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S. R.

REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETAR|A REGTONAL DE AMB|ENTE, RECURSOS NATURATS E ALTERAçÔES CLTMATICAS

DESPACHO N.' 16 /SRA AC I 2023

Considerando o Decreto Regulamentar Regionalna 3212020M, de 13 de maio, que aprovou

a orgânica da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (adiante também designada

apenas por DRAAC).

Considerando que, a atual orgânica da DRAAC atribui a esta Direção Regional

competências de administração do domínio público marítimo (DPM), nos termos da Lei da

Titularidade dos Recursos Hídricos, da Lei da Água e demais legislação conexa, bem como, entre

outras, a elaboração e implementação dos Programas da Orla Costeira e dos Planos de Praia

associados.

Considerando que, o Despacho na 40212020, de L9 de outubro, designadamente o no L do

artigo 70, estabelece as competências da Divisão de Recursos Hídricos do Litoral (adiante também

designada apenas por DRHL).

Considerando que, a Divisão de Recursos Hídricos do Litoral tem afetos quatro técnicos

superiores, três na área da Arquitetura e um na área da Eng.e Civil.

Considerando que, é necessário reforçar a DRHL com mais um técnico superior, na área da

Arquitefura, para desempenhar funções nas áreas da competência da DRHL, uma vez que é

necessário garantir a execução de uma grande quantidade de tarefas e ações no litoral da Região

Autónoma da Madeira, relacionadas com a gestão do domínio público marítimo, bem como um

conjunto alargado de intervenções no litoral e que, atualmente, esta Divisão não tem capacidade

para fazer face a todas as solicitações.

Considerando que, as tarefas a desempenhar pelo técnico superior com licenciatura em

Arquitefura, consistem, designadamente, em assegurar a execução do Programa da Orla Costeira
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da Madeira e do Programa da Orla Costeira do Porto Santo, em efetuar a gestão dos títulos de

utilização do domínio público marítimo (em que se inclui a alteração ou extinção de títulos

decorrentes dos processos judiciais de reconhecimento da propriedade privada, bem como a

extinção ou adaptação dos títulos decorrentes das normas legais em vigor), em emitir pareceres

solicitados à DRHL no âmbito do artigo L3a-A do Decreto-Lei na 555/99, de'J,6 de dezembro (Regime

jurídico da Urbanização e Edificação) na sua última redação, em colaborar na resposta a diversos

processos ainda em análise, principalmente relacionados com utilizações do domínio público

marítimo.

Considerando que, apesar dos técnicos superiores afetos à DRHL já desempenharem as

tareÍas elencadas no ponto anterior, verifica-se que, face ao elevado número de solicitações que a

esta Divisão são cometidas, a capacidade de resposta não é a adequada, sendo necessário que o

Chefe de Divisão execute trabalho técnico, em detrimento do trabalho de gestão da unidade

orgânica.

Considerando que, com a publicação do Decreto-Lei no 1U2023, de L0 de fevereiro, que

altera e republica o Decreto-Leina 226-A12007, de 3L de maio, foi dada especial ênfase aos prazos

legais de resposta aos requerentes e reforçada a figura do " deferimento tácito", nada favorável aos

interesses da Região, pelo que é uma necessidade premente da DRHL o recrutamento de mais

meios humanos, a fim de poder cumprir com a legislação em vigor.

Considerando que a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações

Climáticas adotou o sistema centralizado de gestão de recursos humanos no Gabinete do Secretário

Regionaf 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, nos

termos do artigo 13o do Decreto Regulamentar Regionalne 512020M, de 15 de janeiro;
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Considerando que, nos termos do na 3 do artigo L3e do Decreto Regulamentar Regional na

512020M, de L5 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 Naturais e

Alterações Climáticas, podendo ser afetos a qualquer dos serviços referidos no ne L desse artigo,

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

Regional n.a 11.1201.8/M, de 3 de agosto.

Considerando que a Técnica Superior Ana Cristina Agrela Gomes, licenciada em

Arquitefura, esta integrada no sistema centralizado de gestão de reqrrsos humanos desta

Secretaria Regional.

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

experiência em matérias que serão úteis à execução das competências da Divisão de Recursos

Hídricos do Litoral, pelo que a afetação da dita trabalhadora à referida Divisão contribuirá para

suprir as lacunas atrás identificadas e para a eficácia dos serviços prestados pela reÍerida Direção

Regional.

Considerando que a referida Técnica Superior manifestou interesse e disponibilidade em

exercer funções na Divisão de Recursos Hídricos do Litoral.

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

Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.

Determino ao abrigo do disposto nos artigos 7.e e 8.q do Decreto Legislativo Regional ne

1,1,12018M, de 3 de agosto, na redação em vigor, e do artigo 13q do Decreto Regulamentar Regional

n.e 5120201l:[14., de L5 de janeiro, que:
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1. A Técnica Superior Ana Cristina Agrela Gomes, integrada no sistema centralizado de

gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Nafurais e

Alterações Climáticas, seja aÍeta à Direção Regional do Ambiente e Alterações

Climáticas, com efeitos a partir de 1. de maio de 2023, inclusive.

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

por afixação no Serviço e inserção na página eletrónica.

Esta despesa encontra-se assegurada pelo cabimento n.e CY42309330, na Secretaria 49;

Capítulo 01, Divisão 03, Subdivisão 00, Classificações Económicas 01.01.03.A0; 01.01.13.40;

01.01.14.SF.A0; 01.01.14.SN.A0; 01.02.14.80; e 01.03.05.40.40.

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

de2023.

A SECRETÁruE REGIONAL

DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAçÕES CLIMATICA'

w

p

Susana Luísa Rodrigues Nascimento Prada
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