos Registos Civil e Predial e de São Vicente;

r' Loja do Cidadão da Madeira

o Gabinete de Identificação Civil;

o Gabinete de Apoio ao Registo Automóvel;

o Gabinete de Certidões.

,/ Centro de Formalidades de Empresas (CFE)

o Cartório Notarial;

o Empresa na Hora;

o Gabinete de Apoio ao Registo Comercial;

o Marcas e Patentes;

o Marca na Hora.

10
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II PARTE BALANçO SINTÉTICO DAS ATIVIDADES
DESENVOTVIDAS

II.1. SERVIÇOS DE APOIO DIRETO E INTERDEPARTAMENTAL

II.l.L GaslNErE Do Canrónlo NoraRrAL PRrvlrrvo (CNPG)

As atividades que asseguram a prossecução dos objetivos cometidos ao Cartório

Notarial assentam, primacialmente, no seguinte:

- Elaboração de pareceres e de processos que lhe forem solicitados pela

Direção Regional da Administração da Justiça, constituindo um órgão de

consulta e de apoio legislativo;

- Exercício das funções de notário privativo do Governo Regional nos atos

e contratos em que a Região tiver interesse e o Governo Regional for outorgante;

- Apoio administrativo às áreas referidas;

- Distribuição do serviço externo;

- Encaminhamento dos utentes dos serviços;

- Apoio logístico;

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

previstos.

A usra Dos FUNCIoNÁ¡uos E o coNTEúDo FUNCToNAL ESTATuino, r¡vt

RAZÃO DA ORGÂNICA Ë, DAS ATNIDADEs PRoSsË GI]TDAS, SÃo oS sËGUINTEs j

Consulta jurídica, contencioso e notariado - Um Técnico Superior

Apoio administrativo - Três Assistentes Técnicas

Apoio operacional - Um Assistente Operacional

13
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Executar e processar tarefas relacionadas com uma ou mais áreas de atividades

funcionais e designadamente:

o Rever os processos notariais remetidos pelos serviços da administração

pública regional direta e indireta, elaborar ou corrigir as respetivas

minutas de contratos e escrituras e digitar os seus textos finais,

assegurando a sua ultimação;

o Assegurar a transmissão e o registo da correspondência relativa aos

processos. pendentes, v.8., com as entidades neles intervenientes

(departamentos públicos, Tribunal de Contas, paúiculares, etc.);

o Elaborar as contas respeitantes aos contratos e escrituras celebrados;

o Emitir guias atinentes aos fluxos financeiros decorrentes da prática dos

atos notariais;

. Classificar e arquivar os documentos dos processos notariais;

o Digitar pareceres e informações jurídicos e elaborar ofícios;

o Assegutar o atendimento de cada utente do serviço, com cumprimento

rigoroso das regras da urbanidade, civilidade, coadjuvação e orientação

necessárias à boa satisfação dos interesses e necessidades dos utentes.

a

No decurso de 202L, o Cartório Notarial recebeu, geriu e ultimou os processos

que constam dos quadros seguintes:

Recebidos

Ano
A B C D

Contratos
* ,lrÊ

Direitos
srP

Comp.
venda

Expropriações/
aquisições

Autos de
posse

administrativa
Totais

2021.' 23 0 12 47 0 82

14



* Contratos de: empreitada, prestação de serviços, fornecimentos, mútuo, concessões, constituição de sociedades,

associações/fu ndações...

** Encontra-se ainda pendente a decisão do retorno do CNPG como centro de celebração dos contratos de empreitada,

fornecimento, concessão e prestação de serviços de toda a administração pública em que a Região Autónoma tenha

interesse e as entidades da administração regional sejam outorgantes.

Ultimados e assinados

* Contratos de: empreitada, prestação de serviços, fornecimentog concessões, mútuo, constituição de sociedades,

associações/fu ndações...

+* Devolvidas 1 aquisições/expropriações e 1 contrato.

Anote-se, ainda, que, semanalmente, é remetida ao senhor Secretário Regional

de Educação, Ciência e Tecnologia, posteriormente ao senhor Secretário das

Finanças que passou a tutelar, bem como ao senhor Diretor Regional da

Administração da Justiça, lista com a situação discriminada de todos os

processos pendentes de expropriação amigável e aquisição por via do direito

privado, até 1.9 de outubro.

Os processos transitados a 1 de janeiro de 2021. são os que constam do quadro

seguinte:

* Contratos de: empreitada, prestação de serviços, fornecimentos, concessões, mútuo, constituição de sociedades,

associações/fu ndações...

Ano
A B c D E

Contratos*
Direitos

sup
Comp.
venda

Expropriações/

aquisições
Devolvidos

Autos de posse

administrativa
Totais

2021 26 0 10 51 2** 0 87

Ano
A B C

Contratos*
Direitos

srp
Comp.
venda

Expropriações/
aquisições

Autos de posse

administrativa

2020 .) 0 0 14 0

15



Os processos transitados a 31 de dezembro de 2021, são os que constam do

quadro seguinte:

* Contratos de: empreitada, prestação de serviços, fornecimentos, concessões, mútuo, constituição de sociedades,

associações/fundações...

Os processos transitados aguardam a prestação de esclarecimentos e/ou de

documentos bem como a disponibílizaçáo do montante das indemnizações

devidas, no caso das aquisições por via do direito privado e das expropriações

amigáveis.

No decurso do ano, foram expedidos 494 faxes (emails)/ofícios, efetuadas 300

entradas/saídas, elaborados e expedidos 251 contas/recibos. Foi, ainda, declarada

à Direção Regional de Finanças a celebração de 5L escrituras (obrigações

acessórias - Modelo 11) e comunicada ao Ministério da Justiça a celebração de 10

escrituras de compra e venda de prédios (Modelo 298).

Note-se Qn€, como é superiormente sabido, alguns departamentos

governamentais passaram, a partir de março de 2009, a não remeter ao Cartório

os contratos de empreitada, de fornecimento, de concessão e de prestação de

serviços, prâtica introduzida, sem qualquer explicação institucional e

intragovernamental, peIa, presume-se, alegada e então invocada entrada em

l6

Ano
A B c

Contratos*
Direitos

srP
Comp.
venda

Expropriações/
aquisições

Autos de posse

administrativa

202r 1. 0 2 1.1 0



vigor do Código dos Contratos Públicos, fundamento já removido por exposição

adrede feita.

Esta falta de remessa determina outra quebra, nessa sede, de processos recebidos,

a qual não pode, como jâ foi aduzido, ser imputada aos serviços do CNPG.

A situação referida foi anunciada como revertida no que concerne aos contratos

respeitantes a novas obras e celebrados no âmbito funcional da extinta Secretaria

Regional do Equipamento Social - conquanto que sem remessa de processos -,

embora sem cumprimento prático dessa orientação, sendo que nada foi

adiantado nesse sentido em relação aos contratos celebrados na esfera missional

da extinta Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais.

Essa reversão é obnubilada e dificultada pelo advento de nossos dirigentes e

novos funcionários para os departamentos governamentais que são

confrontados com o quadro atual de pulverização de funções e agentes notariais,

desconhecendo, assim, os princípios, critérios, regras, fins e as reconhecidas

vantagens e benefícios que subjazeram e nortearam a existência e o

funcionamento do CNPG, enquanto centro imputacional dos contratos e do seu

arquivo centralizado para efeitos de memória e consulta futuras.

Da leifura dos números indicados suprn, conclui-se que, com exceção dos

processos de aquisição por via do direito privado e de expropriação - que

determinam a dependência destes serviços em relação à correção da instrução

dos processos por serviços outros e no que tange à junção dos documentos

comprovativos da disponibilidade dos montantes da indemnização das

expropriações, que é assegurada por outros serviços -, os serviços do Cartório

17



asseguraram, com observância dos princípios da tempestividade e pontualidade

administrativas, internamente estabelecidos e desde sempre superiormente

expectados, a prática dos atos que thes foram cometidos, ou seja, os contratos

foram assinados no prazo em que foram recebidos os processos respetivos, se

instruídos na íntegra com correção e se os representantes dos adjudicatários e as

contrapartes tivessem disponibilidade para os dias e horas desde logo marcados.

De igual modo, esse curso foi também complexificado com a necessidade do

cumprimento das formalidades exigidas pelos artigos 24.a, 25.a e 27.e da Lei

n.e 83120'1.7, de 18 de agosto.

Ressalve-se que, adentro das regras e procedimentos exigíveis nestas matérias,

deve ser sublinhada a existência, a adoção e manutenção do exercício de "boas

prâticas" no interior dos serviços do Cartório Notarial, por parte de alguns

funcionários, v.g., na preparação e marcação "no momento" dos processos cuja

ultimação não depende de factos e fatores exógenos e, ainda, na exteriorização

pelas restantes funcionárias do aprofundamento e atualização de conhecimentos

que vão sendo adquiridos no exercício das suas funções, como é apanágio da

cultura e prática reais do mérito e excelência.

Esta celeridade e tempestividade - ímpar se compaginada com a observação do

"itef" anterior do mesmo processo - por constituírem "norma assumida" e intuída

pelos utentes dos serviços que, com assiduidade manifestam surpresa e apreço pela

mesma, bem como pela forma urbana e atenta do atendimento que lhes é dispensado,

devem ser inseridas na compilação das "boaspráticas" da administração pública.

18
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No entanto, a execução das tarefas - que engloba o arquivo dos processos - mais

uma vez não recomendou nem permitiu ainda que nenhum funcionário tivesse,

ao longo de todo o ano e até à presente data, frequentado curso de formação

funcionalmente adequado, situação que terá que ser imperiosamente prevenida

e salvaguardada no futuro.

Em síntese, deverá concluir-se que o CNPG continua a carecer de uma medida

urgente de adoção generalizada da resolução da questão do centro imputacional

de celebração dos contratos de empreitada, de fornecimento, de concessão e de

prestação de serviços para toda a administração pública regional - devido ao

facto de alguns departamentos govemamentais não remeterem os processos

respetivos.

Do presente relatório é possível concluir que o CNPG tem um desempenho que,

não obstante os constrangimentos exógenos suprarreferidos, lhe permitiu a

superação global dos objetivos que se lhe encontram cometidos.
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rr.r.2ARQUrVO

No Serviço do Arquivo e do Cartório Notarial Privativo do Governo Regional

trabalham 3 funcionários:

o Um Técnico Superior

o Duas Assistentes Técnicas

Este Serviço é responsável pela receção, registo e arquivo de todos os

documentos recebidos e expedidos pelo CNPG e também, pelo arquivo das

escrituras/contratos efetuados pelo CNPG.
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II.2 SERVIçOS CENTRAIS (ESTRUTURA NUCLEAR)
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1I.2.1, DrneçÃo on Sunvtços FINANCEIRoS/ pn ORceNIZAçAo E

LOGÍSTICA - DSFOL

A DSFOL tem por missão assegurar a gestão dos recursos financeiros e

patrimoniais, o processamento de remunerações, promover as ações necessárias

à adequada instalação de equipamentos dos serviços dos registos e do notariado,

bem como estudar e propor medidas relativas à organização e racionalização dos

servlços.

RECUnSOS HUVENOS DA DSFOL:

A DSFOL é dirigida por uma Diretora de Serviços, que exerce funções em regime

de comissão de serviço, sendo Técnica Superior do mapa de pessoal da DRA}.

Fazem também parte desta Direção de Serviços:

./ Um Chefe de Divisão;

,/ Dois Técnicos Superiores;

,/ Uma Coordenadora Especialista;

,/ Uma Coordenadora Técnica;

,/ Dois Assistentes Técnicos;

,/ Dois Assistentes Operacionais;

,/ Quatro trabalhadores do Programa MAIS (Medidas de Apoio à

Integração de Subsidiados)

./ Um trabalhador do Programa POT (Programa de Ocupação

Temporária de Desempregados).
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Auvnaog ADMINISTRATIVA DA DSFOL:

No âmbito das suas funções foram efetuados, em2021., os seguintes documentos

administrativos:

,/ Ofícios - 42

{ Informações Internas -21,

Relativamente aos anos anteriores verificou-se o seguinte

C¡srÃo DE RECURSoS FTNANCETRoS

Execução Orçamental

No projeto de orçamento para 2021, considerou-se um total de 7.628.106€. No

decurso da execução orçamental referente ao exercício de 2021 houve onze

alterações orçamentais, um reforço e uma anulação orçamental, ficando o

orçamento corrigido, com o valor de 7 .522.426€, ou seja, meno s 1,,39"/" do que o

orçamento inicialmente previsto.

No que concerne à execução da despesa, o seu montante foi de 7.027.686€, o que

equivale a um grau de realização de93,420/".

Em comparação com o ano anterior, obtivemos uma redução na despesa de

1,,72Y".

2017

(1)

2018

(2t

2019

(3)

2020

(41

2021

(s)

Variação

(+/_)

16¡=(5)_(a)

Ofícios 59 72 44 58 42 -1.6

Informações internas 0 6 15 6 21, +15
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A estrutura da despesa, relativa ao ano de 2021,, está representada no gráfico

seguinte:

A receita em2021. foi no montante de7.1.21..340€, apresentando um aumento de

'1.8,72"/" em relação ao exercício económico anterior.

8m2013, no Núcleo de Gestão Financeira (NGF), foi implementado o programa

GeRFiP - Gestão de Recursos Financeiros Partilhados.

Neste programa, €ffi 202L foram efetuados todos os procedimentos

contabilísticos, que foram os seguintes:

-O Número de processos de despesa (NPD) :1.1.1. (M201000925 aM201.001036);

- Cabimentos: 118;

- AutoÅzações de despesa (AD):1,27;

- Compromissos:92;

- Registos de faturas :935;

- Elaboração de pedidos de autorização de pagamento (PAP):101.

Despesa Realizada 2021
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Os processamentos dos vencimentos, de todos os trabalhadores da DRAJ e os

respetivos descontos, são efetuados pelo NPV - Núcleo de Processamento de

Vencimentos - na plataforma do Portal do Funcionário Público (PFP).

A gestão dos procedimentos, verificação/conferência dos documentos

contabilísticos de todos os serviços externos da DRAJ, lançamentos para obter os

valores acumulados do mês, por cada espécie de registo, predial, comercial,

automóvel, civil e notariado, a verificação dos registos online DRAJ/IRN, o

preenchimento das guias a enviar à tesouraria, a construção de mapas,

estatísticas, gráficos e relatórios mensal e anual, são tarefas efefuadas por um

Técnico Superior.

Pessoal

No fim do ano de 2021, existiam, pata a execução das tarefas cinco funcionários

,/ Dois Técnicos Superiores;

,/ Uma Coordenadora Especialista;

,/ Uma Coordenadora Técnica;

,/ Um Assistente Técnico.
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II.2.7.2 GEsrÃo PerRn¿oNiAL, OnceNzeçÃo E LocÍsuca

Gestão Patrimonial

Os bens patrimoniais dos Serviços Centrais, Serviços de Apoio e dos Serviços

Externos da DRAJ são fornecidos, maioritariamente, pela Direção Regional do

Património.

A Gestão do Património de todos os bens afetos a esta Direção Regional são

efetuadas no programa GerFiP (Gestão de Recursos Financeiros Partilhados)

onde estão inventariados todos os bens duradouros (com um período de vida

útil superior a um ano).

Or ganização e Logística

A DPOL, além do património, assegura a estatística dos Serviços Externos pelos

atos praticados, e todas as necessidades funcionais desses mesmos serviçog as

necessidades de informática e de assistência técnica, trabalhos gráficos e de

reprodução, gestão e manutenção da viatura oficial, medidas necessárias à

segurança,limpezae arrumação das instalações, administra os bens de consumo,

executa tarefas inerentes à receção, classificação, distribuição, expedição e

arquivo de correspondência e outros documentos, identifica e planeia as

necessidade dos serviços externos no domínio das instalações necessárias ao seu

eficaz funcionamento e assegurar a operacionalidade das chamadas telefónicas

na DRAJ.

Nos serviços de expediente geral da DRAJ, foram efetuadas as seguintes

quantidades de entradas e saídas de documentos:

'/ Entradas:3.748

,/ Saídas :387

,/ Informações Internas : 31
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Comparativamente com o ano de 2020, verificamos um aumento no número de

entradas e informações internas e uma redução do número saídas que passaram

pelo expediente, conforme se verifica no quadro seguinte:

Quantidade de Entradas, Saídas e lnternas de 2017 a 2O2t
4000
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500

0

2017 202r2018

+Entfadas

2019

.¡aÞSaídas

2020

-*- lnternas

Pessoal

Durante o ano de202l existiam, pata a execução das tarefas relacionadas com a

gestão patrimonial, organizacional e logística, os seguintes funcionários:

2017

(1)

2018

(2',

2019

(3)

2020

(41

202r

(s)

Variação
(+t_l

(6)=(5)-(4)

Entradas 2.748 2.900 2.865 2.657 3.748 + 1.091

Saídas 498 591 585 649 387 - 829

Internas 6 35 1 31. +30
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{ Um Chefe de Divisão;

,/ Uma Coordena don;

,/ Dois Assistentes Operacionais;

Programa - MAIS - Medida de Apoio a Integração de Subsidiados

r' Quatro funcionários.

Programa - POT - Programa Ocupacional de Trabalhadores Desempregados

,/ Um funcionário.
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1L2.2 Dmrçao or SrnvtÇos DE CrsrÃo oos RrcuRsos HuuaNos

- DSCRH _

A DSGRH é composta por:

Um Diretor de Serviços;

Um Chefe de Divisão;

Uma Assistente Técnica.

ALTERAÇÕES NOS MAPAS DE PESSOAL E NA ORGÂNICA /

SITUAçÕES DE MOBITIDADE

Em 31.-1.2-2021 exerciam funções, na DRAI, 152 efetivos, menos 4 do que

em31,11.212020. Saíram, ao longo do ano de2021.,1 técnico superior (aposentação),

2 oficiais de registos (Aposentação e morte), 2 assistentes técnicos (mobilidade

para outros serviços) e 1 assistente operacional (aposentação). Para fazer face à

saída destes recursos humanos procedeu-se à abertura de procedimento

concursal para recrutamento de 5 assistentes técnicos para exercício de funções

nos serviços de identificação civil a funcionar na Loja do cidadão da Madeira,

local onde se verificaram, nos últimos 2 antos,5 saídas de assistentes técnicos.

Ingressou 1 chefe de divisão, em regime de comissão de serviço, para

dirigir a Divisão de Informática criada pelo Despacho n.e 44412021 do Senhor

Secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, publicado na II Série do

Jornal oficial n.e L97, de 29 de outubro, e 1 assistente operacional para exercer

funções na Conservatória dos registos Civil e Predial de Porto Santo. Foram

prorrogadas, todas as situações de mobilidade na categoria que terminariam

durante o ano de 2021., nomeadamente em 31 de dezembro.
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BALANçO SOCIAL

Da análise dos dados do Balanço Social infere-se que, os 152 efetivos

existentes a 31-1.2-2021, refletem a tendência de decréscimo que se tem vindo a

verificar nos últimos anos. Esta variação é resultado de uma movimentação

correspondente a taxas de admissões de 1,28"/" e de saídas de 3,84"/", que refletem,

pelo lado das admissões, a tentativa de reforço dos efetivos e, pelo lado das

saídas, a grande dificuldade de retenção dos recursos humanos e o ritmo de

aposentaçã,o, fruto do elevado nível etário dos trabalhadores, particularmente

dos pertencentes às carreiras de registos. Atendendo ao grande peso que as

carreiras de oficial de registos e de assistente técnico têm na organização, os

graus académicos mais representados são o 1.1.q e o '1,2.a ano de escolaridade,

detidos por 70"/" do total dos trabalhadores. A taxa de licenciados situa-se nos

20%.Verifica-se uma predominância de efetivos do sexo feminino, com uma taxa

de feminização de 78,2"/", e uma média etâria de 52,9 anos, superior à média da

Administração Central que se situa em 43,9 anos e da Administração Regional

Autónoma da Madeira que se situa ern 43,4 anos, segundo os dados do BOEP -
Boletim de Emprego Público, de junho de 2021,. O leque etário - diferença entre

a idade do indivíduo mais novo - 39 anos - e a do mais velho - 69 anos - é de 30

anos. O leque salarial, rácio entre a remuneração máxima ilíquida, incluindo

despesas de representação, e o salário mais baixo situava-se, em202'1., nos 5,07.

No ano de 202L, as ausências totalizam2.972 dias, com destaque para as

ausências por motivo de doença e por motivo de assistência a familiaresr eu€

representam77,96T" e 1.4,80"/" do total das faltas dadas, respetivamente. A taxa

de absentismo situou-se nos 7,68"/". Verifica-se ainda, à semelhança de anos

anteriores, uma quase nula taxa de sinistralidade e a inexistência de
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procedimentos disciplinares, o que indicia, em getal, um elevado nível de

responsabilidade e de cumprimento dos deveres a que estão sujeitos, por parte

dos trabalhadores e, também, um saudável ambiente de trabalho.

FORMAçAO PROFISSIONAL

Durante o ano de2021. foi retomada a oferta de formação profissional por

parte da DRAPMA, ministrada de forma não presencial, à distância, em modo

síncrono. Foram. frequentadas as seguintes ações de formação por parte dos

trabalhadores da DRAJ: Regime de Pensões dos Trabalhadores que exercem

Funções Públicas; Código do Procedimento Administrativo; Regime de Férias,

Faltas e Licenças; Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; Quadro de

Avaliação e Responsabilização (SIADAP L) e Controlo Interno.

PESSOAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

Nos serviços externos da DRAJ estão previstos 117 lugares de oficial de

registos, dos quais 21 estão vagos e 96 estão ocupados. Entre 201,9 e 202'1,, saíram

5 oficiais de registos, tendência que irá se manter e até agravar nos próximos

anos, pelo que, atendendo a esta manifesta falta de pessoal nas conservatórias de

registos da Região, loi proposta, pela DRA} no âmbito do mapa regional

consolidado de recrutamentos do 2.e semestre de 2021, a aberfura de

procedimento concursal para provimento de dez lugares de oficial de registos.
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Atendendo à complexidade do procedimento concursal para ingresso

nesta carreira especial, não foi possível a sua abertura em 2021., pelo que será

proposta, no âmbito do mapa regional consolidado de recrutamentos do 1.q

semestre de 2022, a abertura de procedimento concursal para provimento de

quinze lugares de oficial de registos.

Atendendo à ausência de conservador na Conservatória dos Registos Civil

e Predial de São Vicente, o Conservador dos Registos Civil e Predial da Calheta

deu continuidade à acumulação de funções nestas duas conservatórias. A

ausência de conservador na Conservatória dos Registos Civil e Predial da Ribeira

Brava também é assegurada pela acumulação de funções, neste caso da

Conservadora dos Registos Civil e Predial de Câmara de Lobos.

A Conservadora dos Registos Civil e Predial de Machico, provida neste

lugar em dezembro de 20'1.9, continuou a exercer funções na Conservadora dos

Registos Civil e Predial de Santana, acumulando funções em ambas as

conservatórias.

Foram organizados e enviados ao Instituto dos Registos e do Notariado

os dados referentes à assiduidade dos serviços externos, bem como o registo de

todas as alterações ocorridas nos mapas de pessoal, tendo em vista a elaboração

das listas de antiguidade dos trabalhadores dos registos e notariado.

RECURSO A PROGRAMAS DE EMPREGO

Tal como tem acontecido nos anos anteriores, a DSGRH, face à escassez

de assistentes operacionais e à inexistência de contrátos de prestação de serviços
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de limpeza, tem recorrido a programas de emprego promovidos pelo Instituto

de Emprego da Madeira IP-RAM, maioritariamente programas MAIS (Medida

de Apoio à Integração de Subsidiados), a fim de assegurar alimpezae desinfeção

das instalações, no âmbito da pandemia, tanto dos serviços localizados no

Edifício 2000 (3), e do Cartório Privativo do Governo Regional (1) como de alguns

Serviços Externos (Conservatórias de Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Porto

Moniz, Ribeira Brava, Santana e São Vicente).

Continuou a decorrer o programa POT (Programa de Ocupação

Temporária de Desempregados), de um assistente operacional, nas instalações

situadas no Edifício 2000.

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

Número de documentos elaborados por esta Direção de Serviços:

Notas Internas 187

Ofícios 57

Declarações 26

E-mail 1"893

'lL'ii t¡o¡r,r llùr;iclLur, ¡¡lrtr¡tiiiol 
il
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Atividade Administrativa 2021 - DSGRH
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Relativamente ao número de documentos elaborados por esta Direção de

Serviços, em comparação com o ano de 2020, e devido ao uso generalizado do

correio eletrónico (e-mail) continuou a tendência de descida do número de notas

internas e de ofícios. Há a salientar o registo de um número significativo de

mensagens de correio eletrónico, grande parte destas enviadas no âmbito do

procedimento concursal para 5 assistentes técnicos, tendo passado a ser o meio

de comunicação predominante.

Relativamente às declarações passadas por esta Direção de Serviços,

depois de um ano (2020) em que houve um volume considerável de declarações

passadas para efeitos de apresentação às autoridades policiais, no âmbito da

pandemia, voltou-se aos valores "pré-pandemia".
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Notas Internas 338 508 450 245 187

Ofícios 2s7 455 399 184 57

Declarações 25 27 30 227 26



II.3 SERVIÇOS EXTERNIOS

Desde o ano económico de 2008 começaram a aplicar-se as novas "Regras e

Procedimentos de Gestão" aos Serviços Externos da DRAJ.

Os Serviços Externos regiam-se pelo Dec. Lei51,9-F2179 de29 de Dezembro, ffiâÐ

com a entrada em vigor da Lei na 53-A12006, de 29 de Dezembro, Lei do

Orçamento de Estad o para 2007, art.a 133q e 155q, implementaram-se as alterações

que se prendem.com o processamento das receitas e despesas destes Serviços

Externos.

Uma vez que as alterações introdszidas não puderam ser acomodadas no

Orçamento da RAM do ano 2007, estabeleceram-se, transitoriamente, as Regras

e Procedimentos de Gestão dos Serviços Externos da DRAJ no Decreto

Legislativo Regional ne 19120071ll;4,, de 14 de novembro r pãnã. vigorar no ano de

2007, atualmente revogado.

Com a entrada em vigor do DLR ne 2-A12008/M, de 1,6 de Janeiro - Orçamento

da RAM - conjugado com o previsto na Lei do Orçamento de Estado atrás

referida, estavam reunidas as condições para aplicação das novas Regras e

Procedimentos de Gestão dos Serviços Externos da DRAJ e passaram a ser

processadas e pagas todas as despesas dos serviços externos pela Direção dos

Serviços Financeiros de Organizaçã,o e Logística, dos Serviços Centrais da DRAJ.

Através do despacho nq 1U2009 de 30 de abril de2009, o Licenciado José António

Carvalho Reis da Encarnação, Conservador do Registo Predial do Funchal., foi

nomeado, para exercer as funções de Coordenador de Avaliação dos Serviços
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Externos da DRAJ, no âmbito da aplicação do SIADAP, mantendo-se nestas

funções err.202'1..

II.3.1 RgCUnSOS HUMANOS

No quadro seguinte indicamos o número de funcionários por cada serviço à data

de 31 de dezembro.

sERVrÇOS NUMERO FUNCIONARIOS

CRCP Calheta

CRCP Câmara de Lobos

CRC Funchal

CRP Funchal

CRCA Funchal

CRCP Machico

CRC CN Zona F. Madeira

CRCP Ponta do Sol

CRCPCN Porto Moniz

CRCP Porto Santo

CRCP Ribeira Brava

CRCP Santa Cruz

CRCP Santana

CRCP São Vicente

Loja do Cidadão Madeira

CFE

6

10

14

12

I
7

4

6

1

4

4

10

4

2

35

1

TOTAL 128

Programa - MAIS - Medida de Apoio a Integração de Subsidiados

,/ Seis funcionários.

Programa - EPAP - Estágio Profissional na Administração Pública

,/ Um funcionário.
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II.3.2 RECURSOS FINANCEIROS

Através dos quadros e gráficos seguintes podemos visualizar a evolução das

receitas e despesas ao longo dos últimos cinco anoÐ dos Serviços Externos da

DRAJ:

EVOLUçÃO DAS RECETTAS E DESPESAS
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A partir do ano 201.4 e por instruções da então Secretaria Regional do Plano e

Finançag as rendas das conservatórias da Ribeira Brava, Machico, Calheta e

Porto }l4oniz, passaram a ser pagas pela então Direção Regional do Património,

agora DRP, ficando a DRAJ com os encargos referentes às instalações da Loja do

Cidadão e com o do condomínio do Edifício 2000.

No Edifício 2000, estão instaladas as Conservatórias dos Registos, Civil (1".e

andar), do Predial, Comercial e Cartório Notarial da Zona Franca da Madeira,

Gabinete do Diretor Regional, Serviços de Apoio Direto e Interdepartamental (2.4
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andar), Comercial e Automóveis, Serviços Centrais - estrutura nuclear DSFOL e

DSGRH (4.4 andar).

As conservatórias da Ponta do Sol e do Porto Santo estão inseridas nos edifícios

onde funcionam os tribunais destas localidades e não têm custos de instalações

para a DRAJ-RAM.

As Conservatórias de Santana e de São Vicente estão inseridas nos edifícios da

Sociedade de Desenvolvimento do Norte, S.4., destas localidades, e não têm

custos de instalações para a DRAJ.

Os custos com as instalações da conservatória de Câmara de Lobos são

suportados DRP..

Os custos com as rendas dos nossos serviços na Loja do Cidadão e o condomínio

do edifício 2000, na parte proporcional às instalações dos nossos serviços, são

suportados pelo orçamento da DRAJ.

O Decreto-Lei ne 1.'1.612008, de 4 de julho, aprovou diversas medidas de

simplificação, desmaterialização e desformalização de atos e processos na área

registral, apesar de algumas medidas com relevo na afetação das receitas terem

entrado em vigor a 1 de janeiro de2009, com a publicação da Portaria1.51.312008,

de 23 de dezembro. Com esta publicação passou a ser possível, solicitar e obter

on-line, via Internet, certidões de registo predial, pelo preço de 6,00€, quando as

certidões tradicionais em papel eram 30,00€.

A adoção de várias medidas ao abrigo do designado "SIMPLEX", no âmbito da

atividade registral, veio alterar o regulamento emolumentar dos registos e do

notariado, prevendo ainda as gratuidades. Estas alterações vieram agravar, de

forma relevante, as receitas afetas à RAM no ano económico de 2009 e seguintes.
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Funchal, abnl de2022

o

Jorge Freitas
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III Parte

ANEXOS

o Quadro de Avaiiação e Responsabilização (QUAR);
- De acordo com o n.a 2 do art.e 1,4 do DLR 12120151}y'', de 2L11.2 - Sistema

Integrado de Cestão e Avaliação do Desempenho na Administração
Regional Autónoma da Madeira, SIADAP - RAM -.

a Decreto-Lei n.a 24712003, de 8 de outLrbro;
- Define o princípio orientador para a transferência de competências da

Direção-Geral dos Registos e do Notariado para a Região Autónoma da
Madeira.

a Decreto ReguJamentar Regional n.q 18120761}if., de 22 de julho;
- Aprova a orgânica da Direção Regional da Administração da Justiça

. Despacho n.q 2L812079 de 06 de setembro;
- Procede à adaptação da estrutura administrativa da Direção Regional da

Administração da Justiça.

a Portaria n.a 23012021 de 10 de maio;
- Procede à alteração da estrutura nuclear da Direção Regional da

Administração da Justiça.

a Decreto Regulamentar Regional n.a 91202L1}/., de 27 de agosto;
- Aprova a nova organização o funcionamento e a estrutura orgânica do

XIII Governo Regional da Madeira.

a Despacho n.e 44412021. de 29 de outubro;
- Procede à alteração da estrutura flexível da Direção Regional da

Administração da Justiça.
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QUAR

Quadro de Avali ação e Responsabilização

De acordo com o n.q 2 do art.a 14 do DLR 1,21201,51M, de 2U72 - Sistema
Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração
Regional Autónoma da Madeira, SIADAP - RAM -.
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Ministério das Finanças

Decreto.Lei n." 24612003:

Transfere para a Caixa Geral de Aposentações a res-
ponsabilidade dos CTT- Correios de Portugal, S. 4.,
pelos encargos com as pensões de aposentação do res-
pectivo pessoal subscritor daquela entidade, jâ apo-
sentado ou no activo 6632

Ministério da Justiça
Decreto-Lei n." 24712003:.

Transfere para a Região Autónoma da Madeira as atri-
buiçoes e competências administrativas que o Minis-
tério da Justiça exerce através da Direcçáo-Geral dos
Registos e do Notariado, em matéria de registos e
notariado 6633

,Ministério da Cultura
Decrefo-Lei n." 248120032

Altera o artigo 17." do Decreto-Lei n." 149183, de 5
de Abril, que define o regime jurídico dos arquivos
distritais e das bibliotecas públicas 6636
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MrNrsTÉilo DAS FTNANçAS

Decreto-Lei n.o 246 I 2OO3

de I de Outubro

O Decreto-Lei n.o 36 61.0, de 24 de Novembro de
1947, introduziu, no seu artigo 25.", significativa alte-
ração ao regime de aposentações do pessoal da Admi-
nistração Geral dos Correios Telégrafos e Telefones,
que assim passou a receber as quotas descontadas no
vencimento dos seus trabalhadores e, em contrapartida,
a ser responsável pelos encargos com as respectivas pen-
sões de aposentação.

A sublinhada transferência de responsabilidades da
Caixa Geral de Aposentações processou-se sem a trans-
missão das correspondentes reservas matemáticas, facto
que, à partida, criou na Administração Geral dos Cor-
reios Telégrafos e Telefones uma situação de insufi-
ciência na cobertura das novas responsabilidades com
as pensões de aposentação do seu pessoal.

Esta situação, que se manteve inalterada durante a pro-
funda remodelação do sector das comunicações, foi sendo
herdada pelas várias empresas com raiz na Administração
Geral dos Correios Telégrafos e Telefones, tendo sido a
primeira delas a empresa pública CTT- Correios e Tele-
comunicações de Portugal, E. P., criada pelo Decreto-I-ei
n." 49 368, de 10 de Novembro de 1969.

Encontrando-se previsto no n.o 4 do artigo 27." deste
diploma que os CTT abonam as pensóes directamente
ou através de fundo a instituir, foi constituído, em 31
de Dezembro de 1988, o Fundo de Pensóes do Pessoal
dos CTT, destinado a (assegurar a satisfaçáo dos encar-
gos da responsabilidade dos CTT, resultantes dos planos
de pensões desenvolvidos e executados pela Caixa Geral
de Aposentações, nos termos do Estatuto da Aposen-
tação>, Fundo esse que se manteve com a transformaçáo
dos CTT em sociedade anónima de capitais exclusiva-
mente públicos, os CTT - Correios e Telecomunica-
ções de Portugal, S. A. (CTT-SA).

Na evolução sectorial subsequente, avultam a criação
da Telecom de Portugal, S. 4., realizada ao abrigo do
Decreto-Lei n3 277192, de 15 de Dezembro, por cisáo
dos CTT, S. A.; a fusão da Telecom de Portugal, S. 4.,
dos TLP - Telefones de Lisboa e Porto, S. 4., e da
Teledifusora de Portugal (TDP), S. 4., na Portugal
Telecom, S. 4., operada pelo Decreto-Lei n." 122194,
de 14 de Maio, e a constituição da CN - Comunicações
Nacionais, SGPS, S. 4., pelo Decreto-Lei n." 88192, de
14 de Maio, <para a gestáo de todas as participaçóes
sociais gue o Estado detiver no sector das teleco-
munlcaçoes>.

As anotadas transformações provocaram relativa-
mente ao Fundo de Pensóes (em obediência ao disposto
no n.'2 do artigo 5." do citado Decreto-Lei n." 122194),
a autonomizaçâo das responsabilidades dos
CTT - Correios de Portugal, S. 4., e da Portugal
Telecom, S. A.

Por outro lado, com a aludida fusáo, a CN - Comu-
nicaçóes Nacionais, SGPS, S. 4., substituiu-se à Telecom
de Portugal, S. 4., na responsabilidade solidária que
para ela tinha sido transferida nos termos do n." 2 do
artigo 122." do Código das Sociedades Comerciais, com
a cisão dos CTT - Correios e Telecomunicações de
Portugal, S. A.

Em última análise, a referida responsabilidade soli-
dária acabou transmitindo-se ao Estado aquando da dis-
soluçáo da CN, operada pelo Decreto-Lei n." 241195,
de 13 de Setembro.

Também por esta razã.o, o Estado, mais tarde, com
a Resoluçáo do Conselho de Ministros n." 42-A198, de

11 de Março, assumiu um papel activo na superação
das anotadas insuficiências estruturais do Fundo de Pen-
sões do Pessoal dos CTT - Correios de Portugal, S. 4.,
estimando e calendarizando a cobertura das suas res-
ponsabilidades para com o pessoal em situação de
reforma em 3L de Dezembro de 1996.

Não obstante o esforço financeiro já realizado pelo
Estado e pelos CTT, náo foi atingida a adequada cober-
tura das responsabilidades com pensóes do pessoal
abrangido pelo Fundo. Para ìsso, terá também contri-
buído a situação de insuficiência criada desde o início,
quando o Decreto-Lei n." 36 610, de 24 de Novembro
de 1947, ao transferir as responsabilidades com pensões
para a, Administração Geral dos Correios Telégrafos
e Telefones, náo transferiu, consequentemente, as cor-
respondentes reservas.

Verifica-se, igualmente, que o regime de aposentaçáo
do pessoal admitido antes da transformaçáo dos CTT
em sociedade anónima não é o mais adequado às pessoas
colectivas de direito privado, sendo apanágio do Estado
e outras pessoas colectivas de direito público.

Para além disso, náo se apresenta racional que uma
sociedade seja obrigada a actuar no mercado de acordo
com regras díspares em relaçáo ao contexto empresarial
e económico em que se insere. Assim, pensa-se ade-
quado promover uma clarificação da real situação patri-
monial e contabilística dos CTT, de forma que esta
empresa não apresente, por força de encargos que não
lhe seriam normalmente imputáveis, contas de explo-
ração cronicamente deficitárias.

Importa, assim, encontrar uma fórmula que, sem pre-
juízo de direitos adquiridos, concilie, tanto quanto for
possível, uma situação de ordem factual, que vem do
passado, com as condições próprias de uma sociedade
anónima em regime concorrencial. Justifica-se, por isso,
que a empresa, nesta matéria, seja dotada de condiçóes
para o exercício da sua actividade semelhantes às dos
outros operadores.

A solução encontrada, e prevista neste diploma, de
fazer regressar à Caixa Geral de Aposentações as res-
ponsabilidades com pensões do pessoal dos CTT abran-
gido pelo Estatuto de Aposentação, constitui a solução
natural face aos antecedentes deste caso. Encontran-
do-se o pessoal dos CTT abrangido pelo Estatuto da
Aposentação, considera-se, igualmente, dever ser-lhe
aplicável regime idêntico ao da generalidade dos fun-
cionários públicos.

Os CTT ficam libertos da obrigação de manutenção
de um Fundo de Pensões para este pessoal. O Fundo
existente era, aliás, um fundo <instrumental> no sentido
de a sua constituiçáo se ter ficado a dever à preocupaçáo
da empresa de clarificar responsabilidades com o paga-
mento de pensöes de reforma, não afectando as relaçóes
jurídicas entre os CTT e os seus trabalhadores no âmbito
das pensóes de reforma. Com efeito, nunca deixaram
de ser os CTT os responsáveis pelo pagamento dos
encargos com pensóes deste grupo de pessoal.

Em consequência da decisão de transferência de res-
ponsabilidades prevista neste diploma, detxarâ de fazer
sentido manter na titularidade dos CTT os activos rece-
bidos do Fundo. Justifica-se, assim, que a empresa trans-
fira estes activos para a Caixa Geral de Aposentaçöes,
em contrapartida de lhe terem sido retiradas as res-
ponsabilidades com pensões deste pessoal.

Atendendo a que parte desses activos tiveram origem
nas dotações de capital decorrentes da aplicação da
Resoluçáo do Conselho de Ministros n.o 42-N98, de
1L de Março, ao enveredar-se por um modelo de soluçáo
diferente do previsto naquele diploma, justifica-se que
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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 alínea ø) do n.o 1 do artigo 198." 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-F,m conformidade com esta transferência, cessa
a obrigação dos CTT - Correios de Portugal, S. 4.,
na manutenção do Fundo de Pensóes do respectivo pes-
soal abrangido pelo Estatuto da Aposentação.

3 - Os CTT - Correios de Portugal, S. 4., entregam
mensalmente à Caixa Geral de Aposentações as quotas
do pessoal ao seu serviço inscrito nesta Caixa, bem como
uma contribuiçáo 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 L.

4 - As relações entre os CTT - Correios de Por-
tugal, S. 4., e a Caixa Geral de Aposentaçóes deixam
de reger-se pelo disposto no artigo 25." do Decreto-Lei
n.o 36 610, de 24 de Novembro de 1,947.

Artigo 2.o

Cessaçáo de responsabilidades do Estado decorrentes da Resoluçáo
do Conselho de Ministros n." 42-N98, de 1l de Março

Cessa, com a entrada em vigor do presente diploma,
a responsabilidade assumida pelo Estado, na Resolução
do Conselho de Ministros n." 42-A198, de 11 de Março,
relativamente à cobertura das responsabilidades do
Fundo de Pensões do Pessoal dos CTT- Correios de
Portugal, S. A.

Artigo 3."

Transferência de activos para o Estado

1 - Com a transferência, nos termos do artigo 1.",
da responsabilidade pelo pagamento das pensóes para
a Caixa Geral de Aposentaçóes, os CTT - Correios de
Portugal, S. 4., entregam, sm títulos de dívida pública
portuguesa ou numerário, no prazo de 60 dias contados
a partir da data de entrada em vigor do presente
diploma, à Caixa Geral de Aposentaçoes o património
do seu Fundo de Pensões, que ora é extinto.

2-Para efeitos do número anterior, entende-se por
património o conjunto dos activos na titularidade do Fundo
de Pensóes do Pessoal dos CTT-Correios de Portu-
gal, S. 4., existentes em L de Janeiro de 2003, acrescidos
dos respectivos rendimentos e incrementos de valor até
à data da sua efectiva entrega à Caixa Geral de Apo-
sentaçóes sob a forma prevista no número anterior.

3 - Ao valor a que se refere o número anterior será
deduzida a quantia de € 268 301 000, correspondente
à dotação de capital, já. realizada, prevista na Resoluçáo
do Conselho de Ministros n." 42-A198, de 11 de Março,
que é entregue à Direcção-Geral do Tesouro.

Artigo 4.u

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 1l de Março, o capital social
dos CTT - Correios de Portugal, S. 4., é reduzido em
€ 446475275, sem reembolso ao Estado, passando a
ser de € 87 325 000.

2 - A presente alteração ao capital social dos
CTT - Correios de Portugal, S.4., não carece de quais-
quer outras autorizaçóes, 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 Diário da Repriblica, no prazo de 30 dias.

Artigo 5."

Bntrada em vigor

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. -José Manuel Durão Bqr-
roso. - Maria Mqnuela Dias Feneira Leite. - Carlos
Manuel Tavares da Silva.

Promulgado em26 de Setembro de 2003. '

Publique-se.

O Presidente da República, Jonce Santpato.

Referendado em29 de Setembro de 2003-

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durao Barroso.

MtNtsTERt0 DA JUSTTçA

Decreto-Lei n.o 247 I 2OO3

de I de Outubro

O princípio orientador do presente diploma consiste
na transferência para a Região Autónoma da Madeira
das competências da Direcção-Geral dos Registos e do
Notariado, passando os poderes administrativos de
direcçáo, orientaçáo 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
para a Região, num 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 tutel4 não deixa de ser preocupaçáo do legis-
lador a fixaçáo de uma forte e permanente cooperaçáo
entre os Governos Central e Regional.

Cooperaçáo que se tradtz, designadamente, na apli-
caçáo aos serviços 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 inform ática, 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
definido nos termos do presente diploma náo poderá
prejudicar o processo legislativo em curso denominado
por privatização do notariado, não deixará de ser apli-
cável aos serviços notariais na Regiáo Autónoma da
Madeira o modelo organizativo e de funcionamento des-
tes serviços que vier a ser definido em lei própria.

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

Importa assinalar que os novos funcionários não bene-
ficiarão destas bonificaçoes e abonos, que se prendem
com preocupaçóes de fixação nas ilhas e compensaçóes
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 funçóes, por se tratar de um regime
residual, aliás, muito utilizado em todo o regime jurídico
da Administração Pública.

Fica, também, estabelecido que, não obstante a trans-
ferência da competência para promover concursos,
nomeaçóes, promoçóes, 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 consagrada a mobilidade dos fun-
cionários da Administração Pública, já prevista na Cons-
tituição da República Portuguesa e no Estatuto PolG
tico-Administrativo da Região Autónoma da Madeira,
ressalvando-se, todavia, um período mínimo de cinco
anos de permanência e serviço efectivo de funçóes 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 última referência deve ser feita à previsáo de
uma contrapartida financeira a suportar pela Regiáo
em face dos serviços que continuam 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.

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

Constituiçáo, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I
Objecto e repartiçáo de competências

Artigo 1."

Objecto

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

2 - Nos termos do número precedente, o Governo
Regional promove a execução da política dos registos
e do notariado na Região, exercendo, para 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

Cooperação

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

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

Artigo 3."

Serviços locais

1 - Compete ao Governo Regional

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

b) 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 ingresso 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 - iompete 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 Regiáo, 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
servlços reglonals.

Artigo 5."

Formaçáo

É reconhecida competência ao Governo Regional para
promover acções de formação, a nível regional, ao pessoal
dos serviços regionais dos registos e do notariado.

Artigo 6."

Inspecção

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

Artigo 7.o

Informatizição

1 - O Ministério da Justiça mantém a competência
para acompanhar e coordenar a concepçáo e o desen-
volvimento de projectos de informatizaçã.o, 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
gestáo 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 IT

Pessoal

Artigo 9."

Estatuto do pessoal

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

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

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

Artigo 10.o

Bonificaçôes e abonos

Beneficiam das regalias previstas no Decreto-Lei
n." 17ll8l, de 24 de Junho, e no Decreto-Lei n." 66/88,
de 1 de Março, apenas os funcionários que, à data de
entrada em vigor do presente diploma, estejam colo-

cados nos quadros dos serviços transferidos e enquanto
exercerem funções nos serviços dos registos e do nota-
riado da Região Autónoma da Madeira.

Artigo 1'1."

Mobilidade

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

Z-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 Regiáo Autónoma da Madeira só podem concorrer
a lugares dos quadros dos demais serviços após um
período mínimo de cinco anos de serviço efectivo de
funçoes naqueles quadros.

Artigo I2."
Serviços sociais

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

CAPITULO III
Regime fïnanceiro e patrimonial

Artigo 13."

Património

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

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

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

Artigo 14."

Receitas e despesas

1 - Compete ao Governo Regional gerir e adminis-
trar todas as receitas e despesas provenientes da acti-
vidade dos serviços regionais dos registos e do notariado.

2 - Sem prejuízo do disposto no número precedente,
sáo devidos ao Governo Central 307o da receita emo-
lumentar ilíquida cobrada pelos serviços dos registos
e do notariado regionalizados, a título de compensação
pelas competências asseguradas pelo Ministério da Jus-
tiça, os quais revertem para o lnstituto de Gestão Finan-
ceira e Patrimonial da Justiça.
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3 - São, também, transferidas mensalmente para os
serviços sociais do Ministério da Justiça as contribuições
dos funcionários a que se refere o artigo 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 eficácia
interna, pelo Ministro da Justiça mediante prévia con-
sulta ao Governo Regional.

Artigo 16."

Disposiçáo transitória

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

Artigo 17."

Entrada em vigor

Os artigos 1." a'7." e 9." a 14." do presente diploma
produzem efeitos na data em que o acto normativo refe-
rido no artigo 8." iniciar a sua vigência.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 7
de Agosto de 2003.-José Manuel Durão Bar-
roso - Maria Mantrcla Dias Feneira Leite - João Lttís
Mota de Cømpos.

Promulgado em 26 de Setembro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JoRGE SnupRlo.

Referendado em29 de Setembro de2003.

O Primeiro-Ministro, Iosé Manuel Durao Barroso.

ANEXO

Cartório Notarial de Câmara Lobos.
Cartório Notarial do Funchal 1.o
Cartório Notarial do Funchal2.o
Cartório Notarial do Funchal 3.o
Cartório Notarial do Funchal 4."
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.

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

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

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

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

Conservatória dos Registos Comercial e de Automóveis
do Funchal.

Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca,
Madeira.

Conservatória do Registo Predial do Funchal.

MINISTERIO DA CULTURA

Decreto-Lei n.o 248 I 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 cultura só pode
ser integralmente realizado pelo acesso do maior
número possível de cidadãos aos bens culturais.

Atendendo a este princípio, afigurou-se adequado
alterar o artigo 17." do regime jurídico dos arquivos
distritais e das bibliotecas públicas, aprovado pelo
Decreto-Lei n." 149183, de 5 de Abril.

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

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

Constituiçáo, o Governo decreta o seguinte:

Artigo único

Alteraçáo ao Decreto-Lei n." 149183, de 5 de Abril

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

o preço dos bens "':ÏÏ:J;;stados pelos arquivos
distritais seráo remunerados segundo critérios e tabelas
a aprovar por despacho conjunto dos Ministros das
Finanças e da Cultura, sob proposta do Instituto dos
Arquivos NacionaisÆorre do Tombo.o

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

Promulgado em 24 de Setembro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JoRcE SnupnIo.

Referendado em 25 de Setembro de2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIAO
AUTóNOMA DA MADEIRA

Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.'33/2016/M

de 22 dejulho

Pela diminuição dos custos do tarifrírio do estacionamen-
to no parque do Hospital Dr. Nélio Mendonça

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

penalizadores para a realidade da maioria das famílias ma-
deirenses.

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

A data do contrato, o valor do tarifário foi justificado
pela CPE com a recuperação do investimento feito, uma
vez que estava perspetivado, para breve, a construção do
Hospital em Santa Rita, na freguesia de São Martinho, o
que não ocorreu e infelizmente a revisão do tarifário não se

concretizou de acordo com a nova orientação do Governo
Regional da Madeira em relação ao investimento do Novo
Hospital.

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

Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma
da Madeira resolve, nos termos do n.o 3 do artigo 41.'do
Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da
Madeira, aprovado pela Lei n." l3l9l, de 5 de junho e revis-
to e alterado pelas Leis n.os 130/99, de 2l de agosto, e

1212000, de 2l de junho, recomendar ao Governo Regional
que atue junto da CPE, para uma revisão em baixa dos
valores do tarifário com um pacote de preços diferenciados
e mais atrativo, de modo a tomar o parque de estaciona-
mento do Hospital Dr. Nélio Mendonça um espaço mais
acessível a todos, com particular atenção para os familiares
de doentes crónicos e de doentes sujeitos a internamentos
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 em I de junho de 2016.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATNE, José Lino
Tranquada Gomes.

22 de julho de 2016

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Decreto Regulamentar Regional n." 18/2016/lVI

de 22 de julho

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

O Decreto Regulamentar Regional n." 6/20151lll, de l0
de julho, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional
n.' 3l20l6lM, de 2l de janeiro, que aprova a orgânica da
Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Euro-
peus, prevê, na alínea b) do n.' I do respetivo artigo 5.',
como um dos serviços centrais integrados na administração
direta da Região Autónoma da Madeira, a Direção Regional
da Administração da Justiça.

Assim, nos termos do n.o 5 do artigo 5.o do Decreto Re-
gulamentar Regional n." 6/20151M, de l0 de julho, alterado
pelo Decreto Regulamentar Regional n." 3/2016/M, d€ 2l
de janeiro, da alínea d) do n.' I do artigo 227." e do n.o 6 do
artigo 231.' da Constituição da República Portuguesa, na
sua última redação dada pela Lei Constitucional n." 112005,
de 12 de agosto, das alíneas c) e d) do artigo 69." e do n.o I
do artigo 70." do Estatuto Político -Administrativo da Regi-
ão Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.' 13/91, de 5
de junho, revisto e alterado pelas Leis n." 130199, de 21 de
agosto, e n.' 1212000, de 2l de junho, e do n.o I do artigo
24." do Decreto Legislativo Regional n." 17/2007/M, de 12
de novembro, alterado pelos Decretos Legislativos Regio-
nais n.os 24120121i|y'', de 30 de agosto, e2l20l3lM, de 2 de
janeiro, que o republicou, o Governo Regional da Madeira
decreta o seguinte:

CAPÍTULO I
Natureza, missão, atribuições e órgãos

Artigo 1."
Natureza

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

Artigo 2.'
Missão

orientação e coorde-A DRAJ tem por missão a direção,
nação dos serviços dos registos civil,
de automóveis, do departamento do

T
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predial,
Jomal

comercial e
Oficial e do

Notariado da Região Autónoma da Madeira.

Artigo 3.'
Atribuições

| - Para a prossecução da sua missão, a DRAJ tem as

seguintes atribuições:
a) Apoiar o Secretário Regional dos Assuntos

Parlamentares e Europeus na formulação e
concretização das políticas relativas aos regis-
tos e ao notariado regionais e acompanhar a
execução das medidas delas decorrentes;
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b) Efetuar esfudos, propor medidas e definir as
normas e técnicas de atuação adequadas à rea-
hzação dos seus objetivos;

c) Contribuir para a melhoria da eficácia dos
serviços dos registos e do notariado, propondo
as medidas normativas, técnicas e organizact-
onais que se revelem adequadas e. garantindo
o seu cumpfimento uma vez adotadas'

d) Superintender na organização dos sewiços
que dela dependem;

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

Ð Programar e promover as ações necessárias à
formação dos recursos humanos afetos à es-
trutura nuclear da DRAJ e aos seliços exter-
nos regionais, bem como assegurar a sua rea-
hzação;

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

h) Promover as ações necessár'ias relativas ao
aproveitamento e desenvolvimento dos recur-
sos patrimoniais'e f,rnanceiros afetos à estrutu-
ra nuclear da DRAJ e aos serviços externos
regionais;

i) Promover a recolha, o tratamento e a dir,ulga-
ção da documentação e da informação técni-
co-jurídica relevante para os serviços dos re-
gistos e do notariado;

j) Promover e executar as atividades inerentes ao
funcionamento do Jomal Oficial da Região;

k) Assegurar o exercício das funçöes de notário
privativo do Governo Regional.

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

3 - Para os efeitos da alínea f) do n." I do presente ar-
tigo, podem ser celebrados protocolos com o Insti-
tuto dos Registos e do Notariado, com vista à reali-
zação de ações de formação, sem prejuízo da com-
petência própria da DRAJ pal'a promover formação
ao pessoal dos seus serviços.

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

Artigo 4.'
Diretor regional

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II
Estrutura e funcionamento geral

Artigo 5.'
Organização interna

A organização interna dos setviços da DRAJ obe-
dece ao modelo organizacional hierarquizado,
compreendendo unidades orgânicas nucleares e

flexíveis e secções ou áreas de coordenação admi-
nistrativa, a aprovar nos termos do Decreto Legis-
lativo Regional n." l7/2007lM, de l2 de novembro,
alterado pelos Decretos Legislativos Regionais
n.'s 24120121M, de 30 de agosto, e 212013frv1, de 2
de janeiro.

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

Governo Regional;
b) O departamento do Jomal Oficial da Região.

Artigo 6.'
Serviços externos

1- A DRAJ compreende os seguintes serviços exter-
nos regionais, sedeados na Região Autónoma da
Madeira, que dependem diretamente do diretor re-
gional:

As conservatórias do registo civil;
As conservatórias do regìsto predial;
As conservatórias do registo comercial;
As conservatórias do registo de automóveis;
O cartório notarial de Porto Moniz;
A Conservatória do Registo Comercial e Car-
tório Notarial Privativos da Zona Franca da
Madeira;
O Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des de Empresas.

2 Podem ainda ser criados cartórios notariais nos
termos e condições previstos no Decreto-Lei
n." 3512000, de 14 de março, e no artigo 16.' do
Decreto-Lei n." 122/2009, de 2l de maio.

Artigo 7.'
Dotação de cargos de direção

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

]I
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SECÇAO I
Serviços de apoio direto e interdepartamental

Artigo 8."
Gabinete do Cartório Notarial Privativo

I - Na dependência direta do diretor regional da Admi-
nistração da Justiça funciona o gabinete do cartório
notarial privativo do Governo Regional, ao qual com-
pete o exercício de funções de notiírio pri
Govemo Regional, independentemente da

vativo do
faculdade

de recorer aos notários, públicos ou privados, nos
atos e contratos em que a Região tiver interesse e o
Govemo Regional for outorgante.

2 - Nas faltas ou impedimentos do pessoal técnico su-
perior integrado no gabinete compete ao diretor re-
gional da Administração da Justiça o exercício das
funções notariais referidas no número anterior,
competência que poderá delegar, mediante despa-
cho, em funcionário de reconhecida competência.

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

Anigo 9.'
Departamento do Jornal Oficial da Região

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

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

legais;
c) Distribuir o Jornal Oficial pelos assinantes,

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

d) Emitir os cartões de identidade e livre-trânsito
criados pela Portaria n." 2193, de l5 de janeiro, e
organizar os respetivos registos numéricos.

2 - Este
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3 - A organização dos serviços externos regionais
constará de decreto regulamentar regional.

Artigo I 1.'
Conservatória do Registo Comercial e Cartório Notarial

Privativos da Zona Franca da Madeira

I - À Conservatória do Registo Comercial e Cartório
Notarial Privativos da Zona Franca da Madeira
compete a prâtica de todos os atos que se encon-
tram cometidos às conservatórias do registo co-
mercial respeitantes às entidades que operem ex-
clusivamente no âmbito institucional da zona fran-
ca da Madeira e ainda o registo de instrumentos de
gestão hduciâria ttast, nos quais f,rgurem como
gestores fiduciários trustees as mesmas entidades.

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

3 - No âmbito do Registo Internacional de Navios da
Madeira, os serviços de registo de navios funcio-
nam 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."
Cartório Notarial do Centro de Fomalidades de Empresas

No Centro de Formalidades de Empresas do Funchal
funciona um carlório notarial nos termos e condições esta-
fuídos no Decreto-Lei n.' 78-A/98, de 31 de março, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 87/2000, de l2 de maio, e pelo Decre-
to-Lei n.o ll6/2007, de 27 de abril.

CAPÍTULO M
Gestão financeira

,,,,u"#i,'ål'"i",,r"
A atuação da DRAJ, assente numa gestão por objetivos

e num adequado controlo orçamental, é disciplinada pelos
seguintes instrumentos :

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

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

c) Relatório anual de atividades;
d) Conta e relatório de gerência.

Artigo 14."
Receitas

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

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

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

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

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

li
Número 128

r10r
gabinete

designado
é coordenado
por despacho
da Justiça.

por um técnico supe-
do diretor regional da

Administração

SECÇÃO II
Serviços externos regionais

Artigo 10.'
Serviços externos regionais

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

2 - As competências dos serviços externos regionais
são aquelas que se encontram f,ixadas para os ser-
viços de idêntica nafixeza dependentes do Instituto
dos Registos e do Notariado, sem prejuízo do dis-
posto nos artigos seguintes.
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e) Os saldos das receitas próprias que transitem de
anos anteriores;

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

Artigo 15.'
Despesas

Constiluem 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 seliços externos regionais obe-
decem ao disposto no artigo 14." do Decreto-Lei
n.'241 12003, de 8 de outubro.

CAPÍTULO fV
Disposições finais e transitórias

Artigo 17."
Carreiras subsistentes

I - O desenvolvimento indiciário da carreira de coor-
denador é o constante do anexo ao Decreto Legis-
lativo Regional n." 231991M, de 26 de agosto, obje-
to da Declaração de Retificação n.' 15-I/99, publi-
cada no Diário da República n." 299199, Série I-A,
2.o Suplemento, de 30 de setembro, sendo-lhe apli-
cável o disposto no artigo 106.' da Lei n." 12-
-Al2008, de 2l de fevereiro, alterada pelas Leis
n."s 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de
28 de abril, 3412010, de 2 de setembro, 55-A/2010,
de 31 de dezembro, 64-B/201l, de 30 de dezem-
bro, e 6612012 e 66-B/2012, ambas de 3l de de-
zembro.

2 - O disposto no número anterior não prejudica a tn-
tegração na tabela remuneratória lúnica, feita ao
abrigo do arligo 5.'da Lei n." 7512014, de l2 de se-
tembro.

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

Artigo 18.'
Pessoal dos serviços externos

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

Artigo 19."
Mobilidade

Aos notários, conservadores e of,rciais dos registos
e do notariado é garantida a mobilidade entre os
quadros regionais e nacionais, nos termos referidos
no artigo I 1." do Decreto-Lei n." 241 12003, de 8 de
outubro, sem prejuízo do disposto no n.o 3 do
mesmo artigo.

O diretor regional, sempre que se mostre conve-
niente, pode autorizar a mobilidade de conservadores,

notários e oficiais dos registos e do notariado para
exercerem funções na estrufura nuclear da DRAJ.

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

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

Artigo 20.'
Norma transitória

I - Até à entrada em vigor dos diplomas que aprovam
a organtzação interna referida no artigo 5.", man-
têm-se em vigor a Portaria n.' 14012012, de 16 de
novembro, e os Despachos n.us 4512012, de 28 de
dezembro, e 23-A12013, de 29 de janeiro, bem co-
mo as comissões de serviço dos titulares de cargos
de direção intermédia das unidades orgânicas na-
queles previstas.

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

Artigo 21."
Norma revogatória

Pelo presente diploma é revogado o Decreto Regula-
mentar Regional n." 17 12012/M, de 26 de julho.

Afügo 22."
Entrada em vigor

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

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

O PRESTDENTE Do GovERNo REcroNAr-, Miguel Filipe
Machado de Albuquerque.

Assinado em 28 dejunho de 2016.

Publique -se.

O REpnpseNrANrE DA REpúBLrcA pARA A REGrÀo Au-
TóN0MA DA MADEIRA, Ireneu Cabral Barreto.

ANEXO I
Mapa de cargos dirigentes

(a que se refere o artigo 7.')

Número de
lugares

Cargos de direção superior de 1.o grau 1

Cargos de direção intermédia de 1.o grau 2

T
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vrcE-pRESr¡ÊNcn Do covERNo REGToNAL
Despacho n." 21112019

Designa os membros efetivos e suplentes da Comissão Técnica para os processos de
pré-reforma, em conformidade com o disposto na Resolução n." 30112019, de 20 de
maio.

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCEçÃO
Despacho n." 21812019

Procede à adaptação da estrutura administrativa às atuais necessidades da Direção
Regional da Administ¡ação da Justiça (DRAJ).
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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Despacho n.'217/2019

Considerando a publicação do Decreto Regulamentar
n.' 2/2019 de 5 de fevereiro, que estabelece as regras para a
fixação da prestação pecuniária a atribuir na situação de pré-
-reforma que coffesponda à suspensão da prestação de
trabalho em funções públicas;

Considerando que na sequência da publicação da
Resolução 30112019, de 20 de maio, no JORAM, I série,
n.o 78, suplemento, foi criada uma Comissão Técnica que
tem por missão coadjuvar-me na decisão final dos processos
de pré-reforma que me sejam presentes para decisão;

Considerando que, nos termos da mesma Resolução,
ficou determinado que tal Comissão Técnica deverá ser
constituída por representantes de todos os departamentos do
Governo Regional, em número não inferior a 7 efetivos e 5
suplentes, e que a Comissão deverá ser constituída por meu
despacho.

Assim. determino o seguinte:

Designar como membros 'efetivos da Comissão
Técnica criada pela Resolução n.' 30112019, de 20
de maio os seguintes elementos:
a) Maria Georgina Ferreira Barreira Jardim

Nunes
Roman Feliciano Neto Pinto
Ana Odília Franco de Gouveia
Fernando Carlos Dias Oliveira
Rita Paula Bento de Gouveia
Sónia José Carvalho Olim Menezes
Hugo Sérgio Teles de Jesus
Filipa Rubina Ferreira de Freitas
Ana Sofia da Silva Andrade Abreu

2. Designar como membros suplentes da Comissão
Técnica criada pela Resolução n." 301/2019, de 20
de maio os seguintes elementos:
a) Ambrósio José da Silva Teixeira
b) António José de Carvalho Lucas

Maria Elsa da Costa Rodrigues
Paula Susana Figueira Freitas
Emanuel Elmiro Rodrigues Correia
Odília Vieira de Sousa Gouveia
Luis Miguel Barreto Ferreira
Ricardo Jorge Sousa Menezes

Determinar que preside à Comissão Técnica o
membro designado pela Vice-Presidência do
Governo, pela ordem indicada no número 1, o qual,
em caso de empate, terá voto de qualidade, sendo
que, na ausência de ambos, será a presidência da
Comissão Técnica assumida pelo membro suplente
indicado pela Vice-Presidência do Governo.

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

Funchal,5 de setcmbro de 2019

O VIcp-Pn¡STDENTE Do GovERNo REcroNAL, Pedro
Miguel Amaro de Bettencourt Calado

6 de setembro de 2019

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇAO

DTnTçÃo REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

Despacho n.'21812019

Despacho n." 43/2019
Através do Decreto Regulamentar Regional

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

Com a publicação da Portaria n." 180/2017, de 31 de
maio, e do Despacho n." 28212017, de 7 de julho, foram
criadas as respetivas estruturas nuclear e flexível, e atlavés
do Despacho n) 40112017, de 24 de outubro, foram criadas
as áreas de coordenação administrativa, denominadas
núcleos administrativos, coffespondendo todos a secções
administrativas.

Decorridos que são 15 anos desde a criação desta direção
regional, torna-se imperioso adaptar a atual estrutura
administrativa às afuais necessidades deste seruiço, o que se
faz atrayés do presente despacho.

Assim, em cumprimento do n.o 8 do artigo 21.' do
Decreto Legislativo Regional n.' l7/20071i|i4, de 12 de
novembro, alterado e republicado pelos Decretos
Legislativos Regionais n." 24/2012/M, de 30 de agosto e
n." 2/2013/M, com as alterações constantes do Decleto
Legislativo Regional n." 42-A1201644, de 2 de jandiro, e
com o pareaer prévio favorável do Senhor Vice-Presidente
do Governo, datado de 19/08/2019, de acordo com o
previsto na alínea b) do n.' 1 do artigo 50." do Decreto
Legislativo Regional n." 2612018/M, de 3lll2, determino o
seguinte:

l. Na dependência direta do Diretor Regional da
Administração da Justiça:

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

servrços centrais da DRAJ e externos
regionais;

b) Informar e emitir pareceres a solicitação
do diretor regional;

c) Colaborar na feitura de legislação e
propgl as .alterações legislativas que
consrdere adequadas;

d) Responder às consultas formuladas por
entidades públicas relativamente à
interpretação e aplicação da legislação
relacionada com os serviços dos registos
e do notariado;

e) Prestar apoio aos cidadãos e às empresas
através da divulgação de orientações
genéricas ou do adequado encami-

' nhamento das suas pretensões de caráter
técnico-jurídico;
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Ð Assegurar o tratamento de reclamações e
a prestação de informações aos utentes
dos serviços dos registos e do notariado;

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

l.l.l. O GJ é coordenado por um técnico
superior detentor da licenciafura em
Direito.

1.2. Núcleo de Apoio Intersectorial:
O Núcleo de Apoio Intersectorial é o serviço
de apoio administrativo ao Diretor Regional,
ao Gabinete Jurídico, ao Coordenador de
Avaliação de Desempenho e ao Conselho
Coordenador de Avaliação do Desempenho,
ao qual compete especialmente o seguinte:
a) Prestar apoio administrativo ao Diretor

Regional, ao Gabinete Jurídico, ao
Coordenador de Avaliação de Desem-
penho e ao Conselho Coordenador de
Avaliação do Desempenho;

b) Executal as tarefas de registo, redação,
classificação e arquivo de expediente e

outras formas de comunicação;
c) Assegurar o processamento de texto,

providenciando a sua correção e

andamento, através de oficios e
informações, em conformidade com a
legislação existente;

d) Exercer as demais funções,
procedimentos, tarefas ou atribuições que
lhe sejam cometidas por lei, despacho ou
determ inação superior:

e) Coordenar os funcionários afetos ao
Gabinete do Diretor que, por motivos de
seliço, tenham de se deslocar para
serviços periféricos, nomeadamente
articulando-os com as necessidades do
referido gabinete;

f) 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 Património e Informática
para o Cartório Notarial Privativo do
Governo e vice-versa;

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

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

1.4. Núcleo de Apoio Informático:
O Núcleo de Apoio Informático, abrevia-
damente designado por NAI, tem por missão
prestar apoio à DRAJ no domínio da
informática, sem prejuízo e em articulação
com as competências nessa matéria do
Ministério da Justiça e do Instituto dos
Registos e do Notariado, em conformidade
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com o determinado pelo artigo 7." do Decreto-
-Lei n.'24712003, de 8 de ouh¡bro.
Ao NAI compete:
a) Informar o diretor regional sobre as

necessidades de aquisição ou de
substituição do material informático dos
serviços centrais da DRAJ e dos serviços
externos regionais;

b) Assegurar as ações tendentes à adequada
gestão e conservação do equipamento
informático;

c) Prestar o apoio necessário para a
adequada utilização das tecnologias da
informação pelos serviços centrais da
DRAJ e externos regionais e para a
eficácia do seu funcionamento;

d) Identificar e planear as necessidades de
ações de formação nas tecnologias de
informação a integrar no plano de
lormação;

e) Emitir informações e pareceres sobre
matérias relativas aos sistemas de
informação;

Ð Colaborar, na ârea da informática, com
os serviços do Ministério da Justiça e do
Instituto dos Registos e do Notariado nas
matérias da competência destas entidades
que respeitem aos serviços extelnos
regionais da DRAJ;

g) Exercer as funções que lhe sejam
solicitadas pelo diretor regional em
matéria de informática.

2. Na dependência da Direção de Serviços de Gestão
de Recursos Humanos:

2.1 . Núcleo de Apoio Administrativo
O Núcleo de Apoio Administrativo é o serviço
de apoio administrativo à Direção de Serviços
de Gestão de Recursos Humanos e à Divisão
de Administração, Recrutamento e Seleção de
Recursos Humanos, que desenvolve operações
de natureza administrativa e operacional que
permitam o cumprimento das competências
previstas nas alíneas a) a i) do n.' 2 do artigo
3.' da Portaria n." 180/2017, de 31 de maio e
nas alíneas a) a j) do n.u 2 do artigo 3." do
Despacho n.' 28212017 , de 7 de julho.

2.1.1. O Núcleo de Apoio Administrativo é
chefiado por um trabalhador da carreira
de coordenador ou por um coordenador
técnico.

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

3.1. Núcleo de Gestão Administrativa
O Núcleo de Gestão Administrativa, é um
serviço de apoio técnico-administrativo à
Direção de Seruiços Financeiros, de
Organização e Logística que desenvolve
operações de natvreza administrativa e' operacional que permitam o cumprimento das
competências previstas nas alíneas a) a j) do
n.u 2 do artigo 4." da Portaria n.' 180/2017, de
3l de maio, e ao qual compete:

nI
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a) Elaborar os documentos Manual de
Procedimentos e Sistema de Controlo
Interno 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
chefìado por um trabalhador da carreira
de coordenador ou por um coordenador
técnico.

3.2. Núcleo de Gestão Financeira
O Núcleo de Gestão Financeira, é um serviço
de apoio técnico-administrativo à Direção de
Serviços Financeiros, de Organízação e

Logística que desenvolve operações de
îatlureza administrativa e operacional que
permitam o cumprimento das seguintes
competências:
a) Elaborar a proposta anual de orçamento,
b) Gestão da execução do orçamento -

congelamentos, reforços, alteraçöes,
compromlssos orçamentars;

c) Prestar informações de cabimentos
orçamentais;

d) Realizar os mapas necessários para
análise da execução financeira;

e) Elaborar a conta anual de gerência e
documentos de prestação de contas;

Ð Efehraro processamento e a contabilização
das receitas e despesas da DRAJ;

g) Efetuar as funções de tesouraria;
h) Realizar as reconciliações bancárias;
i) Gerir o fundo de maneio da DRAJ;
j) Efetuar a verificação e controlo da receita

dos Serviços Externos;
k) Assegurar a elaboração de mapas de

registo da receita dos Serviços Externos,
para análise estatística;

l) Elaborar todos os mapas contabilísticos e
financeiros, para apoio e análise
estatística.

3.2.1 . O Núcleo de Gestão Financeira ê

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

3.3. Núcleo de Processamento de Vencimentos:
O Núcleo de Processamento de Vencimentos,
é um serviço de apoio técnico-administrativo à
Direção de Serviços de Gestão Administrativa
e Financeira e à Divisão de Gestão Financeira
e Patrimonial que desenvolve operações de
nat:'lreza administrativa e operacional que

6 de setembro de 2Ol9

4.

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

legislação referente aos vencimentos do
pessoal dos serviços externos e serviço
interdepartamental da DRAJ, dada a sua
especificidade;

b) Assegurar o processamento de
vencimentos, de abonos e outras
prestações, do pessoal dos serviços da
DRAJ;

c) Eiaborar os documentos que sirvam de
suporte ao tratamento informático das
remunerações e abonos e respetivos
descontos;

d) Garantir o processamento das prestações,
dos descontos e das declarações
obrigatórias, relativas aos vencimentos,
IRS, CGA, ADSE, Sindicatos e outros;

e) Efefuar as informações internas relativas
ao cálculo do valor para ajudas de custo e

transportes;
Ð Apoiar na elaboração da proposta anual

de orçamento 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 um coordenador técnico ou por um
técnico superior.

3.4. Núcleo de Expediente Geral e Gestão de
Equipamentos:
O Núcleo de Expediente Geral e Gestão de
Equipamentos, é um serviço de apoio
administrativo à Divisão de Património,
Organização e Logística que desenvolve
operações de nafix'eza administrativa e

operacional que permitam o cumprimento das
competências previstas nas alíneas a) a j) do
n.o 2 do afügo 4.'do Despacho n.' 282/2017,
de 7 de julho.

3.4.1 . O Núcleo de Expediente Geral e Gestão
de Equipamentos é chefiado por um
trabalhador da caneira de coordenador
ou por um coordenador técnico.

Pelo presente é revogado o Despacho n.' 40112017,
de 24 de outubro.

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

O DIREToR REGIoNAL, Jorge Freitas

]I]I
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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Portaria n." 22912021

de 10 de maio

Dando cumprimento ao disposto no n.o 1 do artigo
30." do Decreto Legislativo Regional n.o 1-l 8120201lr{ e

no n.o I do artigo 22." do Decreto-Lei n." 197 199, de 8 de
junho, manda o Governo Regional através do
Vice-Presidente do Governo Regional e dos Assuntos
Parlamentares e do Secretário Regional de Educação,
Ciência e Tecnologia o seguinte:

I - Os encargos orçamentais relativos à aquisição de
serviços de assistência técnica e manutenção
completa ao elevador da Escola Básica e

Secundária de ponta do Sol, encontram-se
escalonados na forma abaixo indicada, os quais
são acrescidos IVA à taxa legal em vigor:

l0 de maio de ZOZ|

VICE-PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL E
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

Portaria n.'23012021

de l0 de maio

Altera a Portaria n." 18012017, de 3l de maio, que
aprova a estrufura nuclear da Direção Regional da
Administração da Justiça

A Portaria n." 18012017, de 31 de maio, fixou a estrutura
nuclear e respetivas competências, bem como estabeleceu o
número máximo de unidades flexíveis da Direção Regional
da Administração da Justiça (DRAJ).

Considerando que a estrufura aprovada não se adequa,
na sua plenitude, às exigências organizativas atuais da
DRAJ, torna-se necessário proceder a alguns ajustamentos.

Assim:
Ao abrigo dos n.os 4 e 5 do artigo 21 .'do Decreto

Legislativo Regional n' 11120071M, de 12 de novembro,
alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional
n." 2/2013/M, de 2 de janeiro, e no desenvolvimento do
Decreto Regulamentar Regional n.' 18120161M, de 22 de
julho, manda o Govemo Regional através do Vice-Presidente
do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, o
seguinte:

Artigo 1.'
Objeto

A presente portaria procede à plimeira alteração à
Portaria n." 180/2017, de 3l de maio, que fixa a estrutura
nuclear da Direção Regional da Administração da Justiça.

Artigo 2."
Alteração da Portaria n." 18012017, de 31 de maio

O artigo 6.o da Portaria n." 180/2017, de 3l de maio,
passa a ter a seguinte redação:

<Artigo 6."

tl
O número máximo de unidades orgânicas flexíveis da DRAJ é

fìxado em quatro.)

Artigo 3.'
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

Assinada em 12 de março de202l.

O VICE-PRESIDENTE Do GOVERNO REGIONAL E DoS
AsstrNTos PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de
Bettencourt Calado

]I
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2021
2022
2023
2024
2025
2026

€ 450,00;
€ 900,00;
€ 900,00;
€ 900,00;
€ 900,00;
€ 450,00

2 - A despesa prevista para o corrente ano económico
tem cabimento na rubrica Secretaria 00; Capítulo
0l; Divisão 07; Subdivisão 09; Classificação
económica 020219 C0.S0; Fonte de Financiamento
381 .

A verba necessária para os anos económicos de
2022,2023, 2024, 2025 e 2026 será inscrita nos
respetivos orçamentos.

4 - Esta Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

Funchal, 23 de abril de 2021

O VIce-PnESTDENTE Do GovERNo REcToNAL E Dos
AssuNTos PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de
Bettencourt Calado

O S¡cnnrÁnlo REGToNAL DE EDUCAÇÃo, CrÊNCrA E

TECNoLoGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho
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SECRETARIAS REGIONAIS DOS ASSUNTOS
PARLAMtrNTARES E EUROPEUS E DAS FINANÇAS

E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Portaria n." 180/2017

de 3l de maio

Aprova a estrutura nuclear da Direção Regional da
Administração da Justiça

Através do Decreto Regulamentar Regional n.' l8l20l6lM,
de 22 d,e julho, procedeu-se à revisão da orgânica da Dire-
ção Regional da Administração da Justiça.

De acordo com o artigo 21.'do Decreto Legislativo Re-
gional n." l'7/20071ll'/, de 12 de novembro, alterado e repu-
blicado pelo Decreto Legislativo Regional n." 2/20131M, de
2 de janeiro, a estrutura hierarquizada é composta por uni-
dades orgânicas nucleares e flexíveis, devendo a estrutura e
competências das primeiras ser aprovadas por portaria con-
junta do membro do Governo Regional competente e do
membro do Governo Regional que tutela as áreas das finan-
ças e da administração pública, diploma que há-de também
indicar a dotação máxima das cor'respondentes unidades
orgânicas flexíveis.

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

Regional n.' 1712007/M, de 12 de novembro, alterado e

republicado pelo Decreto Legislativo Regional
n." 212013/M, de 2 de janeiro, e pelo Decreto Legislativo
Regional n.' 42-Al20l6lM, de 30 de dezembro, no desen-
volvimento do Decreto Regulamentar Regional
n.' l8/20164vI, de 22 de julho, e de acoldo com o disposto
naalínea h) do n." I do artigo 3.", conjugado com a alínea
b) do n." 1 do artigo 5." do Decreto Regulamentar Regional
n." 6l20l5lM, de 10 de julho, com a redação dada pelo
Decreto Regulamentar Regional n." 2/20161i|;4, de 21 de
janeìro, manda o Governo Regional, através do Secretário
Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus e do
Secretário Regional das Finanças e Administração Pública,
o seguinte:

Artigo l.'
Objeto

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

¡.,,ffiis"";;r"",.

A DRAJ estrutura-se nas seguintes unidades orgânicas
nuçlçares:

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

b) Direção de Serviços Financeiros, de Organização e

Logística;

Artigo 3."
Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos

1 - A Direção de Serviços de Gestão de Recursos Hu-
manos, abreviadamente designada por DSGRH, é a
unidade orgânica que, no- âmbito.da D.RAJ tem por
missão programar as ações relativas à avaliação e
gestão do pessoal dos serviços da DRAJ.

3l de maio de2017

2 - Para cumprir a sua missão, a DSGRH dispõe das
seguintes competências :

a) Propor a instauração de processos disciplina-
res e, salvo quando forem determinados no
âmbito da competência inspetiva do Ministé-
rio da Justiça, acompanhar e assegurar a ins-
trução dos mesmos, bem como dos processos
de averiguações, de inquérito e de sindicância
a que haja lugar no âmbito das suas compe-
tências e com conhecimento ao serviço com-
petente em matéria de inspeção do Ministério
da Justiça;

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

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

d) Analisar e avaliar, em tçrmos de eficácia e
eficiência, o funcionamento dos serviços ex-
ternos da DRAJ, recolher as informações ne-
cessárias, propor medidas tendentes à elimi-
nação das evenluais disfunções ou incorreções
detetadas e contribuir para assegurar a coerên-
cia e a uniformização de procedimentos;

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

Ð Promover a racionalização e a gestão adequa-
da dos recursos humanos, tendo em vista a re-
alização profìssional e o eficiente funciona-
mento dos serviços;

g) Realizar esfudos de gestão previsional e de ca-
racfenzação dos recursos humanos, nomea-
damente o balanço social, bem como assegu-
rar a sistematização de dados em função de
adequados indicadores de gestão e propor a
adoção de políticas de gestão que visem me-
lhorar o nível de funcionamento dos serviços
da DRAJ;

h) Elaborar os planos de formação do pessoal
dos serviços da DRAJ, bem como colaborar
na realizaçã.o de colóquios, conferências e se-
minários a que haja lugar;

D Assegurar a aplicação do SIADAP a todos os
trabalhadores da DRAJ.

T
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3 - A DSGRH é dirigida por um diretor de serviços.
cargo de direção intermédia de l.o grau.

Artigo 4."
Direção de Serviços Financeiros, de

Or ganízação e Lo gística

I - A Direção de Serviços Financeiros, de Organiza-
ção e Logística, abreviadamente designada por
DSFOL, é a unidade orgânica que, no âmbito da
DRAJ, tem por missão assegurar a gestão dos re-
cursos financeiros e patrimoniais, o processamento
dos vencimentos e a gestão, organização e logística
da DRAJ.

2 - Para cumprir a sua missão, a DSFOL dispõe das
segui ntes competências:
a) Garantir o processo de planeamento económi-

co e financeiro e respetiva gestão frnanceira,
orçamental e patrimonial;
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b) Garantir uma gestão eficiente dos recursos
materiais e hnanceiros, através de um sistema
de monitorização e controlo de custos;

c) Assegurar a elaboração da proposta anual de
orçamento bem como propor as medidas ne-
cessárias à sua execução,

d) Assegurar a aplicação de procedimentos de
registo e de controlo no âmbito da assunção
de compromissos e demais situações inerentes
às despesas;

e) Assegurar os procedimentos relativos ao pro-
cessamento e a contabllização das receitas dos
serviços da DRAJ;

Ð Elaborar a conta anual de gerência e preparar
o projeto do respetivo relatório;

g) Promover a análise e aplicação dos elementos
relativos a vencimentos, abonos e outras pres-
tações dos trabalhadores da DRAJ bem como
assegurar o seu processamento;

h) Emitir parecer, no âmbito das suas competên-
cias, sobre autonomização, criação e extinção de
conservatórias e cartórios notariais regionais;

i) Colaborar na elaboração dos planos e relató-
rios anuais de atividades da DRAJ;

j) Realizar esludos de análise funcional, de es-
truturas e de norlnalização e simplificação de
procedimentos, circuitos e suportes de infor-
mação, utilizados nos serviços da DRAJ.

3 - A DSFOL é diLigida por um diretor de serviços,
cargo de direção intermédia de 1.' grau.

Artigo 5.'
Manutenção de comissões de serviço

1 - Mantém-se a afual comissão de serviço do titular
do cargo de direção intermédia de 1.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 - Mantém-se a afi)al comissão de serviço do tifular
do cargo de direção intermédia de 1.o grau da Dire-
ção de Serviços Financeiros, de Organização e Lo-
gística que transita para a unidade orgânica que lhe
sucede, com igual designação, nível e grau.

Artigo 6.'
Unidades orgânicas flexíveis

O número máximo de unidades flexíveis é fixado em dois.

s-3

Portaria n." l8ll20l7

de 3l de maio

Dando cumprimento ao disposto nos números I e 2, do
artigo 22.", do Decreto-Lei n." 197199, de 08 de junho, por
referência à alinea f) do n." I do artigo 14." do Decreto-Lei
n.'18i2008, de29 dejaneìro, e pelo n.o I do artigo 11." do
Decreto-Lei n." 127 /2012, de 2l de junho, e para efeitos do
artigo 30." do Decreto Legislativo Regional n.o 42-
-N2016/NI, de 30 de Dezembro, manda o Governo Regio-
nal pelo Secretário Regional das Finanças e da Administra-
ção Pública e pelo Secretário Regional dos Assuntos Par-
lamentares e Europeus o seguinte:

1. Os encargos orçamentais previstos para a "RE-
CONSTRUÇAO E REGULARIZAÇAO DA RIBEIRA
DE SANTA LUZLA, 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 tVA
à taxa legal em vigor, encontram-se escalonados na
forma abaixo indicada:

r
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Ano económico de 2017
Ano económico de 201 8

...€ 1.900.000,00

...€ 1.900.000,00

*"#HËi"t i,on.

Pela presente portaria é revogada
n.' 14012012, de l6 de novembro.

2. A despesa prevista para o coffente ano económico
tem cabimento na rubrica da Secretaria 43 Capítulo
50 Divisão 02 Subdivisão 02, Projeto 51572, Fonte de
Financiamento 171 e 232 e Classiftcação 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 fixad.a para cada ano económico po-
derá ser acrescida do saldo apurado no ano anterior.

5. Esta Portaria entra imediatamente em vigor.

Assinada a2017/05/24.

O SecnrrÁnro REGToNAL Dos AssLrNTos PARLAMENTA-
RES E EIrB.oPEus, Mário Sérgro Quaresma Gonçalves Marques

O SscnerÁRlo REcToNAL DAS FrNA"\ÇAS E DA ADMr-
NTSTRAÇAo PÚcLtce, Rui Manuel Teixeira Gonçalves

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Resolução n.'345/2017

O Conselho do Governo reunido em plenário em 24 de
maio de 2017, resolveu, na qualidade de acionista da EEM -
- Empresa de Eletricidade da Madeira S.4., sociedade com
sede à Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses,
n." 32, no Funchal, mandatar o Secretário Regional da Eco-
nomia, Turismo e Cultura, Licenciado A¡tónio Eduardo de
Freitas Jesus, para em nome e em representação da Região
Autónoma da Madeira, participar na reunião da respetiva
Assembleia Geral que terá lugar na sua sedç social, no dia 29
de maio de 2017 aí deliberando sobre os assuntos da ordem
do dia, nos,termos e condições que tiver por conveníentes.

Presidência do Govemo Regional. - O PR¡sroexrs no
GoveRuo REcloNAL, Miguel Filipe Machado de Albu-
querque.

a portaria

u,',,fr'J?".f,ì*",

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

Assinada em 5 de maio de 2017

O SecnErÁnro RsGroNRr- Dos AssuNTos PARLAMENTA-
RES E ErrR.oPEuS, Mário Sérgio Quaresma Gonçalves Marques

O Secn¡rÁnro REGToNAL DAS FrNANÇAS E DA ADMr-
NISTRAÇÀo PúBLICA, Rui Manuel Teixeira Gonçalves
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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Decreto Regulamentar Regional n.' 9l202lll/I

de27 de agosto

Aprova a nova organrzação e funcionamento do XIII
Governo Regional da Madeira, e revoga o Decreto
Regulamentar Regional n." 8-A/2019,M, de 19 de

novembro, retificado pela Declaração de Retificação
n." 59/2019, de 5 de dezembro

A, organização e funcionamento do XIII Governo
Regional da Madeira foi aprovada pelo Decreto
Regulamentar Regional n.o 8-Al20l9lM, de l9 de
novembro, retificado pela Declaração de Retificação
n." 59/2019, de 5 de dezembro.

Torna-se agora necessário proceder à reorganização da
estrutura de organização e funcionamento do XIII Governo
Regional da Madeira, sendo criada a Secretaria Regional
das Finanças que substitui a Vice-Presidência do Governo
Regional e dos Assuntos Parlamentares, mantendo, no
essencial, as atribuições daquele departamento regional,
sem prejuízo da transição de algurnas delas para outros
departamentos, designadamente as que detinha em matéria
de coordenação política, aos assuntos parlamentares e à
Administração da Justiça, que transitam para a Secretaria
Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, a mobilidade
marítima, que transita para a Secretaria Regional de
Economia e a mobilidade aérea que transita paîa a
Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Em simultâneo, efetua-se ainda uma reorganização de
futelas de entidades integradas no Setor Empresarial da
Região (SERAM), sem prejuízo das atribuições e
competências que são cometidas ao membro do Governo
Regional responsável pela área das finanças,
nomeadamente no exercício da função acionista.

Assim, atendendo à reformulação da estrutura orgânica do
XIII Governo Regional que ora se opera, considera-se cwial
proceder à aprovação de um novo diploma orgânico e à
consequente revogação do Decreto Regulamentar Regional n.'
8-N20l9lli/, de 19 de novembro, retificado pela Declaração
de Retificação n." 5912019, de 5 de dezembro.

Os artigos 56.o, n.o 3, e 69.o, alínea c), do Estatuto
Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira,
aprovado pela Lei t" l3l9l, de 5 de junho, e revisto pelas
Leis n.os 130/99, de 2l de agosto, e 1212000, de 2l de
junho, atribuem ao Governo Regional. a competência.para
aprovar a sua organizaçäo e funcionamento, objetivo
prosseguido por via deste diploma.

Assim, nos termos dos artigos 227.o, n." l, alínea d), e

231.",n." 6, da Constituição da República Porfuguesa, e dos
artigos 56.o, n.o 3,69.", alíneas c) e d), e 70.o, n.o 1, do
Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da
Madeira, o Governo Regional da Madeira decreta o
seguinte:

CAPÍTULO I
Do Governo Regional da Madeira

Artigo l.'
Estrutura do Governo Regional da Madeira

A estrutura do Govemo Regional da Madeira é a
seguinte:

a) Presidência do Governo Regional;
b) Secretaria Regional de Educação, Ciência e

Tecnologia;
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Secretaria Regional de Economia;
Secretaria Regional das Finanças;
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil;
Secretaria Regional de Turismo e Cultura;
Secretaria Regional de Inclusão Social e
Cidadania;
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas;
Secretaria Regional de Mar e Pescas;
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural;
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestru-
turas.

CAPÍTULO II
Da Presidência e Secretarias Regionais

Artigo 2."
Presidência do Govemo

À Presidência do Governo são cometidas as atribuições
referentes às comunidades e cooperação externa, e as
referentes à manutenção, gestão e apoio às Casas da
Madeira de Lisboa, Porto e Coimbra em território
continental e na Região Autónoma dos Açores.

Artigo 3.'
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

I - À Secretaria Regional de Educação, Ciência e
Tecnologia são cometidas as atribuições referentes
aos setores seguintes:

Educação;
Educação especial;
Formação profissional;
Juvenfude;
Desporto;
Ciência, investigação e tecnologia;
Administração da justiça:
Coordenação política;
Relações com Universidade da Madeira e
demais entidades de formação superior;
Comunicação social;
Assuntos parlamentares.

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

da Madeira - Eng.o Luiz Peter Clode.

3 - A Secretaria Regional de Educação, Ciência e
Tecnologia exerce a tutela sobre as seguintes
entidades:
a) ARDITI - Agência Regional paru 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 - São ainda da responsabilidade da Secretaria
Regional de Educação, Ciência e Tecnologia os
encargos relativos às iniciativas das instituições de
defesa e militares.

]I
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Artigo 4."
Secretaria Regional de Economia

À Secretaria Regional de Economia são cometidas
as atribuições referentes aos selores seguintes:
a) Economia e empresas;
b) Comércio, serviços, metrologia e indústria;
c) Fomento do empreendedorismo, da

competitividade e da inovação empresarial;
d) Promoção e captação do investimento privado

e da internac ionalização empresarial;
e) Inspeção das Atividades Económicas;
Ð Mecanismos de apoio e de resolução de

conflitos de consumo;
g) Apoio às empresas;
h) Qualidade;
i) Transportes e mobilidade terrestre;
j) Transportes marítimos e acessibilidades

marítimas;
k) Mobilidademarítima.

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

3 - A Secretaria Regional de Economia exerce a futela
sobre as seguintes entidades:
a) Horários do Funchal - Transportes Públicos,

S.A.;
b) Madeira Parques Empresariais, Sociedade

Gestora, S.A.;
c) APRAM - Administração dos Portos da

Região Autónoma da Madeira, S.A.;
d) StartUp Madeira.

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

Artigo 5.'
Secretaria Regional das Finanças

À Secretaria Regional das Finanças são cometidas
as atribuições ret'erentes aos setores seguintes:
a) Administraçãopública;
b) Administração pública do Porto Santo;
c) Finanças;
d) Orçamento;
e) Tesouro;
Ð Contabilidade;
g) Assuntos fiscais;
h) Estatística;
ù Centro Internacional de Negócios da Madeira;
j) Registo Internacional de Navios da Madeira;
k) Património;
l) Informática,
m) Inspeção Regional de Finanças;
n) Modernizaçãoadministrativa;
o) Assuntos Europeus;
p) Políticas públicas integradas e longevidade;
q) Autarquias locais;
r) Planeamento Regional e coordenação de

políticas públicas;
s) Coordenação Geral dos Fundos Comunitários;

t) Programa Estudante Insular e subsídio social
de mobilidade do transporte marítimo e aéreo
com o Porto Santo,

u) Comunicaçòes.

2 - No âmbito das atribuições referidas no número
anterior, funcionam sob a tutela e superintendência
da Secretaria Regional das Finanças os seguintes
serviços da administração indireta da Região
Autónoma da Madeira:
a) Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão da

Madeira;
b) Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-

.RAM.

3 - A Sccretaria Regional das Finanças exerce a tutela
sobre a SDM - Sociedade de Desenvolvimento da
Madeira, S. A.

A Secretaria Regional das Finanças exercerá
também a tutela da participação da RAM no Banco
Português de Fomento.

5 - A Secretaria Regional das Finanças exerce ainda,
em relação às demais empresas públicas do setor
empresarial da Região Autónoma da Madeira, as
competências que são cometidas ao membro do
Governo responsável pela área das finanças.

6 - Sem prejuízo do disposto na alinea p) do n.' 1,

compete ainda à Secretaria Regional das Finanças,
no âmbito da sua missão de sustentabilidade das
finanças públicas, a coordenação intersectorial no
desenvolvimento das políticas públicas,
nomeadamente nas áreas com maior impacto
orçamental.

7 - Podem ainda ser cometidas à Secretaria Regional
das Finanças atribuições 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." e 9.o do Decreto Legislativo
Regional n.o I712007/M, de 12 de novembro,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.' 24120121M, de 30 de agosto e pelo Decreto
Legislativo Regional n." 2l20l3Nl. de 2 de janeiro.

Artigo 6."
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil

I - 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 Sccretaria Regional de Saúde e Proteção Civil
os seguintes serviços da administração indireta da
Região Autónoma da Madeira:
a) Instituto de Administração cla Saúde, IP-

.RAM;
b) Sewiço Regional de Proteção Civil, IP-RAM.

]I
Número 155

-t

4

2



4

3 - A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil
exerce futela e superintendência sobre o Serwiço de
Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E.

Artigo 7.'
Secretaria Regional de Turismo e Culfura

I - À Secretaria Regional de Turismo e Cultura são
cometidas as atribuições referentes aos setores
seguintes:

Turismo;
Cultura;
Aeroportos e transportes aéreos;
Mobilidade aérea.

2 - A Secretaria Regional do Turismo e Cultura exerce
a tutela sobre a Associação de Promoção da
Madeira.

Artigo 8."
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania

I - À Secretaria Regional de Inclusão Social e

Cidadania são cometidas as atribuições referentes
aos setores seguintes:
a) Cidadania e responsabilidade social;
b) Solidariedade e segurança social;
c) Emprego;
d) Habitação;
e) Trabalho;
Ð Inspeção do trabalho;
g) Concertação social;
h) Relações com as instituições da Economia

Social;
i) Promoção e proteção social da familia,

cnanças e Jovens em nsco, pessoas com
deficiência e idosos;

j) Políticas .de .inclusão social, igualdade de
género, igualdade perante o trabalho e
combate às discriminações;

k) Defesa do consumidor;
l) Natalidade;
m) Voluntariado.

2 - No âmbito das atribuições referidas no número
anterior, funcionam sob a tutela e superintendência
da Secretaria Regional de Inclusão Social e
Cidadania os seguintes serviços da administração
indireta da Região Autónoma da Madeira:
a) Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM;
b) Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-

-RAM.

3 - A Secretaria Regional de Inclusão Social e

Cidadania exerce a tutela sobre a IHM
- Investimentos Habitacionais da Madeira,
EPERAM.

4 - A manutenção, gestão dos recursos humanos e
encargos respeitantes ao funcionamento do Parque
Desportivo dos Trabalhadores Dr. Sidónio
Fernandes, compete à Secretaria Regional de
Inclusão Social e Cidadania.

Artigo 9."
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e

Alterações Climáticas

1 - À Secretaria Regional de Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas são cometidas as
atribuições referentes aos setores seguintes:
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Recursos hídricos;
Ambiente e economia circular;
Alterações climáticas;
Litoral;
Prevenção e gestão de resíduos;
Saneamento básico;
Ordenamento do território;
Informação geográfica, cartográhca
cadastral;
Urbanismo;
Conservação da natureza, geo
biodiversidade;

k) Florestas;
l) Areas protegidas;
m) Paisagem.

2 - No âmbito das atribuições referidas no número
anterior, funciona sob a tutela e superintendência
da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas o Instituto das
Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM,
seruiço da administração indireta da Região
Autónoma da Madeira.

3 - A Secletaria Regional de Ambiente, Recursos
Naturais e.Alterações Climáticas exerce a tutela sobre
a ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S. A.

4 - A orientação da participação 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 10.'
Secretaria Regional de Mar e Pescas

À Secretaria Regional de Mar e Pescas são cometidas as
atlibuições retèrentes aos setotes seguintes:

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

marinhos;
Exploração e investigação do Mar;
Licenciamento de usos do Mar e seus fundos;
Recifes artificiais;
Coordenação da Política Regional do Mar;
Gestão dos Fundos Comunitários de Mar e Pescas;
Coordenação com a Autoridade Marítima Nacional
e demais entidades que compõem o Sistema da
Autoridade Marítima.

Artigo I l.'
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento

Rural

I - À Secretaria Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural são cometidas as
atribuições referentes aos setores seguintes:
a) Agricultura;
b) Pecuária;
c) Veterinária;
d) Viticultura;
e) DesenvolvimentoRural;
Ð DesenvolvimentoLocal;
g) Assistência Técnica ao Agricultor;
h) Artesanato;
i) Bordado Madeira;
j) Valorização e Promoção das Produções

Agropecuárias Regionais;

]I
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k) Formação nas áreas da Agricultura, Pecuária e
do Agroalimentar;

l) Gestão dos Fundos Comunitários
Agropecuários.

T
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2 - No âmbito das atribuições referidas no número
anterior, funcionam sob a futela e superintendência
da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, o IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado
e do Artesanato da Madeira, IP-RAM, serviço da
administração indireta da Região Autónoma da
Madeira.

3 - A Secretaria Regional de Agricultura e

Desenvolvimento Rural exerce a lutela sobre as

seguintes entidades:
a) CARAM - Ccntro de Abate da Região

Autónoma da Madeira, E. P. E.;
b) GESBA - Empresa de Gestão do Setor da

Banana, Lda.

4 - As competências e definição das orientações na
ILMA - Indústria de Lacticínios da Madeira,Lda.,
empresa participada integrada no setor empresarial
da Região Autónomâ da Madeira, são cometidas à
Secretaria Regional de
Desenvolvimento Rural.

Agricullura e

Artigo 12.'
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

I - À Secretalia Regional de Equipamentos e
Infraestrutulas são cometidas as atribuições
referentes aos seguintes setores:
a) Edificios, infraestruturas e equipamentos

públicos;
b) Estradas regionais;
c) Obras públicas;
d) Hidráulica fluvial;
e) Barragens;
Ð Investigação e monitorização de obras;
g) Produção e fornecimento de energia.

2 - A Secretaria Regional de Equipamentos e
Infraestruturas exerce a tutela sobre as seguintes
entidades:
a) EEM - Empresa de Electricidade da Madeira,

S,A.;
b) PATRIRAM - Titularidade e Gestão do

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

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

Santo, S. A.;
e) Sociedade Metropolitana de

Desenvolvimento, S. A.;
Ð Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e

Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira,
S. A.

As competências e definição das orientações na
Concessionária de Estradas - VIAEXPRESSO da
Madeira, S. 4., e na VIALITORAL - Concessões
Rodoviárias da Madeira, S. 4., empresas
participadas integradas no setor empresarial da
Região Autónoma da Madeira, são cometidas à
Secretaria Regional de Equipamentos e
Infraestruturas.

CAPÍTULO III
Gabinetes dos membros do Governo Regional

Artigo 13."
Composição dos gabinetes

I - Até a entrada em vigor do diploma regional que
proceder à aprovação do regime, composição e
orgânica dos gabinetes dos membros do Governo, é

aplicável, com as necessárias adaptações, o regime
previsto no Decreto-Lei n.o ll/2012, de 20 de
janeiro, sem prejuízo do disposto no número
seguinte.

2 - O Gabinete do Presidente do Governo Regional é
composto por um máximo de cinco adjuntos,
quatro secretários pessoais e três motoristas e os
Gabinetes dos secretários regionais são compostos
por um máximo de três adjuntos, dois secretários
pessoais e dois motoristas, sem prejuízo do
disposto no número seguinte.

3 - À Secretaria Regional das Finanças, à qual são
cometidas atribuições lelativas à administração
pública do Porto Santo, acresce um adjunto à
dotação referida no número anterior.

4 - Sem prejuízo do direito de opção pelo vencimento
de origem, o motorista não detentof de relação
jurídica de emprego é abonado pelo nível 4 da
tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria
n.' 1553-C12008, de 31 de dezembro, acrescido dos
suplementos referidos no n." 2 do artigo 55.' do
Decreto Legislativo Regional n.' 18120201M, de 3l
de dezembro.

CAPÍTULO IV
Disposições finais e transitórias

Artigo 14.'
Alterações e reestruturações orgânicas

I - Nos termos da alínea c) do artigo 69.'do Estatuto
Político-Administrativo da Região Autónoma da
Madeira, a Presidência e as Secretarias Regionais
procedem às reestruturações orgânicas decorrentes
do presente diploma que se revelem necessárias à
sua plena execução.

2 - No prazo de 60 dias a contar da data de entrada em
vigor do presente diploma, devem ser submetidas
ao Conselho de Govemo Regional as propostas de
decreto regulamentar regional que consagrem o
referido no número anterior.

3 - A estrutura interna dos departamentos regionais
deve contemplar um serviço que assegure o
desenvolvimento das atribuições cometidas às
Unidades de Gestão, previstas no artigo 71.' do
Decreto Legislativo Regional n.' l8/20201ll4., de 3l
de dezembro.

Os diplomas orgânicos dos departamentos
regionais e dos respetivos serviços qgg fe revelem
riecessários à execução do presente diploma estão
sujeitos a parecer prévio favorável do membro do
Governo com a tutela das áreas das ltnanças e da
administração pública.

J
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Artigo 15.'
Norma remissiva

I - As referências legais aos departamentos do
Governo Regional constantes do Decreto
Regulamentar Regional n.' 8-A/2019/M, de 19 de
novembro, 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 çompetências relativas aos setores
que, mediante o presente diploma, transitam para a
Secretaria Regional de Educação, Ciência e
Tecnologia, Secretaria Regional de Economia,
Secretaria Regional das Finanças, Secretaria
Regional do Turismo e Cultura e Secretaria
Regional de Equipamentos e Infraestruturas,
consideram-se-lhes automaticamente cometidas
com a entrada em vigor do presente diploma.

Artigo l6.o
Provedorias

1 - Até à instalação plena do Provedor da
Administração Pública Regional, compete à
Secretaria Regional das Finanças assegurar os
meios fisicos, administrativos, técnicos e

financeiros necessários ao desempenho da sua
função, suportando os encal'gos financeiros
decorrentes do seu funcionamento.

2 - Até à instalação plena do Provedor do Animal na
Região Autónoma da Madeira, compete à
Secretaria Regional de Agriculfura e
Desenvolvimento Rural assegurar os meios físicos,
administrativos, técnicos e financeiros necessários
ao desempenho da sua função, suportando os
encargos financeiros decorrentes do seu
funcionamento.

3 - Sem prejuízo do disposto no disposto no n.o 3 do
artigo 16.' do Decreto Regulamentar Regional
n." 412021/M, de 8 de abril, a estrutura orgânica do
Gabinete do Provedor da Administração Pública
Regional e do Provedor do Animal na Região
Autónoma da Madeira seguem o regime previsto
no artigo 21.' do Decreto Legislativo Regional
n.' 17/2007ll;4,, de 12 de novembro, retificado pela
Declaração de Retificação n.o 1112008, de 4 de
janeiro, e alterado pelos Decretos Legislativos
Regionais n."s 2412012lM, de 30 de agosto e

2/2013/M, de 2 de janeiro.

Artigo 17.'
Criação, transferência de serviços, competências e tutelas

I - Todos os serviços cujo enquadramento departamental
é alterado são transferidos ou integrados nos
departamentos do Govemo Regional com atribuições
no respetivo setor, mantendo a mesma naíJreza
jwídica, modificando-se apenas, conforme os casos, o
superior hienírquico ou 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 automaticamente transferidos para os

27 de agosto de202l

colrespondentes departamentos, organismos ou
serviços que os substituem, sem dependência de
quaisquer formalidades.

3 - Até à constituição formal de novas unidades de
gestão, as atribuições constantes nos n.os 2, 3 e 7
do artigo 71." do Decreto Legislativo Regional
n." l8/20201l|l, de 3l de dezembro, continuam a ser
asseguradas pelas unidades que, atê, à data,
desempenham essas funções.

Artigo 18."
Transferência e afetação de pessoal

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

2 - O novo departamento governamental, bem como
os departamentos objeto de alteração, devem
formular ou at:ualizar as respetivas listas
nominativas no âmbito do Sistema Centralizado de
Gestão de Recursos Humanos.

3 - Até a aprovação das orgânicas dos departamentos
referidos no número anteriol e elaboração das listas
nominativas mencionadas naquele normativo, a
reafetação de pessoal dos serviços dependentes dos
gabinetes das extintas secretarias regionais ê
efetuada através de despacho conjunto do membro
do governo com a tutela das finanças, da
administração pública e do membro do Governo
competente.

Artigo 19."
Encargos orçamentais

1 - Até à aprovação do Orçamento da Região
Autónoma da Madeira paru 2022 mantém-se a
expressão orçamental da organizaçã,o e
funcionamento do Governo Regional, aprovada
pelo Decreto Legislativo Regional n." 18120201M,
de 3l de dezembro.

2 - Os encargos com os novos gabinetes dos membros
do Governo Regional são suportados
transitoriamente pelos orçamentos vigentes dos
gabinetes extintos e ou reestruturados, de acordo
com as competências atribuídas às novas unidades
organlcas.

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

4 - Os projetos integrados no PIDDAR mantêm a
expressão orçamental decorrente do Orçamento da
Região Autónoma da Madeira para 2021, sendo os
encargos processados pelos serviços ou organismos
que futelam os respetivos setores.

5 - Todos os atos do Governo Regional relacionados
com a aplicação do presente diploma, que
envolvam aumento de despesas ou diminuição de

lt
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receitas, são aprovados pelo membro do govemo
com a tutela das finanças.

Arfigo 23."
Produção de efeitos

1 - O presente diploma produz efeitos reportados a 16
de agosto de 2021, considerando-se ratificados ou
çonflrmados todos os atos que tenham sido
praticados desde aquela data e cuja regularidade
dependa da conformidade com o disposto no
presente diploma.

2 - A revogação referida no n.o 2 do artigo 2l.o produz
efeitos na data de entrada em vigor do diploma que
estabeleçer a estrutura orgânica da Sccretaria
Regional das Finanças.

Aprovado em Conselho do Governo Regional em 18 de
agosto de202l.

O Sscn¡rÁnro RTGToNAL DE EDUCAÇÀo, CIÊNCIA E
TECNoLocIA, em substituição do Presidente do Governo
Regional, Jorge Maria Abreu Carvalho

Assinado em 23 de agosto de202l.

Publique-se.

#:*.ii"T.
A ordem de precedências dos membros do Governo

Regional da Madeira, bem como para efeitos de eventual
substituição do seu Presidente, é a que consta do artigo l.o
deste diploma.

Artigo 21."
Norma revogatória

É revogado o Decreto Regulamentar Regional
n.' 8-4"/2019/M, de 19 de novembro, retihcado
pela Declaração de Retificação n.' 5912019, de 5 de
dezembro.

2 - São revogados os Decretos Regulamentares
Regionais n.o 17l2020lM e 24/20201M,
respetivamente, de 4 de março e de 23 de março.

u,',l"I'f*?;".
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da

sua publicação, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.
O R¡,pnesENTANTE oe RrpúsI-tcA pARA A REcrAo

AuróNovn on M¡oErR¡, Ireneu Cabral Barreto
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇAO,
CIÊNCIAE TECNOLOGIA

Despacho n." 44412021

Pela Portaria n." 23012021, de l0 de maio, que alterou a
Portaria 18012017, de 3l de maio, o número máximo de
unidades orgânicas flexíveis da Direção Regional da
Administração da Justiça foi hxado em quatro, havendo
deste modo um incremento de duas unidades orgânicas
flexíveis.

Atendendo a que passou a ser competência da DRAJ
assegurar o processo de aquisição, manutenção, reparação,
e substituição de equipamentos informáticos, bem como
dos telefones IP de todos os seus serviços, e visando
colmatar as manifestas necessidades de ajustamentos em
matéria de orgamzação do trabalho dos serviços de
informática da DRAJ, procede-se à criação da Divisão de
Informática (DI), e ao estabelecimento das respetivas
competências.

Assim, em cumprimento dos n.os 5 do artigo 21.' do
Decreto Legislativo Regional n.'1712007/\4, de 12 de
novembro, alterado e republicado pelos Decretos
Legislativos Regionais n." 2412012frv[ de 30 de agosto e
n.'2120131l|d, com as alterações constantes do
Decretolegislativo Regional no 42-^12016/M, de 2 de
janeiro, do artigo 6.' da Portaria 180/2017, de 31 de maio,
alterada pela portaria n." 230/2021 de 10 de maio,
determino o seguinte:

Artigo 1."
Objeto

O presente despacho procede à primeira alteração do
Despacho n." 28212017, publicado no JORAM, II Série,
n.o 1 1 9, de 07 julho de 2017 , que hxa a estlutura flexível da
Direção Regional da Administração da Justiça,
abreviadamente designada por DRAJ.

Artigo 2."
Alteração

O artigo 2." do despacho no 282/2017, de 7 de julho,
passa a ter a seguinte redação:

<Artigo 2.'
tl

t ..1

a) t...1b) I. l
c) Divisão de Informática.>>

Artigo 3.'
Aditamento à Portaria n",282/2017 , de 7 de julho

É aditado à Portaria n*. 28212017, de 7 de julho, o
Artigo 4." - A, com a seguinte redação:

<Artigo 4." - A
Divisão de Informática

I - A Divisão de Informática, abreviadamente
designado por DI, é um órgão integrado na
dependência Direta do Diretor Regional da
Administração da Justiça, dirigido por um chefe de
divisão, cargo de direção intermédia de 2." grau,
tem por missão prestar apoio à DRAJ no domínio

29 de outubro de202l

da informática, sem prejuízo e em articulação com
as competências nessa matéria do Ministério da
Justiça e do Instituto dos Registos e do Notariado,
em conformidade com o determinado pelo artigo
7.u do Decreto-Lei n.o 24112003, de 8 de outubro.

2 - À Divisão de Informática compete:
a) Informar o diretor regional sobre as

necessidades de aquisição ou de substiruição
do material informático dos seruiços centrais
da DRAJ e dos serviços externos regionais;

b) Assegurar as ações tendentes à adequada
gestão e conservação do equipamento
informático;

c) Esfudar e propor formas de utilização racional
e normalizada dos suportes, meios e
equipamentos informáticos existentes nos
seryiços centrais da DRAJ e externos
reglonals,

d) Propor e implementar os sistemas informáticos
necessários ao bom funcionamento dos sewiços,
desenvolvendo e assegurando a manutenção das
soluções de software;

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

para a efrcërcia do seu funcionamento;
Ð ldentificar e planear as necessidades de ações

de formação nas tecnologias de informação a
integrar no plano de formação;

g) Emitir informações e pareceres sobre matérias
relativas aos sistemas de informação;

h) Apoio na conceção e gestão de procedimentos
pré-contratuais nas plataformas eletrónicas
contralnlizadas para o efeito, e sua integração
com o portal dos contratos públicos,
denominado Portal Base;

i) Colaborar, na área da informática, com os
s€rviços do Ministério da Justiça e do Instituto
dos Registos e do Notariado nas matérias da
competência destas entidades que _respeitem
aos serviços externos regionais da DRAJ;

j) Exercer as funções que lhe sejam solicitadas
pelo diretor regional em matéria de
informática.

O número máximo de áreas de coordenação
administrativa para DI - é fixado em um - Núcleo
de Apoio Informático.>

A¡tigo 4."
Republicação

É republicado, em anexo, que é pafte integrante do
presente despacho, o Despacho n" 28212017 , de 7 de julho.

Artigo 5."
Entrada em vigor e produção de efeitos

O presente despacho entra em vigor e produz efeitos no
dia seguinte ao da data da sua publicação.

Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia,
29 de ouhrbro de 2021.

O Sacnr,rÁlro RrcroNAL DE EDUCAÇÀo, CÉNCn E

TECNoLoctA, Jorge Maria Abreu de Carr¿alho

lllt
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(anexo 
" o""t)åä,o. o aftigo 3.")

Republicação do Despacho n." 28212011, de 7 de julho

Artigo I
Objeto

O presente diploma aprova a estrufura flexível da
Direção Regional da Administração da Justiça,
abreviadamente designada por DRAJ.

Artigo 2.'
Estrutula flexível

A estrufura flexível da DRAJ é constituída pelas
seguintes unidades orgânicas:

a) Divisão de Administração, Recrutamento e Seleção
de Recursos Humanos;

b) Divisão de Património, Organização e Logística;
c) Divisão de Informática.

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 Gestão de
Recursos Humanos, dirigido por um chefe de
divisão, cargo de direção intermédia de 2.o grau.

2 - À Divisao de Adminisftação, Recrutamento e
Seleção de Recursos Humanos, compete:
a) Promover os procedimentos necessárìos ao

recrutamento e promoção nas carreiras de
conservadores, notários e de oficiais dos
registos e do notariado;

b) 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;

c) Organizar e manter atualizados os ficheiros
biográf,rcos e os processos individuais dos
trabalhadores da DRAJ e serviços externos
regionais;

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

e) Promover o recrutamento e a promoção do
pessoal dos serviços da DRAJ, para além do
pessoal referido nas alínças a) e b), bem como
a aplicação dos instrumentos de mobilidade
previstos na lei;

Ð Organizar os processos de contratação de
pessoal;

g) Organizar e manter atualizados os mapas de
pessoal e a relação das vagas existentes;

h) Passar certidões ou declarações relativas à
situação do pessoal;

i) Organizar e manter ahralizados os registos e
os controlos de assiduidade;

s-3

j) Assegurar, em articulação com o Núcleo de
Informática da DRAJ e com os seruiços
competentes do IRN, a base de dados do
pessoal dos serviços da DRAJ.

3 - O número máximo de áreas de coordenação
administrativa para a DARSRH é fixado em um -
- Núcleo de Apoio Administrativo.

Artigo 4.'
Divisão de Património,Orgamzação e Logística

I - A Divisão de Património, Organização e Logística,
abreviadamente designada por DPOL, é um órgão
integrado na dependência da Direção de Serviços
Financeiros, de Organtzação e Logística, dirigido
por um chefe de divisão, cargo de direção
intermédia de 2." grau.

2 - À nivisão de Património, Organização e Logística
compete:
a) Assegurar a gestão e conservação do

património e das instalações dos serviços da
DRAJ;
Efefuar o inventário e manter afualizado 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
servlços;
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 amrmação das
instalações de todos os serviços da DRAJ;
Assegurar a gestão e manutenção da viafura
da DRAJ;
Organizar o trabalho dos assistentes
operacronars;
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 intemo
referentes a esta unidade orgânica.

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

Artigo 4.'- A
Divisão de Informática

I - A Divisão de Informática, abreviadamente
designado por DI, é um órgão integrado na
dependência Direta do Diretor Regional da
Administração da Justiça, dirigido por um chefe de
divisão, cargo de direção intermédia de 2.u grau,
tem por missão prestar apoio à DRAJ no domínio
da informática, sem prejuízo e em articulação com
as competências nessa matéria do Ministério da
Justiça e do Instituto dos Registos e do Notariado,
em conformidade com o determinado pelo artigo
7.o do Decreto-Lei n.o 24712003, de 8 de outubro.

2 - À Divisao de Informática compete:
a) Informar o diretor regional sobre as

necessidades de aquisição ou de substituição
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d)

e)
Ð

c)

h)

Ð

i)



4-S

i)

do material informático dos serviços centrais
da DRAJ e dos serviços externos regionais;
Assegurar as ações tendentes à adequada gestão
e conservação do equipamento informático;
Estudar e propor formas de utilização racional e
normaluada dos suportes, meios e equipamentos
informáticos existentes nos serviços cenffais da
DRAJ e externos regionais:
Propor e implementar os sistemas informáticos
necessários ao bom funcionamento dos serviços,
desenvolvendo e assegurando a manutenção das
soluções de software;
Prestar o apoio necessário para a adequada
utilização das tecnologias da informação pelos
serviços centrais da DRAJ e extelîos regionais e
para a eficâcia do seu fu ncionamento;
Identificar e planear as necessidades de ações
de formação nas tecnologias de informação a
integrar no plano de formação;
Emitir informações e pareceres sobre matérias
relativas aos sistemas de informação;
Apoio na conceção e gestão de procedimentos
pré-contratuais nas plataformas eletrónicas
contratualizadas para o efeito, e sua integração
com o portal dos contl'atos públicos,
denominado Portal Basel
Colaborar', na ârea da informática, com os
serviços do Ministério da Justiça e do Instituto
dos Registos e do Notariado nas matérias da
competência destas entidades que respeitem
aos serviços extemos regionais da DRAJ;
Exercer as funções que lhe sejam solicitadas
pelo diretor regional em matéria de informática.

3 - O número máximo de áreas de coordenação
administrativa para a DI - é fixado em um - Núcleo
de Apoio Informático.

Artigo 5."
Manutenção de comissões de serviço

I - Mantêm-se as atuais comissões de serviço dos
titulares dos cargos de direção intermédia de 2.' grau
da Divisão de Adrmnistração, Recrutamento e
Seleção de Recursos Humanos e da Divisão de
Património, Organuação e Logística, que transitam
para a unidade orgânica que lhe sucede, com igual
designação, nível e grau.

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS

Aviso n.o 75212021

29 de outubro de 2021

pela Portaria n' l2-N2021, de ll de janeiro, torna-se
público que se encontra disponibilizada na página
eletrónica da Secretaria Regional das Finanças, e afixada no
placard dos serviços do respetivo Gabinete dos Recursós
Humanos, a lista unitária de ordenação final dos candidatos,
homologada por despacho de 26 de outubro de 2021, do
Secretário Regional das Finanças referente ao procedimento
concursal comum para constituição de relação jurídica de
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho
por tempo indeterminado, para ocupação de um posto de
trabalho da carreira Técnico Superior, com licenciatura em
Arte e Multimédia/Design, previsto no Mapa de Pessoal da
Direção Regional da Administração Pública e da
Modernização Administrativa, abrangido pelo Sistema
Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da então
Vice -Presidência do Governo Regional e dos Assuntos
Parlamentares, aberto pelo Aviso n." 25612021, publicado
no JORAM, II Série n.'95, Suplemento, de 1 de junho.

Secretaria Regional das Finanças, 29 de outubro de
2021.

A CFIEFE Do GABTNETE Do GABTNETE, Maria João de
França Monte

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS

Aviso n." 75312021

Nos termos e para os efeitos previstos no art." 22." da
Portaria n." 125 Al20l9, de 30 de abril, alterada pela
Portaria n." 12-A/2021 , de 1l de janeiro, pelo presente
aviso se informa da afixação, no Gabinete do Secretário
Regional de Mar e Pescas, da disponibilização, na página
eletrónica da Secretaria Regional de Mar e Pescas, em
https:/iwww.madeira.gov.ptlsrmar, da lista de candidatos
com ìntenção de admissão e de exclusão, no âmbito do
procedimento concursal comum para constituição de
relação jurídica de emprego público na modalidade de
contrato de trabalho por tempo indeterminado, para a
categoria/caneira de assistente técnico, destinado ao
preenchimento de três postos de trabalho previstos e não
ocupados, um no mapa de pessoal do Gabinete do
Secretário Regional e dois no mapa de pessoal da Direção
Regional do Mar, abrangido pelo sistema Centralizado de
Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de
Mar e Pescas, aberto pelo Aviso n." 52ll202l,publicado no
Jomal Of,rcial da Região Autónoma da Madeira (JORAM),
II Série, n." 147, de l9 de agosto.

Secretaria Regional de Mar e Pescas, 28 de outubro de
2021.

O CHEre Do GABINETE, José Ângelo Pestana Mendonça
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b)

c)

d)

e)

Ð

c)

h)

i)

Nos termos e para os efeitos
28.", da Portaria n.'125-N201

no
de

n.o 5
abril,

previstos
9, de 30

do artigo
alrerada


