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e as Americas, bem como a sua situagao priviie
giada na rota do Atlantica Su!, igualmente assina
iadas nos estudos economicos do Atlantica.
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Despacho Normativo n.· 6/88:
Atribui a Secgao Regional do Trbunal de Ccntas cia
Regiao Autonoma da Madeira no ana economico de
1988 uma quo;a de descongeiamento.
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GOVERNO REGIONAL

Decreta Regulamentar Regional
Aprova

0

Estas circunstancias justificaram a cria9ao na
i"1egiao Autonoma da Madeira do Centro de Estu
dos de Historia do Atlantico, atraves do Decreta
Legislativo Regional n.O 20/85/M, de 17 de Setem
bro.
Assim:

11,°

7/88/M

Est21tuto do Centro :de Estudcs clg Hist6r1a
do Atlantica

No estudo da historia da coioniza<;;8o portu
guesa no Atiantico 0 arquipe!ago rnadeirense GCLi
pou um lugar de relevo, que Ihe advem nao s6 pelo
facto de representar a inicio desse empreendi·
mento, mas sobretudo par ter possibilitado 0 en
saio de rnodeios de explora9ao economica, org2o
nizagao politica, administrativa, instituciona: e ate
social, que depois seriam adoptados noutros terri
torios posteriormente descobertos 8 integrados na
coroa portuguesa: Agores, Cabo Verde, Brasil e
ate Sao Tome e Principe.
Por outro lado, a 8nterioridade no seu povoa
mento, como a posi<;;ao geogrMica em re!a<;Elo a03
dais arquipelagos vizinhos, posteriormente pavoa
dos e colonizados (A<;:ores e Canc'irias), possibili
taram-Ihe um relacionamento econ6mico, institucio
nai e humano que soube aproveitar, desenvo!ver
e ate liderar nos primeiros secu!os da sua exis
tencia e que estao expressivamente registados nos
muitos nucleos documentais dos tres arquipela
gos. Mas ha ainda a notar as importantes re!890es
comerciais que a Madeira manteve com a Europa

Governo da Regiao Aut6norna da Madeira,
nos termos da alfnea b) do n.O 1 do artigo 229.° da
Constitui<;:ao da alinea b) do artigo 33. 0 do Decre
to-lei n. o 318-0/76, de 30 de Abril, decrei:a a se
guinte:
Artigo 1.° - ~ aprovado 0 Estatuto do Centro
de Estudos de Historia do Atlantico, que faz parte
integrante deste diploma.
Art. 2.° - 0 presente diploma enua em vigor
no dia seguinte ao da sua pub!icayao.
Aprovado em Consalho do Governo Regional
em 26 de Novembro de 1987.

o

Presidente do Governo Regional, Aiberto
Joao Cardoso Gonc;alves Jardim.
Assinadb em 19 de Dezembro de 1987.
Publique-se.

o fV1inistro da Republica para a Regi80 Auto
noma da Madeira, Lino Oias Miguel.
Estatuto do Centro de Estudos de Hist6ria
do Atlantica
CAPITULO I

Natureza, atribui«;oes e comrpetencia
Artigo 1. 0
Natureza e atribuic;:6es

o

Centro de Estudos de Hlstoria do Atlantico,
abreviadamente designado por Centro, e urn 61'
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gao de coordena<;8o da investiga<;E,o edivuiga<;ao

SECc;AOI

no dominio da hist6ria das i1has atianticas, dotado

Do pres:deme

de autonomia cientifica, que funciona na depen

Artigo 4.°

dencia directa do Secretario Regional do Turismo
Competencia

e Cultura.
Artigo 2.°

1 - 0 presidente
tro, ao qual compete:

Competencia

e a org80 que

dirige a Cen

a) Representar a Centro;

Ao Centro compete:
a) Fomentar e realizar a investiga<;ao cientifi
ca no dominio da historia insular, nomeadamente
da historia comp3rada das ilhas;
b) Celebrar acordos, protocolos e contratos com
pessoas, singulares au colectivas, de natureza pu
blica au privada e de nacionalidade portuguesa ou
estrangeira para a realiza<;ao de tarefas au presta
<;130 de servi<;os que se harmonizem com a nature
za e objectivos do Centro;
c) Promover e realizar semlnarlOS, conferen
cias, coloquios e outras actividades simi'ares;
d) Organizar congressos de historia das ilhas,

b) Presidir aos organs colegiais do Centro e
assegurar a cumprimento das delibera<;6es par
eles tomadas;
c) Dirigir a pessoal e manter a discip'ina e a
dignidade dos servi<;os;
d) Conferir posse aos funcionarios do Centro;
e) Assinar contratos e outorgar despesas, nos
term as legais;
f) Executar tudo 0 que Ihe for expressamente
cometido par leis e regulamentos au par decorren
cia logica do normal desempenho das suas fun<;oes.
2 - 0 presidente sera nomeado pelo Presi
dente do Governo Regional, sob proposta do Se
cretario Regional do Turismo e Cultura.

bem como participar nos promovidos par outras

3-

entidades;
e) Promover e realizar a edi<;ao de livros, revis
tas, monografias, estudos e outros trabalhos de
natureza cientifica;
f) Fomentar a cria<;ao de nucleos de apoio, em

0 presidente sera coadjuvado pelo vice

-presidente, que a substituira nas suas faltas e im
pedimentos, e par um secretario.
4 - 0 presidente exercera as seus poderes
com base nas convenientes delibera<;6es da direc
<;ao.

Portugal e no estrangeiro, e com eles estabelecer

SEGc;AOIl

as formas de coopera<;ao adequadas;

Da direCt;30

g) Recolher, conservar e divulgar manuscritos,

Artigo 5.°

livros raras e outras fontes historicas no ambito
da sua competencia.

Competencia

CAPfTULO II
Estrutura organica

Artigo 3.°
6rgaos e servic;:os

o

Centro compreende as seguintes 6rga08 e
servi<;os:
a) Presidente;
b) Direc<;ao;

1 - A direc9ao e 0 orgao deliberativo, com
posta pelo presidente e por tres a cinco vogais,
dos quais um sera vice-presidente e outro secre
tario.
2 - 0 vice-presidente, 0 secretario e as va
gais sao nomeados pelos Secretario Regional do
Turismo e Cultura, mediante proposta do presiden

teo
3 -

A direc<;ao compete:

a) Conduzir as actividades do Centro;
b) Elaborar 0 plano de actividades,
de or<;amento e 0 relatorio anual;

0

projecto

c) Conselho consultivo;

c) Dirigir as servi<;os do Centra;

d) Secc;:ao Administrativa.

d) Aceitar d03<;6es, heran<;as e legados;
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e) Tomar quaisquer providencias necessarias
dos objectivos do Centro nao inclui
das na competencia de outros org50s.

a prossecuc;ao

4 - As delioerac;6es da direcc;ao sao tomadas
por maiaria de votos, cabendo ao presidente voto
de qualidade.

5 - As remunerac;oes do presidente e voga's
sao estabelecidas por despacho do Secreta rio Re
gional do Turismo e Cultura.

4 - 0 canselho consultivo podera ser alar
gado a representantes de outras ilhas atlanticas
que manifestem interesse em participar,
Artigo 8. 0
Das reuni5es do conselho consultivo

1 - As reuni6es do canselho consultivo sao
ordinarias e extraordinarias.
2 - As reuni6es ordinarias terao periodfcida
de quadrimestral.

SECCAO III

Do conselho consultlvo

3 - As reuni6es extraordinarias terao lugar
quando convocadas:

Artigo 6.°

aJ Pelo respectivo presidente;

Competlmcia

o conselho COilSU!tivo e 0 orgao de spoio
consulta na area cientifica, ao qual compete:

EJ

b) Por solicitac;ao cia maioria dos membros
do conselho.

a) Dar parecer sobre os programas e projcctos
de investigac;ao;
b) Dar parecer sobre 0 relatorio e plano de
actividades;

4 - As reunloes sao convocadas com, pelo
menos, quinze dias de antecedencia e das convoca
torias devera constar a data e hora da reuniao, bem
como a agenda dos assuntos a tratar,

c) Apreciar as actividades desenvolvidas pelos
departamentos do Centro;

Artigo 9. 0

d) Emitir parcceres de caracter cientffico so·
bre quaisquer assuntos ou pessoas, a solicitayBO
da direcC;80;
e) Apreciar 0 currfculo dos candidatos
reira de investigay8o.

a car

Das

delibera~es

- As deliberac;oes do cansalha consultivo
serao tomadas por maioria simples.
2 - Em caso de empate,
de qualidade.

Artigo 7. 0
Cons,titui~c

do conselho consultivo

0

pres:dente tera voto

Artigo 10,0

do conse'ho consultivo

1 - 0 conselho consultivo e consUufdo palos
seguintes elementos:
a) 0 presidente do Centro de Estudos do His
toria do Atlantico, que presidira;
b) Os govais da direcC;8o e, eventuaimente, in
dividualidades de reconhecido merito cientif:co;
c) 0 director regional dos Assuntos Culturals;
d) Um representante dos Ac;ores;
e) Um representante das Canarias;

Aproval;§o e acta das reuni5es

Das reuni6es do conselha consultivo sera !a
vrada acta, a qual, depois de aprovada, sora assi
nada pelo presidente e pelo secreta rio.
Artigo 11.0
Secretariado do com:elho consultivo

o conselho c,onsu'tivo sera secretariado por
um funcionario do Centro que fordesignado para
o efeito,
Artigo 12,0

f) Um representante de Cabo Verde.
2 - Os elementos referidos nas alineas d).
e) e f) serao designados pelos respectivos gover
nos,
3 - As individualidades refer:das na alfnea b)
serao designadas por despacho do Secretario Re
gional do Turismo e Cultura, mediante proposta do
presidente do Centro,

Gratifca~ao

des memhrcs do censelho consultlvo

Os membros do canselha consultivo, por cada
sessao de trabalho em que partlclpem, tem direi
to a uma gratificaC;80 compativel com 0 trabalho
desenvolvido, que sera fixada por despacho do Se
cretario Regional do Turismo e Cultura, sob pro
posta do presidente do Centro.
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2 - 0 quadro de pessoaldo Centro e 0 cons
tante do mapa anexo.

SECc;:AO IV
D~ S~ao

AdministraHva

3 - 0 quadro de pessoai podera ser aitera
do mediante porta ria conjunta dos Secretarios Re
gionais do Turismo e Cultura e do Plano.

Artigo 13. 0
Competencia

A Sec<;ao Administrativa e 0 servi<;o de apoio
administrativo do Centro, a qual compete:
a) Exercer 0 servi<;o de registo, encaminhamen
to e arquivo de expediente;
b) Assegurar a gest130 do patrim6nio existen
te, ze!ando pela conserva<;ao das instala<;6es e
equipamentos;
c) Assegurar 0 normal funcionamento do Cen
tro em tudo 0 que nao seja da competencia espe
cffica dos demais servi<;os.

Artigo 15. 0
Ingresso, acesso e formas de provimento

As condi<;oes de ingresso, acesso e carreira
profissional, provimento e suas formas de pessoal
do quadro do Centro de Estudos de Hist6riado
Atlantico serao realizadas de harmonia com as
disposi<;oes conjuntas do Decreto-lei n. 280/79,
de 10 de Agosto, do Decreta Regional n. 25/79/M,
de 30 de Outubro, dos Decretos-leis n. es 415/80,
de 27 de Setembro, e 248/85, de 15 de Julho, e
demais legisla<;ao aplicave'.
O

O

CAPfTUlO III
CAPfTUlO IV

Do pessoal
Disposi~oss

Artigo 14.0

finais

Artigo 16. 0

Categorias

1 - 0 pessoal do quadro do Centro de Estu
dos de Hist6ria do Atlantico e agrupado em:
a) Pessoal dirigente;
b) Pessoal de investiga<;ao;

Aplica~ao

transitoria

As atribui<;oes e as competencias dos 6rgaos
previstos neste Estatuto continuarao a ser exer
cidas pela comissao instaladora ate a sua consti
tUi<;ao e entrada em funcionamento.

c) Pessoal tecnico-profissional;

Artigo 17.0

d) Pessoal administrativo;

flevlsao dos estatutos

e) Pessoal auxiliar;

o presente Estatuto podera ser objecto de
revisao decorrido um ana ap6s a sua publicac;:ao.

f) Pessoal operario.

ANEXO

Ouadro de pessoal a que se refere
Qualifica~ao

Carreira
Area funcional

dirigent~ =---==--~~~~~~~~-~~=_-~

1

=-

Realiza, com caracter de regu, I
laridade, actividades no
Pessoal
tecnico!
dominio da ciEmda que
I
.
II
, ,,'a oclacao
. de
supenOi·.
'Cand
uzam
I Invcstiga9ao ... ...
I
conhedmentos e .da sua
'
I
aplica9i:io.
I

--------;

,

tecnico.!

P rofissi~na I
'

'

VI>'.

!
!

I

-Execu9a~-d~-~~abalhos de
apoio tecnico no ambito
das resp.ectivas ,especiali.
dades.

I! Numero Lugares I Letra
de
a I
de
1 lugares eXlinguirj
Yencimenfo

i

Calegoria

I

I

Pessoal

n," 2 do artigo 14,"

profissional

Grupo de pessoal

Pessoal

0

I

~~~~-. -. .--..-·-.--.-·I=-;[
.

l;lV~st~gador-co~r.denador,

I,

CJ~xillar, es~}- I
I

,1--------- -.-..~--.-----_ . --------1
I

I

Tecnicaprofissional

i

auxiliar

especia-

Iista, principal, de 1.'
classe au de 2.' ciasse.

i

(al_

I

i

p;ln.cIPal,
Clalist,'" ass,lste,nte de In II
vest-iga9ao, ou estagiario
de investiga9ao.
:
T§c.~i'CJ

. . . __
I

!
I'

,

4

-

-----

1
I'

[bl

I,

II

I J L
M
',
au
3
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profissional

Grupo de pessoal

:

Carreira
Area funcional

P:ssoaladminis·
trativo

Pess'oal

I

ExecutaI' todo 0 processa
menta administrativo rela
tivo a urna au mais areas
de actividade tuncional
(pessoal, patrimonio e con
tabilidade, expediente, dae
tilografia e arquivo).

D!stribui980 do expediente a
execlJ~ao de outras tare-fas
auxiliar.
que ihe s'3jarn determ!
nadas.
Microfilm3gem

Pessoai operanD
(qualificada).

-~~;odU(;:ao

I'

Letra
de
a!
de
lugares ,extinguir vencimento

!-------------

i--

i

I

Ofiela! administrativQ prin
c;pal, primeiro-oticial, segUrldo-otioial ou t3rceiro
-oficial.

Oik>ial administra
tiVD

!--I----

i
II

2

. i, J, L au M

I
!

I
--------1-----
Auxiliar adminis.
trativD.

I

!

1-------------;
I Opel'ador de micro- i
I
"
!
I ll1ma'gem.

de documentos.

I
(;a) Vencimento de aoordo corn

I Numero 'I'Lugares i

Categor1a

i

Auxiliar administrativo
principal, de 1.' classe
ou de 2.' classe.
Operador de microfilmagem principal, de 1.' clas·
se, de 2. 8 classe au d]
3.' classe.

I

O. S ou T

1--1--I

L,N,P ou Q

,

----------'--- ! ---'---

n.' 5 do artigo 5.' do presente Estatuto.

0

(b) Vencimentos dil acordo com 0

n.' 1 do artigo 2.' do D::creto,Lei n.' 143/87, de 23 de Mar90.

PRESID£NCIA DO GOVERNO REGIONAL

Conrorme a preceituado no art.o 8.°, alinea a).
do Decreta Regional n.O 6/77 /M, de 21 de Abril e
em execu9ao da Portaria n.o 208/82, de 28 de De
zembro, da Presidencia do Governo Regional da
Madeira, transcreve-se a seguinte diploma:
PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTERIO DAS FINANCAS

Despacho Normativo n. 6/88
D

Tornando-se indispensavel admitir, atraves de
concurso externo, pessoal para a Sec9ao Regional
do Tribunal de Contas da Regiao Aut6noma da Ma
deira, par forma a colmatar as insuficiencias da
oferta do mercado dos vinculados a fun9ao publi
ca e assegurar um mais vasto leque de oP90es e
um recrutamento e selec9ao consentaneos com a
qualidade eXigida aos servi90s, no ambito da pros
secu9ao da fiscaliza9ao cia legalidade das despe
sas puhlicas da Regiao Aut6noma da Madeira:
Nestes termos, e mediante proposta do juiz
da Sec9ao:

Determina-se, ao abrigo dos artigos 12.° e 13.°
do Decreta-Lei n.O 41/84, de 3 de Fevereiro, com a
altera9ao introduzida pelo Decreta-Lei n.O 215/87,
de 29 de Maio, que seja atribufda a Scc980 Regio
nal do Tribunal de Contas da Regiao Autonoma da
Madeira no ana economico de 1988 a quota de des
congelamento decorrente do mapa anexo ao pre
sente despacho.

Presidencia do Conselho de Ministros e Minis
terio das Finan9as, 29 de Janeiro de 1988. - 0
Primeiro-Ministro, Anibal Antonio Gavaco Silva. 
o Ministro das Finan9as, Miguel Jose Ribeiro Gadi
Ihe.

Ouotas de descongelamento -

Grupo de pessoa'

I
1

N'

Departamento ~overnamen~i u~ero
ou orgamsmo
unidades
r

____________ 1_
I

1988

1

:
Tecnico superior ...
,
i
...
'Sec9ao
Regional
do
Tribu-'
l'e·cnico ......
Tecnico-profiss'ional
n81 de Contas da RegiaD
Administrativo ...
Aut6noma da Madeira. i
I
Auxiliar ...
Tota/

_

6
6
6
2
2

1----22
1

I
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Prec;o deste nurnero: 24$00
.Toda a correspondencia, quer ofi·
cial, quer relativa a anuncios e a
assinaturas do Jornal Oficial deve
ser dirigida 11 Secretaria-Geral da
Presidencia
da Madeira».

do Governo Regional

As
As
A
A
A

ASSINATURAS
!res series Ano ... 3200$ I Semestre
1 600$
duas series'
2 800$
1 400$
1." serie
•
1 400$
700$
2." lerie
1 400$
700$
3.- serie
1 400$
•
700$
Numerol e Suplementos _ pre~o por pagina: 4$00
A estes valores acrescem os portes de correia
(Portaria n.O 148/87, de 7 de Delembro)

Execu~ao

grafica aa .IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA, E. P.• -

-0 preQo dos an unci os e de 70$00
a lillha, acresci~o do respectivo
I. V. A., dependendo a sua publl
caQao do pagamento antecipado a
efectuar na Secretarla-Geral de Pre·
sidencia do Governo Regional da
Madeira •.
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