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pnEsmÊNCIA Do coNSELHo DE MINISTRoS
Declaração de Rectifïcação n." 5-V2000
De ter sido rectificadoo DecretoRegulamentarRegional n." í2000/M, da Re-eiãoAutónoma
Regionaln.o I l/971M,de l2 de Maio (aprova
da Madeira,que alterao DecretoRegulamentar
a orgânica da Direcção Regional dos TransportesTerrestres),publicado no Diário da
República,1."série,n.o63, de l5 de Março de 2000.
*

Declaração de Rectificação n." 5-J/2fi)0
Autónoma
De ter sido rectificadoo DecretoRegulamentarRegionaln." 4-Al2000/M, da Re-eião
Social e
do
Equipamento
Regional
da
Secretaria
que
a
lri
Orgânica
altera
da Madeira,
Ambiente,aprovadapelaDecretoRegulamentarRegionaln."4-N93lÌvI, de 2 de Fevereiro,com
as alteraçõesintroduzidaspelos Decretos RegulamentaresRegionais n,"' 3l94lM, de 8 de
Março,7/95/M,de 5 de Abril, 5/96/M,de 17de Maio, e3/98/M, de 26 de Fevereiro,publicado
no Diário da Reptíblica,l.u série,n." 47 (suplemento),de 25 de Fevereirode 2000.
Declaração de Rectificação n.' 5-L/20ü)
De ter sido rectificadoo DecretoRegulamentarRegionaln.o l312000/Ì\4,da RegiãoAutónoma
da Madeira, que altera a estruturaorgânica da SecretariaRegional dos AssuntosSociais e
publicadono Diárict da República, l.^ série,n.o68, de 21 cieMarço de 2000.
Parlamentares,
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E DA COORDENAÇAO
Decreto Regulamentar Regional n.o 25120001l/I
Altera a orgânicada DirecçãoRegionalde Orçamentoe Contabilidade.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Declaraçãode Rectifïcaçãon.' 5-I/2000
de 3l de Março

Para os devidos efeitos se declara que o Decreto
publicado no Diário
RegulamentarRegional n." 61200011114,
da Reptiblica,1." série,n." 63, de 15 de Março de 2000,cujo
saiu
original se encontraarquivadonesta Secretaria-Geral,
com a seguinteinexactidão,que assimse rectifica:
Na redacçãodada pelo artigo 3." ao artigo 18."-C do
Regionaln." lll97lis4,de 12 de Maio,
DecretoRegulamentar
onde se lê:
"l - Os chefesde secção[...] a categoriade coordenador
especialista."
Deve ler-se:

"Artigo 25."-C
Transiçãopara a carreira de coordenador
I - Os chefesde secçãoactualmenteafectosà DSTA nas
áreasde pessoale expedientee arquivo transitam,
de quaisquerformalidades,para
independentemente
a categoriade coordenador.
2 - Os chefes de secção a que se refere o número
anterior e que possuam no mínimo três anos na
categoriatransitampara a categoriade coordenador
especialista.
3 - A transiçãofaz-separaíndiceigual ou, na falta deste,
para o índice mais aproximadoàquele em que se
encontramposicionados.
4 - A transição faz-se por aplicaçãodeste diploma e
produz efèitosà data da suapublicação."
Deve ler-se:

"l - Os chefesde secção[...] a categoriade coordenador.".
S ec r et ar ia- G e ra d
l a Pre s i d ê n c i a d o C o nsel ho de
Ministros,2l de Março de 2000.
O SecnsrÁnro-Gennl.AlexandreFigueiredo

Declaração de Rectificação n.' 5-J/20fi)
de 3l de Março

Para os devidos efeitos se declara que o Decreto
RegulamentarRegional n.o 4-N20001Ní, publicado no
Diário da República,l.n série,n." 47 (suplemento),de 25 de
Fevereirode 2000, cujo original se encontraarquivadonesta
Secretaria-Geral,saiu com as seguintesinexactidões,que
assimse rectificam:
No mapa I, anexo I, no grupo de pessoaldirigente,col.
"Categoria./cargo",
onde se lê "Auditor regional de obras
públicas e ambientais" deve ler-se "Auditor regional de
obraspúblicase ambiente"e ondese lê "Directo do Gabinete
de Estudose PareceresJurídicos"deve ler-se "Director do
Gabinetede Estudose PareceresJurídicos".
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 27 de Março de 2000.
AlexandreFigueiredo
O SecnerÁn:o-GeneL,

Declaração de Rectificação n." 5-Ll2000
de 3l de Março

Para os devidos efeitos se declara que o Decreto
RegulamentarRegionaln." l3l2000/M, publicadono Diário
da República,I.' série,n.o68, de 2l de Março de 2000, cujo
saiu
original se encontraarquivadonesta Secretaria-Geral,
com a seguinteinexactidão,que assimse rectifica:
Na redacçãodada pelo artigo 4." ao artigo 25."-C do
Decreto RegulamentarRegional n.o 3-N97lM, de 6 de
Fevereiro,onde se lê:

"Artigo 25."-C
Regrasde transiçãopara a carreirade coordenador
I - Os chefesde secçãoactualmenteafectosà DSTA nas
áreasde pessoale expedientee arquivo transitam,
independentemente
de quaisquerformalidades,para
a categoriade coordenador.
2 - A transiçãofaz-separaíndiceigual ou, na falta deste,
para o índice mais aproximadoàquele em que se
encontramposicionados.
3 - A transição faz-se por aplicaçãodeste diploma e
produz efeitosà data da suapublicação."
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros,28 de Março de 2000.
IolandaOliveira
Ppr-oSEcnErÁnro-GERAL.
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E DA

cooRDENAçÃO
Decreto Regulamentar Regional n." 25l2000/lVI
de 3l de Março

Aprova a alteração da orgânica da Direcção
Regional de Orçamento e Contabilidade
Os Decretos RegulamentaresRegionais rì.* 2ll93lM e
241951N4,
de 7 de Julho e de 30 de Dezembro,respectivamente,
criaram e definiram a orgânicada DirecçãoRegional de Orçadesignadapor DROC.
mento e Contabilidade,abreviadamente
Entretanto,a publicaçãodo Decreto-Lein." 4A4-N98, de
l8 de Dezembro, e o Decreto RegulamentarRegional n."
231991llú,
de 26 de Agosto, tornam necessárioefectuar uma
reorganizaçãoda orgânica da Direcção Regional de
Orçamentoe Contabilidade.
A publicação do Decreto Regulamentar Regional n.o
2-N97lM, de 29 de Janeiro, justifica, por outro lado, a
actualizaçãodas designaçõesconstantesdos DecretosRegulamentaresRegionaisn.* 2l/931M e24l95lM.
Assim:

Nos termosda alínead) do n." I do artigo 227."e do n." 5
do artigo 231."da Constituiçãoda RepúblicaPortuguesa,
das
alíneas c) e d) do artigo 69." do Estatuto Político-Administrativoda RegiãoAutónomada Madeira,aprovado
pela Lei n.' l3l91, de 5 de Junho, e revisto pela Lei n."
l3O/99, de 2l de Agosto, e do Decreto Regulamentar
Regionaln." 231991M,
de 26 de Agosto,o GovernoRegional
da Madeiradecretao seguinte:
Artigo 1."
A orgânicada DirecçãoRegional de Orçamentoe Contabilidade,aprovadapelosDecretosRegulamentares
Regionaisn.*
2l/93/M e 241951M,de J de Julho e de 30 de Dezembro,
respectivamente,
é alteradanos termosdos artigosseguintes.
Artigo 2.'
Os artigos1.o,5.o,8.oe 9.", bem como a subsecção
II do
capítuloII, passama ter as seguintesredacções:
"Artigo 1."
Natureza
A Direcção Regional de Orçamento e Contabilidade,
abreviadamentedesignadapor DROC, é o órgão da Secretaria
Regionaldo Plano e da Coordenaçãoa que se referea alíneae)
do n." 2 do artigo 4." do DecretoRegulamentarRegionaln."
2-N97lM, de 29 de Janeiro,e cujas atribuições,orgânica,funcionamentoe pessoalconstamdos artigosseguintes.
Artigo 5."
Estrutura
I - Os órgãosde concepçãoe apoio da DROC são os
seguintes:
a)
Gabinetede Estudose PareceresJurídicose
Económicos:
b)
DepartamentoAdministrativo e de Contabilidade;
c)
Departamentode Controlo e Arquivo da Conta;
d)
Departamentode Controlo das Despesas;
e)
Departamentode Controlo dos Vencimentos;
Departamento de Controlo dos Recursos
0
Próprios de Terceiros;
g)
Departamentode Controlo das Receitas.
2 - Os órgãosa que se referemas alíneasa) e b) do n." I
deste artigo funcionam na directa e imediata
dependênciado directorregional.
3 - O órgão a que se refere a alínea c) do n." I deste
artigo funcionana directae imediatadependência
do
directorde serviçosdo Orçamentoe da Conta.
4-

Os órgãosa que se referem as alíneasd), e), f), e g) do
n." I desteartigofuncionamna directae imediatadependênciado directorde serviçosde Contabilidade.

SubsecçãoII
DepartamentoAdministrativoe de Contabilidade
Artigo 8."
Natureza
O DepartamentoAdministrativo e de Contabiliclade,
abreviadamente
designadopor DAC, dá apoio administrativo
à DROC.

Artigo 9."
Atribuições
I - São atribuiçõesdo DAC:
a)
Assegurar o registo, encaminhamentoe
arquivo do expediente;
b)
Promover as aquisiçõesde bens e serviços
necessáriosao bom funcionamento da
DROC, organizar e manter actualizado o
respectivocadastro;
c)
Asseguraro normal funcionamentoda DROC
em tudo o que não seja da competênciaespecífica dosdemaisserviços.
2 - Compete,ainda,ao DAC, em especial:
a)
Colaborar na elaboração do projecto do
orçamentode despesase na administração
das respectivasdotações;
b)
Escriturar as contas correntesdas dotações
orçamentais;
c)
Propor as alteraçõesorçamentaisindispensáveisao bom funcionamentoda DROC;
d)
Prestartodas as informaçõesde cabimento
orçamentalque lhe forem solicitadas;
e)
Efectuaro processamento
das despesas;
Executartudo o mais que decorrado normal
0
desempenhodas suas funções ou lhe seja
superiormente
determinado
;
g)
Promoveras actividadesnecessárias
à gestão
de recursoshumanosafectosà DROC:
h)
Dirigir o pessoalauxiliar."
Artigo 3."
Na secçãoIII do capítulotr é inseridae aditadaa subsecção
I, bem como o artigo ll.o-4, com a seguinteredacção:
"SubsecçãoI
Departamentode Controlo e Arquivo da Conta
Artigo 1l ."-A
Naturezae atribuições
O Departamentode Controlo e Arquivo da Conta, abreviadamente designado por DCAC, é um serviço de apoio do
director de serviçosdo Orçamentoe da Conta que tem por atribuiçõesasseguraro registoe arquivamentode todosos processos
relativosà Contada ReeiãoAutónomada Madeira."
Artigo 4."
Na secçãoIV do capítulo II são inseridase aditadasas
subsecçõesI, II, III e IV bem como os artigos l3.o-A,
l3.o-8, 13."-Ce 13."-D,com as seguintes
redacções:
"SubsecçãoI
Departamentode Controlodas Despesas
Artigo 13."-A
Naturezae atribuições
O Departamento de Controlo das Despesas, abreviadamentedesignadopor DCD, é um serviçode apoio do director
de serviçosde Contabilidadee tem por atribuiçõesasseguraro
cumprimentodos actosde conÍèrência,verificaçãoe liquidação
dasdespesas
públicase requisições
de fundos.

Subsecção
II
Departamentode Controlo dos Vencimentos
Artigo 13."-B
Naturezae atribuições
O Departamentode Controlo dos Vencimentos,abreviadamente designadopor DCV, é um serviço de apoio do
directorde serviçosde Contabilidadeque tem por atribuições
efectuaro controlode todasas despesas
com vencimentos.
SubsecçãoIII
Departamentode Controlo dos RecursosPrópriosde
Terceiros
Artigo 13."-C
Naturezae atribuições
O Departamentode Controlo dos Recursospróprios de
Terceiros, abreviadamentedesignado por DCRPT, é um
serviço de apoio do director de serviçosde Contabilidade
que tem por atribuições assegurar o controlo dos
movimentosdos recursosprópriosde terceiros,competindo-lhe elaboraras correspondentes
folhas de despesa.

pela integração na carreira técnica superior, nos
termosdo dispostono artigo 18."do Decreto-Lein."
404-N98, de l8 de Dezembro, na redacçãodada
pela Lei n." 44199,de ll de Junho."
Artigo 6."
O artigo l9.o passaa ter a seguinteredacção:
"Artigo 19."
Concursose estágiospendentes
I - Os concursospendentesà data da entradaem vigor
do presentediploma mantêm-seabertos,sendo os
lugares a prover os constantesdos mapas I e II
anexosao presentediploma.
2 - Os actuais estagiáriosprosseguemos respectivos
estágios,transitando,findos os mesmos, se neles
obtiverem aproveitamento, para as categorias
objecto do concurso constantesdos mapas I e II
anexosao presentediploma."
Artigo 7."

SubsecçãoIV
Departamentode Controlo dasReceitas
Artigo 13."-D
Naturezae atribuições
O Departamentode Controlo das Receitas, abreviadamente designadopor DCR, é um serviço de apoio clo
director de serviçosde Contabilidadee tem por atribuições
asseguraro controloe escrituraçãodas receitas."
Artigo 5."
No capítuloIV é aditadoo artigo l8.o-A, com a seguinte
redacção:
"Artigo 18."-A
Regrasde transiçãopara chefe de departamento
I - Os chefes de repartição transitam, indepenclentementede quaisquerformalidades,para a categoria
de chefede departamento.
2 - A transição faz-se para índice igual ou imediatamente superior àquele em que actualmentese
encontramposicionados.
3 - Quando da transiçãoresultar um impulso igual ou
inferior a l0 pontos,o tempo de serviçono escalão
de origem conta para efeitos de progressãona nova
categoria.
4 - A transição produz efeitos a partir da data de
integraçãona nova categoria.
5 - Os lugaresde chefede departamentosão a extinguir
quandovagarem.
6 - O disposto no presente artigo não prejudica a
faculdadede clsactuaischefesde repartiçãooptarem

Todas as referências feitas pelos Decretos RegulamentaresRegionaisn.* 21193/Me 24195/ÌvÍ,
de 7 de Julho e
de 30 de Dezembro,respectivamente,
ao SecretárioRegional
de Finanças passama ser substituídaspela referênciaao
SecretárioRegionaldo Planoe da Coordenação.
Artigo 8."
I - O quadro de pessoala que se refere o mapa I do
DecretoRegulamentar
Regionaln." 2l/93lM,de 7 de
Julho, alteradopela Portaria n." 186/98, de 27 de
Novembro, é alteradode acordo com o mapa I ao
anexoI à republicaçãodo diploma acima referido.
2 - O quadro de pessoala que se refere o mapa II do
DecretoRegulamentar
Regionaln." 2l/93/M,de 7 de
Junho, com as alteraçõesdecorrentesdo Decreto
RegulamentarRegional n.o 24195/M, de 30 de
Dezembro,é alteradode acordo com o mapa II ao
anexoII à republicaçãodo diploma acima referido.
Artigo 9."
Este diBloma entra em vigor no dia seguinteao da sua
publicação.
Aprovado em Conselhodo Governo Regional em 27 de
Janeirode 2000.
Pelo PnTsTDENTE
Do GovERNoREGToNAL,
José paulo
BaptistaFontes.
Assinadoem l7 de Fevereirode 2000.
Publique-se.
pARAA RscrÃo AuroNove oe
O Mrlrsrno tn RppúBLrcA
MeoEtRR,Antero Alves Monteiro Diniz.

Anexo
Decreto Regulamentar Regional n." 2ll93lM,
de 7 de Julho, com as alteraçõesdecorrentesdo
Decreto Regulamentar n.u 24195/M,de 30 de
Dezembro - Orgânica da Direcção Regional de
Orcamento e Contabilidade
CapítuloI
Naturezae atribuicões
Artigo L"
Natureza
A Direcção Regional de Orçamentoe Contabilidade,
abreviadamèntedesignada por DROC, é o órgão da
a que se
SecretariaRegional do Plano e da Coorclenação
refere a alínea e) do n.o 2 do artigo 4." do Decreto
Regionaln." 2-Al91lM, de 29 de Janeiro,e
Regulamentar
cujãs at r ibuiç õ e s ,o rg â n i c a , fu n c i o n a m e n t oe pessoal
c ons t amdos ar t i g o ss e g u i n te s .
Artigo 2."
Atribuições
Sãoatribuiçõesda DROC:
a) Coadjuvar o SecretárioRegional do Plano e da
Coordenaçãona definiçãoe execuçãodas políticas
fiscal e orçamental;
e
b) Assegurare coordenarum sistemade planeamento
controlodaspolíticasÍlscale orçamental;
públicaregional;
na contabilidade
c) Superintender
d) A poiar a a c ti v i d a d e d o s d i v e rs o s servi ços e
organismoscuja área de competênciase relacione
com a DROC;
e) Promover a elaboraçãodo orçamento regional e
c ont r ola ra s u ae x e c u ç ã o '
f) Tomare propormedidasnormativasde organização.
s im plif i c a ç ã o e u n i fo rm i z a ç ã od o s . servi ços e
organismosem matória de contabilidadepública
r egiona l , c o m v i s ta a o s e u d e s e n vol vi mentoe
com os programasdo GovernoRegional;
artìculação
g) Decidir sobre trabalhose estudosa efèctuar no
da DROC;
âmbitodas competências
todosos assuntosque caibam
h) Resolvere despachar
e que,pela suanatureza,
na suaáreade competência
disposição legal ou determinaçãosuperior, não
tenhamde ser submetidosa despachodo Secretário
Regionaldo Planoe da Coordenação.
, CapítuloII
Orgãose serviçtts

o"o,l"?ï3ï?.tn,"".,
Artigo 4."
Competências
No exercício das suas funções compete,designadanlente,ao directorregional:
C ol aborar na defi ni ção e cont r olar a
a)
execução regional das políticas fiscal e
orçamental,nos termosda lei;
Elâboraro orçamentoe conta da Região e
b)
diplomas;
respectivos
C ontrol ar a execução do or çam ent o da
c)
a
Região e propor as medidasnecessárias
uma correctagestãoorçamental;
necessários
Proporos meiosde Íìnanciamento
d)
à prossecuçãoda política orçamentaldo
GovernoRegional;
Unifbrmizar, simplificar e adaptarà nova
e)
realidadeinstitucionalda Regiãoos serviços
de contabilidade
de todos os departamentos
do GovernoRegional;
Acompanhara execuçãodos orçamentosdas
t)
autarquiaslocais, em cooperaçãocom a
DirecçãoRegionalde Finanças,nos termos
da l ei :
g)
Propor todasas medidasde fiscalizaçãocom
vista a um eÍèctivo controlo das despesase
receitas orçamentais, designadamentea
realização de auditorias a todos os
departamentosda administraçãopública
regional,institutospúblicos,fundose serviços
autónomos,onde devam ser escrituradas
de receitase desPesas;
operações
Tiansmitir instruçõesde carácter geral e
h)
obrigatóriosobrematériasda suacompetência
a todosos serviçosregionais,obtidaa concordânciado SecretárioRegional;
Executartudo o mais que lhe for cometido
i)
por lei ou que decorra do normal desempenhodas suasfunções.
O clirectorregionalé substituído,nassuasausências
e impedimentos,por um técnico superiorpara o
efeito nomeado.
O directorregionalpode,nos termosda lei, delegar
em titularesde cargosde direcçãoou
competências
de chefia.
"

Artigo 3."
Estrutura
I -

A DROC é dirigidapelodirectorregionalde Orçamento
por
e Contabilidade,adiantedesignadrlabreviadamente
atribuídas
directorregional,ao qual sãogenericamente
diploma.
neste:
consignadas
as competências

j"""ttïïi:

e de apoio

Artigo 5."
Estrutura
Os órgãosde concepçãoe apoio da DROC são os
seguintes:
Gabinetede Estudose PareceresJurídicose
a)
b)

I - Para o exercício das suas atribuições,a DROC
compreendeos seguintesórgãose serviços:
e de aPoio;
a)
Orgãosde concePção
Direcção de Serviçosdo Orçamentoe da
b)
C o n ta ;
Direcçãode Serviçosde Contabilidade;
c)
Privativos.
Divisãodos Orçamentos
Jr

órsãos de

c)
d)
eì)
Í)
g)

Económicos;
de
e
Administrativtl
Departamento
Contabilidade;
Departamento de Controlo e Arquivti da Conta;
Departamento de Controlo das Despesas;
Departamento de Controlo dtls Vencimentos;
Departamento de Contrclll <Jos Recursos
Próprios de Terceiros;
Departamento de Contrtllo das Receitas'

2 - Os órgãosa que se referemas alíneasa) e b) do n." I
deste artigo funcionam na directa e imediata
dependênciado directorregional.
3 - O órgão a que se refere a alínea c) do n." I deste
artigo funciona na directae imediatadependênciado
director de serviçosdo Orçamentoe da Conta.
4-

Os órgãosa que sereferemasalíneasd), e), 0 e g) do n."
I deste artigo funcionam na directa e imediata dependênciado directorde serviçosde Contabilidade.

SubsecçãoI
Gabinetede Estudose PareceresJurídicose Económicos
Artigo 6."
Natureza
O Gabinete de Estudos e Pareceres Jurídicos e
Económicos,adianteabreviadamentedesignadopor GEPJE,
é um órgão de apoio técnico e científico do director regional
de Orçamentoe Contabilidade.
Artigo 7."
Atribuições
São atribuiçõesdo GEPJE,designadamente:
a) Elaborarestudos,emitir parecerese prestarconsulta
em matériade naturezajurídica e económica;
b) Colaborar no exercícioda acçãode fiscalizaçãoda
DROC;
c) Emitir pareceres sobre projectos e propostas de
diplomasque lhe sejamsubmetidosa apreciação.
Artigo 7."-A
Direcção
I - O GEPJEé dirigido por um director,equiparadopara
todos os efeitos legais a director de serviços.
2 - Ao directorcompete,designadamente:
a)
Coordenar, dirigir e esftuturar o GEPJE, na
prossecuçãodos objectivos definidos pelo
directorregionalde Orçamentoe Contabilidade;
Definir os princípios e regras que devem
b)
presidir na elaboraçãodos estudose pareceres;
c)
Estabelecer critérios de organização e
distribuiçãodos pareceres;
d)
Executar tudo o demais que lhe for superiormente determinadoou que decorra do normal
desempeúo das suasfunções.
SubsecçãoII
DepartamentoAdministrativo e de Contabilidade
Artigo 8."
Natureza
O Departamento Administrativo e de Contabilidade,
abreviadamentedesignado por DAC, dá apoio administrativo à DROC.
Artigo 9."
Atribuições
I - São atribuiçõesdo DAC:
Assegurar o registo, encaminhamentoe
a)
arquivo do expediente;
Promover as aquisiçõesde bens e serviços
b)
necessários ao bom funcionamento da
DROC e organizar e manter actualizado o
respectivocadastro;

c)

Assegurar o normal fttncionamento da
DROC em tudo o que não seja da
competênciaespecíficados demaisserviços.

2 - Compete,ainda, ao DAC, em especial:
a)
Colaborar na elaboração do projecto do
orçamento de despesase na administração
das respectivasdotações;
b)
Escriturar as contas correntes das dotações
orçamentais;
Pròpor as alteraçõesorçamentaisindispenc)
sáveisao bom funcionamentoda DROC;
Prestar todas as informações de cabimento
d)
orçamentalque lhe forem solicitadas;
Efectuar o processamentodas despesas;
e)
f)
Executar tudo o mais que decorrado normal
desempenhodas suas funções ou lhe seja
superiormentedeterminado;
g)
Promover as actividadesnecessáriasà gestão
de recursoshumanosafectosà DROC;
Dirigir o pessoalauxiliar.
h)
SecçãoIII
Direcçãode Serviçosdo Orçamentoe da Conta
Artigo 10."
Natureza
A Direcção de Serviços do Orçamento e da Conta,
designadapor DSOC, é um órgãode estudo,
abreviadamente
coordenaçãoe apoio à DROC nas áreas do orçamento e
conta da Região Autónoma da Madeira.
Artigo 11."
Atribuições
I - São atribuiçõesda DSOC:
a)
Coordenar a preparação do orçamento da
Região;
Participar na elaboraçãoda propostaanual
b)
do orçamento da Região e respectivos
diplomas;
Elaborar e propor as medidas necessáriasà
c)
boa execuçãodo orçamentoregional;
Informar os processos sobre alterações
d)
orçamentaise elaboraros diplomasrelativos
às alteraçõesorçamentaisautorizadas;
Esclarecer as dúvidas relativas à classifie)
caçãodas receitase despesas;
f)
Promover, em colaboraçãocom a Direcção
Regional de Informática, a informatizaçáo
dos procedimentosrelativos à área da sua
competência;
" g)
Elaborar as contas da Região e promover a
respectivapublicação;
Escriturar todas as operações relativas às
h)
receitas orçamentais e fundos saídos para
pagamentodasdespesaspúblicasorçamentais;
Registaros estornosnas adequadasrubricas
i)
e as alteraçõesorçamentais;
j)
Contabilizar os recursos provenientes dos
recursosestruturaiscomunitários;
Executar tudo o mais que decorrado normal
l)
desempenho das suas funções ou lhe for
superiormentedeterminado.
2 - O director de serviços do Orçamento e da Conta é
substituído,nas suasausênciase impedimentos,por
um técnico superior para o efeito nomeado.

SubsecçãoI
Departamentode Controlo e Arquivo da Conta
A rti g o l l ." -A
Naturezae atribuições
O Departamentode Controlo e Arquivo da Conta, abreviadamente designadopor DCAC, é um serviço de apnio do
director de serviços do Orçamento e da Conta que tem por
atribuições asseguraro registo e arquivamento de todos os
processosrelativosà Contada RegiãoAutónoma da Madeira.
SecçãoIV
Direcçãode Serviçosde Contabilidade

de serviçosde Contabilidadee tem por atribuiçõesassegurar
o cumprimento dos actos de conferência, verificação e
públicase requisiçõesde fundos.
liquidaçãodas despesas
SubsecçãoII
Departamentode Controlo dos Vencimentos
Artieo 13.'-B
Naturezfe affibuições
O Departamentode Controlo dos Vencimentos,abreviadamente designadopor DCV, é um serviço de apoio do
directorde serviçosde Contabilidadeque tem por atribuições
com vencimentos.
efectuaro controlode todasas despesas

Artigo 12."
Natureza

SubsecçãoIII
Departamentode Controlo dos Recursos
Própriosde Terceiros

A Direcção de Serviços de Contabilidade,abreviadamente designadapor DSC, é um órgão de estudo, coordenaçãoe apoio à DROC na áreada contabilidade.

Artigo 13.'-C
Naturezae atribuições

Artigo 13."
Atribuições
I - Sãoatribuiçõesda DSC:
a)
Conferir, verificar, liquidar e autorizar o
pagamentodas despesaspúblicas;
Efectuar o registo geral das autorizaçõesde
b)
pagamento,procederao registo e escrituração
das contascorrentescom as dotaçõesorçamentais e escrituraras contascorrentesem relaçãoa
adiantamentos,
subsídiosou quaisquerdespesas
sujeitasa duplo cabimentoou reembolso;
Piomover as anulações e reposições
c)
necessárias
e manteractualizadoum ficheiro
anual com o movimento das anulaçõese
reposições efectuadas em conta de cada
dotaçãoorçamental;
d)
Organizar e remeter à DSOC os mapas
necessários
à elaboraçãodascontaspúblicas;
Registar as guias de receita e de reposição
e)
com o averbamentodo respectivopagamento
e conferir as contas de pagamentos
efectuadospela Região;
Instruir e dar seguimento aos pedidos de
0
alteraçõesorçamentais;
g)
Estudare informar os processosdo âmbito
da contabilidadepública e submetê-losa
despachodo directorregional;
h)
Fxecutar todas as tarefasque decorramda
tmplementação do novo sistema de
contabilidadepública, criado pela Lei n.o
8/90, de 2Ode Fevereiro,e pelo Decreto-Lei
n." 155192,
de 28 de Junho;
i)
Executartudo o mais que decorrado normal
desempenhodas suas funções ou lhe seja
determinado.
superiormente
I - O director de serviçosde Contabilidadeé substituído, nas suasausênciase impedimentos,por um
técnicosuperiorpara o efeito nomeado.
SubsecçãoI
Departamentode Controlo das Despesas
A rti g o 1 3 ." -A
Naturezae atribuições
de Controlo das Despesas,abreviadaO Departamento
menÌedesisniìdopor DCD, é urn serviçode apoiodo director

O Departamentode Controlo dos RecursosPróprios de
Terceiros, abreviadamentedesignadopor DCRPT, é um
serviço de apoio do director de serviçosde Contabilidade
que tem por atribuições assegurar o controlo dos
movimentoddos recursosprópriosde terceiros,competindo-lhe elaboraras correspondentes
folhas de despesa.
SubsecçãoIV
Departamentode Controlo dasReceitas
Artiso 13."-D
Naturezie atribuições
O Departamentode Controlo clas Receitas, abreviadamente designadopor DCR, é um serviço de apoio do
director de serviçosde Contabilidadee tem por atribuições
asseguraro controloe escrituraçãodas receitas.
SecçãoV
Privativos
Divisãodos Orçamentos
Artiso 14."
Naúreza
A D i vi são dos Orçamentos P ri vati vos, designada
abreviadamentepor DOP, é um órgão de estudo, coordenaçãoe apoio à DROC, em todasas matériasrelacionadas
com os organismosdotadosde autonomia administrativa,
financeirae patrimonial.
Artigo 15."
Atribuições
A DOP compete,em especial:
a) Coordenare prestarapoio à elaboraçãodos orçamentos
privativosdos serviçose fundosautónomos;
n b) Coordenarcom a DSOC a inclusãodos projectosdos
orçamentos privativos dos serviços e fundos
autónomosno orçamentoda Região;
c) Elaborar e propor as instruçõesnecessáriasà boa
execuçãodos orçamentosprivativos;
d) Pronunciar-se sobre os orçamentos privativos e
alteraçõesorçamentaise submetê-losa despachodo
SecretárioRegional do Plano e da Coordenação,
atravésda DROC;
e) Manter actualizado um ficheiro orgânico dos
serviçosautónomos;
Reunir os elementosde receiLee despesadas contasde
0
gerênciados serviçose fundosautónomos.eorganizaros
respectivosmapasanexosà contada Região;

g)
h)
i)

Artigo 18.'-A

à disciplina
Elaborare proporas medidasnecessárias
da actividade orçamental dos serviços e fundos
autónomos;
Pronunciar-sesobreos orçamentosprivativos;
Acompanh^ar.a execução dos orçamentos dos
serviçose fundos autónomos.

Regrasde transiçãopara chefe de departamento
I - Os chefes de repartição transitam, independentementede quaisquerformalidades,para a categoria
de chefe de departamento.

CapítuloIII
Do pessoal

2 - A transição faz-se para índice igual ou imediatamente superior àquele em que actualmente se
encontramposicionados.

Artigo 16."
Quadro de pessoal

3 - Quando da transiçãoresultarum impulso igual ou
inferior a l0 pontos,o tempo de serviço no escalão
de origem conta para efeitosde progressãona nova
categoria.

I - O pessoaldo quadroda DROC é agrupadoem:
Pessoaldirigente;
a)
Pessoaltécnicosuperior;
b)
Pessoaladministrativo;
c)
Pessoalauxiliar.
d)

4 - A transição produz efeitos a partir da data de
integraçãona nova categoria.

2 - O quadro do pessoal a que se refere o número
anterior é o constantedo mapa I anexo ao presente
diploma,do qual faz parteintegrante.

5 - Os lugaresde chefe de departamentosão a extinguir
quandovagarem.
6 - O disposto no presente artigo não prejudica a
faculdadede os actuaischefesde repartiçãooptarem
pela integração na carreira técnica superio_r,nos
iermosdo diiposto no artigo 18."do Decreto-Lein."
404-N98, de l8 de Dezembro, na redacçãodada
pela Lei n." 44199,de ll de Junho.

3 - É criadoo quadrode pessoalconstantedo mapaII anexo
ao presentediploma, do qual fazparte integrante.
Artigo 17.'
Regime
O regime aplicável ao pessoalda DROC é o genericamente estabelecidopara os funcionários e agentes da
públicaregional,semprejuízodo dispostonos
administração
artigosseguintes.

Artigo 19."
Concursose estágiospendentes
I - Os concursospendentesà data da entradaem vigor
do presentediploma mantêm-seabertos,sendo os
lugáres a prover os constantesdos mapas I e II
anexosao presentediploma.

CapítuloIV
Di sposiçõestransitórias
Artigo 18."
Transiçãodo pessoal

2 - Os actuais estagiáriosprosseguemos respectivos
estágios,transitándo,findos os mesmos, se neles
obtiverem aproveitamento, para as categorias
objecto do cóncurso constantesdos mapas I e II
anexosao presentediploma.

O pessoaldo quadroda SRF afectoà DROC transitapara
o quadro desta direcção regional e é integrado em igual
categoriae carreira.
Anexo I

(a que
- se refere o n.o 2 do artigo 16." do Decreto Regulamentar Regional n." 2ll93lM)
Mapa I - Direcção Regional de Orçamento e Contabilidade
Qualificação proíisional
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Grupo dc pcsvral

Categoria

Arca funcional

D i r e c t o r r e s i o n. a. .l
Directorde-sewicos
Chefcde divisão'.. .

P e s s o adl i r i g e n t c

Pessoaltécnico superior.

principal .
Realização de estudos e pareceres no Técnicasuperior Assessor
A cceccnr
nomeaâmbito das suasespecialidades,
ualllçIltç

çil1

Illdtçl

latJ

lçlaçl\rllduoJ

Númem
de
lugares

Lngares
a
ertinguiÍ

I

2
1
18

çvlrl

o orçamento e contabilidade,bem como
a realizaçãode inquéritos e auditorias.

Pessoalde Funções de coordenaçãoe chefia na área
chefia.
administrativa.

Técnicosuperiorprincipal . . .
Técnicosuperiorde 1."classe
Técnicosuperiorde 2."classe
Chefe de departamento
Chefe de repartição. . . .
Chefe de secção

18

6
6
6

(a) 6

{ de Abil de.2q9...i..'...i...,:'....':.ì.......ii

Qualificaçáo proÍìsional

Crupodc pcsrnl

Carreira

Númcro
de
luSares

Categoria

Area funcional

20
28
32

administrativoespecialista
P e s s o a l a d m i n i s - Executar os trabalhos de natureza admi- Assistenteadmi- Assistente
principal. . .
nistrativo.
Assistente
administrativo
trativo.
nistrativa compreendidos na área das
administrativo
Assistente
, ..
atribuiçõesdefinidaspara os serviçosde
expediente, executar os trabalhos de
dactilografia e demais tarefas que lhe
sejam superiormentedeterminadas.
Pessoalauxiliar

LugaÍes
a
cxtinguir

Conduçãoe conservaçãode viaturas

Motorista de ligeiros

I

Funções de coordenação e chefia atribuÊ
das ao pessoalauxiliar.

Encarregado de pessoalauxiliar

I

Auxiliar administrativo

ç

Operadorde reprografia

I

catalogação, arrumação, recolha, distribuição de expediente e execução de
outras tarefas que lhe sejam superiormente determinadas.
Executar tarefas de reprodução de documentos por fotocópia e conservaçãodo
equipamentode reprografia.
(a) Os fugarcs ric chcÍe tlc dcpartamcnto
e do artigo lE."-A do presentc diploma.

sáo crtintos à mcdida quc vagaÍem, noô tcrmos do artigtr ã.o,

n.o 2, do Decreto lrgislativo

Regional n.o 23199f,e/' O. 26 6ç fuosto,

AnexoII
(a que se refereo n." 2 do artigo 16."do DecretoRegulamentarRegionaln.o2ll93lM)
Mapa II - Gabinetede Estudose PareceresJurídicose Económicos
Qualificaçtui profisional

GruJxrdc lrsstral

Carreira
Arca funcional

Tìi.aar
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Pessoaltécnicosuperior.

Categoria
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nómicos.
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Âcceccnr
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superior.
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Técnicasuperior Assessor
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Técnicosuperiorde l.a classe
Técnicosuperiorde 2.eclasse

Número
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Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial

deve ser dirigida à Secretaria-

-Geral da Presidência do Govemo Regional da Madeira.

Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
. .2 754$00'cada;
Uma lauda
-. -...? 987$00,cada;
Duaslaudas
. . -4 896$00, cada;
Três laudas
....5211$00,cada;
Quatrolaudas.
......5 419$00,cada;
Cincolaudas
. . . . . .6 568$00, cada.

Seis ou mais laudas
A estes valores

acresce o in.lposto

devido.

Números e Suplementos- Preço por página 50$00.

Anual

4 370$00
8 600$00
10500$00
12300$00

Uma Série
Duas Séries
Ttês Séries
Completa
A

estes

Novenibro)

vaÌores

acÍescem

e o itnposto

os

porles de correio

Semestral

2 190$00
4 300$00
5 250$00
6 200$00
(Portaria n." 203/99, de 26 de

tlevido.

O Precodestenúmero:520$00- 2.59 Euros (IVA incluíclo)

