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ANEXO I 
 

Cargos de direção superior a que se refere o artigo 6.º 
 

 
Dotação 

de lugares 

Cargos de direção superior de 1.º grau ..............  1 

Cargos de direção intermédia de 1.º grau ..........  7 

 
 

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL 
E CIDADANIA 

 
Portaria n.º 53/2020 

 
de 6 de março 

 
O Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2020/M, de 21 

de janeiro, aprovou a orgânica da Secretaria Regional de 
Inclusão Social e Cidadania (SRIC), determinando, no n.º 2 
do artigo 10.º, que a organização interna do Gabinete do 
Secretário Regional é aprovada nos termos do Decreto 
Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de novembro, 
alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 
n.ºs 24/2012/M, de 30 de agosto, 2/2013/M, de 2 de janeiro 
e 42-A/2016/M, de 30 de dezembro. 

Neste sentido, opta-se por manter as três unidades 
orgânicas nucleares já existentes, que transitaram para esta 
Secretaria Regional, o Gabinete Jurídico, a Unidade de Gestão 
da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais e a 
Direção de Serviços de Apoio, estas duas últimas todavia com 
uma nova nomenclatura, Unidade de Gestão da SRIC e 
Direção de Serviços Administrativos, respetivamente.  

No que respeita à Unidade de Gestão da SRIC é 
segregada dos dois núcleos administrativos, o Núcleo de 
Contabilidade e o Núcleo de Vencimentos, que, contudo, 
até à entrada em vigor do diploma que aprova a estrutura 
flexível do Gabinete do Secretário Regional mantêm a 
mesma natureza jurídica. 

Por outro lado, prevê-se ainda que, até à entrada em 
vigor do diploma que aprova a orgânica da Direção 
Regional dos Assuntos Sociais (DRAS), funcionam ainda 
sob a direta dependência do Gabinete do Secretário 
Regional, as unidades orgânicas que serão integradas 
naquela direção regional, o Serviço de Defesa do 
Consumidor e o Serviço de Igualdade de Género. 

Assim, em conformidade com o disposto no n.º 2 do 
artigo 10.º do Decreto Regulamentar Regional 
n.º 10/2020/M, de 21 de janeiro, e ao abrigo do n.º 4 do 
artigo 21.º do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, 
de 12 de novembro, alterado pelos Decretos Legislativos 
Regionais n.ºs 24/2012/M, de 30 de agosto, 2/2013/M, de 2 
de janeiro e 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, manda o 
Governo Regional pelo Vice-Presidente do Governo 
Regional e dos Assuntos Parlamentares e pela Secretária 
Regional de Inclusão Social e Cidadania, o seguinte: 

 
SECÇÃO I 

Objeto e estrutura 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
O presente diploma aprova a estrutura nuclear do 

Gabinete do Secretário Regional de Inclusão Social e 
Cidadania, abreviadamente designado por GSRIC.  

Artigo 2.º 
Estrutura Nuclear 

 
1. O GSRIC compreende as seguintes unidades 

orgânicas nucleares:  
a) Unidade de Gestão da Secretaria Regional de 

Inclusão Social e Cidadania;  
b) Gabinete Jurídico; 
c) Direção de Serviços Administrativos. 

 
2. As unidades orgânicas referidas no número anterior 

funcionam sob a direta dependência do GSRIC. 
 

SECÇÃO II 
Unidades orgânicas nucleares 

 
Artigo 3.º 

Unidade de Gestão da Secretaria Regional de Inclusão 
Social e Cidadania  

 
1. A Unidade de Gestão da Secretaria Regional de 

Inclusão Social e Cidadania, abreviadamente 
designada por UGSRIC, é um serviço da SRIC que 
tem por missão assegurar o tratamento integral e 
centralizado de todas as matérias contabilísticas, 
orçamentais, financeiras e patrimoniais dos serviços 
da administração direta e indireta e das empresas 
públicas reclassificadas sob a tutela da SRIC, que 
integram o universo das administrações públicas em 
contas nacionais, a articulação direta entre a SRIC e 
a Vice-Presidência do Governo Regional e dos 
Assuntos Parlamentares, no âmbito do controlo 
orçamental e financeiro, bem como o apoio técnico 
direto ao Secretário Regional e ao GSRIC. 

 
2. São atribuições da UGSRIC, as previstas no artigo 

56.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro, designadamente: 
a) Garantir o tratamento integral e centralizado 

de todas as matérias contabilísticas, orça-
mentais, financeiras e patrimoniais dos 
serviços da administração direta e indireta e 
das empresas públicas reclassificadas sob a 
tutela da SRIC, que integram o universo das 
administrações públicas em contas nacionais; 

b) Proceder ao reporte orçamental e financeiro à 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos 
Assuntos Parlamentares, de acordo com os 
procedimentos que forem definidos no decreto 
regulamentar regional de execução orça-mental; 

c) Controlar a execução e a regularidade da 
execução orçamental dos serviços tutelados 
pela SRIC; 

d) Controlar o cumprimento da aplicação da Lei 
dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, 
aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, na sua atual redação, nos serviços 
tutelados pela SRIC; 

e) Propor medidas de fiscalização com vista a 
um efetivo controlo das despesas públicas e 
dos recursos orçamentais disponíveis; 

f) Superintender na gestão orçamental de todos 
os serviços tutelados pela SRIC, de acordo 
com as normas vigentes e legislação aplicável; 

g) Promover a aplicação do Sistema de Norma-
lização Contabilística da Administração Pública 
(SNC-AP), nos serviços tutelados pela SRIC; 

h) Controlar a afetação e a utilização dos fundos 
disponíveis atribuídos; 

i) Desenvolver procedimentos de controlo 
interno; 
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j) Informar por escrito todos os documentos e 
processos que sejam presentes a despacho de 
decisão do Secretário Regional; 

k) Desempenhar quaisquer outras funções que 
lhe seja cometida por lei ou decisão superior. 

 
3. A UGSRIC é dirigida por um Diretor de Serviços, 

cargo de direção intermédia de 1.º grau. 
 
4. Nos casos de ausência, falta ou impedimento do 

Diretor de Serviços, este é substituído pelo Técnico 
Superior a indicar por seu despacho. 

 
Artigo 4.º 

Gabinete Jurídico 
 
1. O Gabinete Jurídico, abreviadamente designado 

por GJ, é um serviço da SRIC que tem por missão 
apoiar as decisões do Secretário Regional no 
âmbito jurídico, bem como assegurar o apoio 
técnico-jurídico ao GSRIC. 

 
2. São atribuições do GJ, designadamente:  

a) Elaborar estudos jurídicos e emitir pareceres 
em matéria de natureza jurídica; 

b) Emitir pareceres sobre projetos e propostas de 
diplomas que lhe sejam submetidos;  

c) Participar na elaboração de pareceres 
necessários à pronúncia da Região nos termos 
constitucionais;   

d) Colaborar na elaboração de propostas de 
diplomas e regulamentos;  

e) Elaborar e proceder à verificação de atos e 
contratos;  

f) Proceder à recolha, tratamento, compilação e 
divulgação de legislação, jurisprudência e 
doutrina, no âmbito das atribuições da SRIC; 

g) Informar por escrito todos os documentos e 
processos que sejam presentes a despacho de 
decisão do Secretário Regional; 

h) Executar tudo o mais que lhe for 
expressamente cometido ou decorra do normal 
desempenho das suas atribuições.  

 
3. O GJ é dirigido por um Diretor de Serviços, cargo 

de direção intermédia de 1.º grau. 
 
4. Nos casos de ausência, falta ou impedimento do 

Diretor de Serviços, este é substituído pelo Técnico 
Superior a indicar por seu despacho. 

 
Artigo 5.º 

Direção de Serviços Administrativos 
 

1. A Direção de Serviços Administrativos, abreviada-
mente designada por DSA, é um serviço da SRIC 
que tem por missão assegurar a prestação de 
serviços de apoio técnico, geral e administrativo ao 
GSRIC e aos serviços da SRIC, nos domínios da 
gestão dos recursos humanos, da contratação 
pública, do expediente e tratamento da docu-
mentação e da gestão dos arquivos.  

 
2. São atribuições da DSA, designadamente:  

a) Dirigir e coordenar a ação dos serviços sob a 
sua dependência; 

b) Articular e colaborar com os demais serviços do 
GSRIC e com os serviços da SRIC, relativa-
mente à definição dos circuitos dos processos e 
ao planeamento dos procedimentos a 
desenvolver pela DSA, promovendo a 
divulgação de normas internas e diretivas gerais; 

c) Coordenar a gestão corrente dos recursos 
humanos do GSRIC e dos serviços da 
administração direta da SRIC; 

d) Propor e implementar todos os procedimentos 
tendentes à uniformização da gestão dos 
recursos humanos da SRIC; 

e) Apoiar a elaboração dos planos e relatórios de 
atividades; 

f) Coordenar as atividades de formação do pessoal 
do GSRIC e dos serviços da administração direta 
da SRIC, em articulação com as entidades que 
tenham a seu cargo a política de formação da 
Administração Pública Regional; 

g) Coordenar a aplicação do sistema de avaliação 
dos trabalhadores do GSRIC e dos serviços da 
administração direta da SRIC, bem como 
organizar os respetivos processos; 

h) Emitir certidões e outros documentos na área 
dos recursos humanos; 

i) Promover a execução dos procedimentos 
legais e assegurar as necessárias autorizações 
junto dos responsáveis dos respetivos 
serviços, de modo a garantir a satisfação das 
necessidades da SRIC, em termos de 
fornecimento de bens e serviços, promovendo 
o adequado planeamento das mesmas; 

j) Assegurar a gestão das instalações e seus 
equipamentos, afetas por lei ou determinação 
superior ao GSRIC; 

k) Assegurar a gestão da frota automóvel do 
GSRIC e dos serviços da SRIC; 

l) Assegurar o expediente, tratamento e arquivo 
da correspondência geral e demais docu-
mentação do GSRIC;  

m) Assegurar o apoio administrativo e técnico na 
articulação do GSRIC com os restantes 
serviços da SRIC; 

n) Proceder à gestão dos arquivos de 
documentação, promovendo a criação e gestão 
de um arquivo intermédio, nos termos da lei; 

o) Promover a adequada difusão de docu-
mentação ou de outros indicadores que se 
mostrem de interesse geral, no âmbito das 
atribuições da SRIC; 

p) Assegurar o apoio administrativo ao 
funcionamento de comissões, grupos de trabalho 
e órgãos consultivos integrados na SRIC; 

q) Informar por escrito todos os documentos e 
processos que sejam presentes a despacho de 
decisão do Secretário Regional; 

r) Exercer as demais funções que lhe sejam 
superiormente determinadas. 

 
3. A DSA é dirigida por um Diretor de Serviços, 

cargo de direção intermédia de 1.º grau. 
 
4. Nos casos de ausência, falta ou impedimento do 

Diretor de Serviços, este é substituído pelo Técnico 
Superior a indicar por seu despacho. 

 
SECÇÃO III 

Unidades orgânicas flexíveis  
 

Artigo 6.º 
Unidades orgânicas flexíveis 

 
1. O número máximo de unidades orgânicas flexíveis 

do GSRIC é fixado em um. 
 
2. A Divisão de Desenvolvimento e Valorização 

Rural, prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º da 
Portaria n.º 79/2016, de 26 de fevereiro, é 



6 de março de 2020 
Número 41 

9 

 

transferida para a Direção Regional de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, sendo as suas 
atribuições e os seus encargos, nomeadamente com 
pessoal, assegurados transitoriamente pelo 
Gabinete do Secretário Regional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, até aprovação da estrutura 
flexível daquela Direção Regional.    

 
SECÇÃO IV 

Disposições finais e transitórias 
 

Artigo 7.º 
Norma transitória  

 
1. Até à entrada em vigor do diploma que aprova a 

orgânica da Direção Regional dos Assuntos Sociais 
(DRAS) funcionam ainda sob a direta dependência 
do GSRIC, as unidades orgânicas que serão 
integradas naquela direção regional: 
a) Serviço de Defesa do Consumidor, previsto no 

n.º 6 do artigo 1.º dos Estatutos do Instituto de 
Administração da Saúde e Assuntos Sociais, 
IP-RAM, aprovados pela Portaria  
n.º 178/2012, de 31 de dezembro;  

b) Serviço de Igualdade de Género, previsto no 
artigo 10.º da Orgânica da então Direção Regio-
nal do Trabalho, aprovada pelo Decreto Regula-
mentar Regional n.º 15/2012/M, de 28 de junho. 

 
2. Até à entrada em vigor do diploma orgânico 

referido no número anterior, as unidades orgânicas 
nele referidos mantêm a mesma natureza jurídica, 
sendo os respetivos encargos, nomeadamente com 
pessoal, suportados pelo orçamento do GSRIC. 

 
3. Até à entrada em vigor do diploma que aprova a 

estrutura flexível do GSRIC, os Núcleos de 
Contabilidade e de Vencimentos, previstos nos 
artigos 4.º e 5.º da Portaria n.º 79/2016, de 26 de 
fevereiro, mantêm a mesma natureza jurídica. 

 
Artigo 8.º 

Manutenção das comissões de serviço 
 

Os atuais titulares dos cargos de direção intermédia de 
1.º grau da Unidade de Gestão da Secretaria Regional da 
Inclusão e Assuntos Sociais, do Gabinete Jurídico, da 
Direção de Serviços de Apoio e do Serviço de Defesa do 
Consumidor, mantêm-se nos cargos dirigentes das unidades 
orgânicas do mesmo nível que lhes sucedem, 
respetivamente, na Unidade de Gestão da Secretaria 
Regional de Inclusão Social e Cidadania, no Gabinete 
Jurídico, na Direção de Administrativos e no Serviço de 
Defesa do Consumidor, nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a 
redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, e 
adaptada à RAM pelo Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho. 

 
Artigo 9.º 

Norma revogatória 
 
É revogada a Portaria n.º 79/2016, de 26 de fevereiro, 

sem prejuízo do estipulado nos artigos 6.º a 8.º. 
 

Artigo 10.º 
Entrada em vigor 

 
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação. 

Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 
Parlamentares e Secretaria Regional de Inclusão Social e 
Cidadania, no Funchal, aos 21 dias do mês de fevereiro de 
2020. 

 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de 
Bettencourt Calado 

 
A SECRETÁRIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E 

CIDADANIA, Augusta Ester Faria de Aguiar 
 
 

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E 
INFRAESTRUTURAS  

 

Portaria n.º 54/2020 
 

de 6 de março 
 

Dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 22.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em vigor 
pelo artigo 14.º, n.º 1, alínea f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, revogado pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, de 
22 de Março e repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11 de Abril, manda o Governo 
Regional através do Vice-Presidente do Governo Regional 
e dos Assuntos Parlamentares e do Secretário Regional de 
Equipamentos e Infraestruturas, o seguinte: 

 
1.º -  Redistribuir os encargos orçamentais previstos na 

Portaria n.º 62/2019 de 22 de fevereiro e publicada 
no JORAM n.º 30, I Série, na mesma data, 
referente à “Construção da Variante à ER 104, Vila 
da Ribeira Brava - 2.ª Fase - Troço 2 - Prestação de 
Serviços de Representação Jurídica”, na forma 
abaixo indicada: 

 
Ano económico de 2016 ............................... € 0,00 
Ano económico de 2017 ............................... € 0,00 
Ano económico de 2018 ............................... € 0,00 
Ano económico de 2019 ............................... € 0,00 
Ano económico de 2020 .........................€ 7 520,00 

 
2.º -   A despesa relativa ao ano económico de 2020 tem 

cabimento na rubrica da Secretaria 52, Capítulo 50, 
Divisão 03, Subdivisão 01, Projeto 50948, Fonte de 
Financiamento 181, Código de Classificação 
Económica 02.02.20.BS.00  do Orçamento da 
RAM para 2020. 

 
3.º -  Aos valores acima mencionados será acrescido o 

IVA à taxa legal em vigor. 
 
4.º -  Esta Portaria entra imediatamente em vigor.  
 
Assinada a 21 de fevereiro de 2020. 
 
PEL’O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, Jorge Maria Abreu de 
Carvalho 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, João Pedro Castro Fino 


