
S. R.

REGÉO AUTONOMA DA MADEIRÂ
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAçÕES cLIMÁTIcAS

DESPACHO N.a TZSRAAC 12022

Considerando que o Decreto Regulamentar Regional n.a 5l2120l}y'r, de 15 de janeiro,

aprovou a orgânica da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações

Climáticas.

Considerando que para a gestão do seu pessoal a Secretaria Regional de Ambiente,

Recursos Nafurais e Alteraçõcs Climáticas adotou, nos termos dos artigos 7.a e 8.o do Decreto

Legislativo Regional n.a 1U2018/M, de 3 de agosto, e do artigo 13.4 do Decreto Regulamentar

Regional n.e 5120201M, de 15 de janeiro, o sistema centralizado de gestão de recursos humanos no

Gabinete do Secretário Regional, na Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, na

Direção Regional do Ordenamento do Território e no Instituto das Florestas e Conservação da

Natureza,IP-RAM.

Considerando que a Direção Regional do Ordenamento do Território tem por missão

executar a política regional da gestão do ordenamento do território, do urbanismo, da informação

geográfica, cartográfica e cadastral e da paisagem, contribuindo para um desenvolvimento

sustentável e articulado entre as várias políticas setoriais, estando-lhe cometidas as atribuições

previstas no artigo 3.q do Decreto Regulamentar Regionaln.a 3312020/M, de 15 de maio.

Considerando que, na sequência da entrada em vigor do Despacho n.a 38812020, de Z de

outubro, é unidade orgânica flexível da Direção Regional do Ordenamento do Território o

Gabinete de Apoio Jurídico, cujas competências são as previstas nas alíneas a) a m) do n.e 1 do

artigo 6.e do referido Despacho.

Considerando que no Gabinete de Apoio Jurídico existem apenas 2 técnicos superiores

licenciados em direito a exercer funções para além do respetivo dirigente, sendo que a diversidade

de matérias e o elevado volume de trabalho existente nesta unidade orgânica não se compadecem

com a existência de apenas 2 trabalhadores licenciados em direito, que é manifestamente

insuficiente.
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Considerando que, desde o ano de 2019, se tem verificado um acréscimo significativo do

número de processos de atualização cadastral, um número que se prevê venha a aumentar em

função da dinâmica económica e dos esforços do Governo Regional de atualização e alargamento

da mancha cadastral.

Considerando gü€, apesar dos recentes recrutamentos, subsiste uma necessidade

permanente de 1 técnico Superior licenciado em Direito, paÍa prestar apoio no âmbito das

competências do Gabinete de Apoio Jurídico da Direção Regional do Ordenamento do Território,

nomeadamente no âmbito da análise de Processos de Reclamação Administrativa, que permita

reduzir o tempo médio de resposta (atualmentedeT,S meses) e capacitar os serviços da Direção

Regional do Ordenamento do Território para a implementação do novo Sistema Regional de

Informação Cadastral, que se encontra em desenvolvimento pelos serviços daquela Direção

Regional e que operacionalizarâ o alargamento da cobertura cadastral, com ganhos significativos

para os cidadãos e para as enticlades públicas e privadas'

Considerando que é premente colmatar esta carência de recursos humanos existente na

Direção Regional do Ordenamento do Território.

Considerando que nos outros serviços desta Secretaria Regional também existe carência de

Técnicos Superiores licenciados em Direito.

Considerando que a Técnica Superior Márcia Filipa Gonçalves Gomes é licenciada em

Direito e trabalhadora desta Secretaria Regional desde 3 de dezembro de 2001.

Considerando que, desde o dia 1 de dezembro de 2019, a Técnica Superior Márcia Filipa

Gonçalves Gomes se encontra a exercer as funções inerentes ao cargo de Assessor - Grau 1 na ARM

- Águas e Resíduos da Madeira, S.4., ao abrigo de um acordo de cedência de interesse público

celebrado entre esta Secretaria Regional, a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. e a referida

trabalhadora.
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Considerando que, nos termos do n.a 5 do artigo 241.e dalei Geral do Trabalho em Funções

Públicas e da cláusula segunda do acordo de cedência de interesse público atrás referido, o dito

acordo pode ser feito cessar, a todo o tempo, por iniciativa de qualquer das partes, com aviso prévio

de 30 dias.

Considerando que a referida Técnica Superior possui conhecimentos jurídicos e vários anos

de experiência em matérias relacionadas com as atribuições desta Secretaria Regional, pelo que a

afetação da referida trabalhadora ao Gabinete de Apoio ]urídico da Direção Regional do

Ordenamento do Território permitirá suprir as lacunas atrás identificadas e contribuir para a

eÍicácia dos serviços prestados pela referida Direção Regional.

Considerando que, nos termos do n.a 3 do artigo 13.4 do Decreto Regulamentar Regional

n.a 512020/M, de 15 de janeiro, os trabalhadores integrados no Sistema Centralizado são

concentrados na Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas,

através de lista nominativa aprovada por despacho do Secretário Regional de Ambiente, Recursos

Nafurais e Alterações Climáticas, podendo ser afetos a qualquer dos serviços referidos no n.a 1

desse artigo, consoante as necessidades de pessoal, nos termos dos artigos 7.a e 8.e do Decreto

Legislativo Regional n.e 1U2018/Ìt4, de 3 de agosto, na redação em vigor.

Considerando que a Técnica Superior Márcia Filipa Gonçalves Gomes, licenciada em

Direito, está integrada no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos desta Secretaria

Regional.

Considerando que existe um posto de trabalho disponível previsto no mapa de pessoal da

Direção Regional do Ordenamento do Território.

Determino, ao abrigo do disposto no n.q 5 do artigo 241,.a da Lei Geral do Trabalho em

Funções Públicas, da cláusula segunda do acordo de cedência de interesse público atrás referido,
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dos artigos 7.a eB.a do Decreto Legislativo Regional n.a 11/2018/M, de 3 de agosto, na redação em

vigor, e do artigo 13.e do Decreto Regulamentar Regionalna 5120201M, de 15 de janeiro:

1- A cessação, com efeitos a 15 de novembro de2022, inclusive, do acordo de cedência de

interesse público celebrado entre esta Secretaria Regional, a ARM - Ágnas e Resíduos

da Madeira, S.A. e a Técnica Superior Márcia Filipa Gonçalves Gomes, por força do qual

a referida trabalhadora passou a exercer naquela emPresa, a partir de 1 de dezembro

de 2019, as funções inerentes ao cargo de Assessor - Grau 1;

2- eue a Técnica Superior, da carreira de Técnico Superior, Márcia Filipa Gonçalves

Gomes, integrada no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, seja afeta

à Direção Regional do Ordenamento do Território, com efeitos a partir de 15 de

novembro de 2022, inclusive;

3- Comunique-se à ARM - Ág.tus e Resíduos da Madeira, S.A. a cessação do referido

acordo de cedência de interesse público;

4- Comunique-se à trabalhadora o teor do presente despacho e tome-se o mesmo público

por afixação no Serviço e inserção na página eletrónica'

Os encargos inerentes à presente afetação encontram-se assegurados pelo cabimento ne

cy4221.4607, na secretaria 4g, Capítulo 01, Divisão 04, subdivisão 00, Classificações Económicas

01.01.03.; 01.01.13.; 01.01.14.SN.; 01'03.05.A0.40.'

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, aos 28 de

setembro de2022

A SECRETARIA RECIONAL

DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS,

l

s.l

:) Ì\,\\J,c

Susana Luísa Rodrigues Nascimento Prada
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