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Decreto Regulamentar Regionaì n.,, 3012000/M
Altera a estruturaorgânicado Centro Regionalde Saúde.

Decreto Regulamentar Regional n.,, 3l/2000/M
Altera o DecretoRegulamentarRe-eional
nj 24199/M,cle6 de Dezembro(aprovaa orgânica
da Presidênciado GovernoRegionalda Madeira).

2.2

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

a)
b)
c)

Decreto Regulamentar Regional n"" 30/2000N1
de 5 de Maio
a

J -

Alteração da estrutura orgânica do Centro
Regional de Saúde
de 24 de
O DecretoRegulamentarRegionaln.o271921I|d,
Setembro,aprovou a estruturaorgânicae o funcionamento
do ServiçoRegionalde Saúdeda RAM, incluindoa estrutura
do CentroRegionalde Saúde.
Com a publicaçãodo Decreto Legislativo Regional n."
23199/M,de 28 de Agosto, tornou-seprementeprocederà
execuç{odo dispostono seu artigo 2I.", criandoa categoria
de chefe de dqpartamentona estruturaorgânicado Centro
Regionalde Saúde,
Acresceque, volvidosàlgunsanossobrea suaaprovação,
importa ajustá-la às novas exigênciasda prestaçãode
cuidadosde saúde,o que envolvea criaçãode uma divisão
controloe
de nutrição,por forma a promovero planeamento,
avaliaçãode uma alimentaçãoracional,ao nível do indivíduo
e da comunidade.
Assim, nos termosda alínead) do n." 1 do artigo 227." e
do n." 5 do artigo 231." da Constituição da República
Portuguesa,das alíneasc) e d) do artigo 69." do Estatuto
Político-Administrativoda Região Autónoma da Madeira,
revistopela Lei n." 130/99,de 2l de Agosto,e do Decreto
de 26 de Agosto, o
Legislativo Regional n.o 231991}i4,
GovernoRegionalda Madeiradecretao seguinte:

45 a)
b)
c)
d)

6-

A Direcção de Serviços de Administração
integraos seguintesserviçose departamentos:
Divisão de Administraçãoe Gestãode
a)
Pessoal;
Departamentosde GestãoPatrimonial;
b)
Departamentode Aprovisionamento;
c)

7.2 -

A Divisão de Administração e Gestão de
Pessoalintegraos seguintesdepartamentos:
Departamentode Gestãode Recursos
a)
Humanos;
Departamentode Expediente.
b)

A Direcção de Serviços Financeiros integra a
Divisão de GestãoFinanceira,que inclui o Departamentode GestãoFinanceira.

Artigo 1."
Os artigos28.",29.",30."e 31." do DecretoRegulamentar
com a redacçãodada
Regionaln." 21192/M,de24de Setembro,
pelos Decretos RegulamentaresRegionais n.os I0l95lM,
de 4 de Maio, e 5l98lM, de 4 de Abril, e pela Portaria n."
420193,de 19 de Novembro, são alteradose passama ter a
seguinteredacção:

7.1 -

A Direcção de Serviçosde Acordos e Convenções
que
integraa Divisão de EntidadesConvencionadas,
inclui o Departamentode Acordose Convenções.

t0a)

récnico
órgãos
a" atr".çïfï:'fftif ; deapoio
b)
c)
d)

a)
b)

11 - O CentroRegionalde Saúdetem um Departamento
de Reembolsos e um Departamento de Encaminhamento de Doentes, que actuam na dependência
directado conselhode administração.

a)
b)
c)
d)
e)

D

A Divisão de RelaçõesPúblicase Documentação,que integra o Departamentode Documentaçãoe Divulgação;

12 - (A ctualn." 11.)
Divisãode Nutricão.

órsãos
o" ai."#lslir%n,ro, desaúde

3, Artrgo 29."
Orgãosde gestão

2
a
J

4

2.1

5
a)
b)

h)
i)
- Nos centros de saúde são criados os seguintes
departiimentos:
Departamentode Gestão e Coordenação
a)
Administrativado Concelho do Funchal Zona UrbanaI;
Departamentode Gestão e Coordenação
b)
Administrativado Concelho do Funchal Zona UrbanaII;
Departamentode Gestão e Coordenação
c)
Administrativa dos Centros de Saúde de
Câmarade Lobos;
Departamentode Gestão e Coordenação
d)
Administrativa dos Centros de Saúde de
RibeiraBrava;
Departamentode Gestão e Coordenação
e)
Administrativa dos Centros de Saúde de
Calheta:
Departamentode Gestão e Coordenação
i)
Administrativa dos Centros de Saúde de
Santana;
g)
Departamento de Gestão e Coordenação
Administrativa dos Centros de Saúde de
Machico;
Departamentode Gestão e Coordenação
h)
Administrativa dos Centros de Saúde de
Santa Cruz;
Departamentode Gestão e Coordenação
i)
Administrativa do Centro Dr. Agostinho
Cardoso;
j)
Departamentode Gestão e Coordenação
Administrativado Centro de Tratamentoda
e SaúdeMental.
Toxicodependência
l0 - Os departamentos de gestão e coordenação
administrativados centros de saúde referidos nas
alíneasa) a h) do número anterior são órgãos de
apoicre de execuçãode canz ïécnico-administrativo
à direcção do centro de saúde, que têm por
at r ibuiç õe sa s s e g u ra ro a p o i o a d mi n i strati voe
financeira,
técniconas áreasde pessoal,expediente,
arquivo, estatística,atendimentoao público e de
ges t ão adm i n i s tra ti v a d a s c o n s u l ta s , a quem
compete,em especial:
à correcta
Assegurara informaçãonecessária
a)
gestãode pessoaldos centros de saúdedo
respectivoconcelho;
Coordenare controlartodas as actividades
b)
desenvolvidaspelas secretariasdos centros
de saúde;
Gerir e coordenar o pessctaldas áreas
c)
adm i n i s tra ti v a sd, e a p o i o e v i g il ânci a e
auxiliar dos centrosde saúdedo concelho;
Asseguraro serviço de expedierttegeral e
d)
arquivo do centrode saúde;
Dinamizar a recolha e tratanÌent()de dados
e)
parafins estatísticos;
Gerir o fundo de maneiodo centrtlde saúde
e gerir o sistemade reembtllsosnos termos
da l e i ;
oì
Dirigir e coordenara gestãoadministrativa
Ò/
das consultas dos centros de saúde e a
interligação.nessamatéria,com o Centro
Hospitalardo Funchal;

j)

k)

Cloordenaras inscrições de utentes no
serviçode urgência;
E mi ti r cartões de utentes do Ser viçcr
Regionalde Saúde;
Propor a frequênciade acçõesde formaçãcr
pelos funcionáriosdos centros de saúdedo
concelhoda suaáreade actuação;
Assegurara reahzaçãode outras tareÍasde
apoio,que lhe sejamcometidasna respectiva
áreade actuação.

11 - O Departamento de Gestão e Coordenação
Administrativado CentroDr. AgostinhoCardosoé o
órgão de apoio e de execução de cartz técnico-administrativoà direcçãodo CentroDr' Agostinho
Cardoso.
12 - O Departamento de Gestão e Coordenação
A dmi ni strati va do C entro de Trata m ent o da
Toxicodependênciae Saúde Mental é o órgão de
apoio e de execuçãode catiz té,cnico-administrativo
à direcção do Centro, que tem por atribuições
asseguraro apoio administrativoe técniconas áreas
de pessoal , expedi ente, fi nancei ro , ar quivo,
estatística,atendimentoao público e de gestão
dasconsultas.
administrativa
13 - Aos Departamentosde Gestão e Coordenaçãodo
Centro Dr. Agostinho Cardoso e de Gestão e
Coordenação do Centro de Tratamento da
Toxicodependênciae Saúde Mental compete, em
especial:
à correcta
Assegurara informaçãonecessária
a)
gestãode Pessoaldo centro;
Coordenare controlar todas as actividades
b)
desenvolvidasPelasecretaria;
Asseguraro serviço de expedientegeral e
c)
arquivodo resPectivocentro;
Dinamizar a recolha e tratamentode dados
d)
parafins estatísticos;
Dirigir e coordenara gestãoadministrativa
e)
dasconsultas;
Assegurara realizaçãode outras tarefasde
0
apoi o que l he sej am comet idas nas
respectivasáreasde actuação.
A rti go 31."
Órgãosde direcçãodo Laboratóriode SaúdePública

a)
b)
c)
E criado o Departamento de Gestão e Coordenação
Administrativa do Laboratório de Saúde Pública,
que é o órgão de apoio e de execução de c'ariz
técnico-administrativo ao Laboratório de Saúde
Pública, que teln por atribuições assegurat'rl apoio
administrativo e técnico nas áreas de pe.ssoal,
expediente, fìnanceira, arquivo, estatística, atendimento ao público, a quem compete, em especial:
Assegurar a informação necessáriaà c:orrecta
a)
gestãode pessoal do Laboratório;
Cloordenar e controlar todas as actividades
b)
desetrvolvidaspela secretariado Laborattirio;

i.t.u..'u*.i*
h)

Nos centros de saúde são criados os seguintes
departiimentos:
Departamentode Gestão e Coordenação
a)
Administrativado Concelho do FunchaÌ Zona UrbanaI;
Departamento de Gestão e Coordenação
b)
Administrativado Concelho do Funchal Zona UrbanaII;
Departamento de Gestão e Coordenação
c)
Administrativa dos Centros de Saúde de
Câmarade Lobos;
Departamento de Gestão e Coordenação
d)
Administrativa dos Centros de Saúde de
RibeiraBrava;
Departamento de Gestão e Coordenação
e)
Administrativa dos Centros de Saúde de
Calheta:
Departamentode Gestão e Coordenação
0
Administrativa dos Centros de Saúde de
Santana;
o)
Departamentode Gestão e Coordenação
c/
Administrativa dos Centros de Saúde de
Machico;
Departamentode Gestão e Coordenação
h)
Administrativa dos Centros de Saúde de
SantaCruz;
Departamentode Gestão e Coordenação
Administrativa do Centro Dr. Agostinho
Cardoso;
j)
Departamento de Gestão e Coordenação
Administrativado Centro de'Iratamentoda
e SaúdeMental.
Toxicodependência

r0

Os departamentos de gestão e coordenação
administrativados centros de saúde referidos nas
alíneasa) a h) do número anterior são órgãos de
apoicre de execuçãode canz Íécnico-administrativo
à- dir ec ç ão d o c e n tro d e s a ú d e , q u e t êm por
at r ibuiç óesa s s e g u ra ro a p o i o a d m i n i s trati voe
financeira,
técniconas áreasde pessoal,expediente,
arquivo, estatística,atendimentoao público e de
geit ao adm i n i s tra ti v a d a s c o n s u l ta s , a quem
compete,em especial:
à correcta
Assegurara informaçãonecessária
a)
gestãôde pessoaldos centrosde, saúdedo
respectivoconcelho;
Coòrdenare controlar todas as actividades
b)
desenvolvidaspelas secretariasdos centros
r-\

d)
e)
f)

oì
ë,,

de saúde;
Gerir e coordenar o pessoal das áreas
administrativas, de apoio e vigilância e
auxiliar dos centros de saúde do concelho;
Assegurar o serviço de expediettte geral e
arquivct do centro de saúde;
Dinamizar a recolha e tratamento de dados
para fins estatísticos;
Gerir o fundo de maneio do eentrtl de saúde
e gerir o sistema de reembolsos nos termos
da lei;
Dirigir e coordenar a gestão administrativa
das consultas dos centros de saúde e a
interligação, nessa matéria, com o Centro
Hospitalar do Funchal;

j)

k)

Cloordenaras inscrições de utentes no
servi çode urgênci a:
E,mitir cartões de utentes do Serviço
Regionalde Saúde;
Propor a frequênciade acçõesde formação
pelos funcionáriosdos centros de saúdedo
concelhoda suaáreade actuação;
Assegurara realizaçãode outras tarefas de
apoio,que lhe sejamcometidasna respectiva
áreade actuação.

1l - O D epartamento de Gestão e C oo r denação
Administrativado CentroDr. AgostinhoCardosoé o
órgão de apoio e de execução de cartz técnico-aãministrativoà direcçãodo CentroDr. Agostinho
Cardoso.
12 - O Departamento de Gestão e Coordenação
Administrativa do Centro de Tratamento da
Toxicodependênciae Saúde Mental é o órgão de
apoio e de execuçãode catrz técnico-administrativo
à direcção do Centro, que tem por atribuições
asseguraro apoio administrativoe técniconas áreas
de pessoal , expedi ente, fi nancei ro, ar quivo,
estatística,atendimentoao público e de gestão
dasconsultas.
administrativa
13 - Aos Departamentosde Gestão e Coordenaçãodo
Centro Dr. Agostinho Cardoso e de Gestão e
Coordenação do Centro de Tratamento da
Toxicodependênciae Saúde Mental compete, em
especial:
à correcta
Assegurara informaçãonecessária
a)
gestãode Pessoaldo centro;
Õoordenaie controlar todas as actividades
b)
desenvolvidasPelasecretaria;
Asse.guraro serviço de expedientegeral e
c)
arquivodo resPectivocentro;
Dinamizar a recolha e tratamentode dados
d)
parafins estatísticos;
Dirigir e coordenara gestãoadministrativa
e)
dasconsultas;
Assegurara realizaçãode outras tarefasde
0
apolo que lhe sejam cometidas nas
áreasde actuação.
resPectivas
A r t i g o3 1 . "
Órgãosde direcçãodo Laboratóriode SaúdePública

a)
b)
c)
É criaclo o f)epartamento de Gestão e Coordenaçá<r
Administrativa do Laboratório de Saúde Púrblica,
que é o ór'gão de apoio e de execução-de--c:ariz
tècnico-adrninistrativo ao Laboratório de Saúde
Pública, que teln por atribuições asseguraro apoio
administrativo e técnico nas áreas de pessclal,
expediente, financeira, arquivo, estatística, atendimêntcl ao público, a quem compete, em especial:
Assegurar a informação necessáriaà c:orrecta
a)
gestãode pessoaldo Laboratório;
CÌlclrdenar e controlar todas as actividades
b)
desenvolvidas pela secretariado Laborattirio ;

c)
d)
e)
0

Asseguraro serviço de expedientegeral e
arquivodo Laboratório,
Dinamizar a recolha e tratamentode dados
prra fins estatísticos;
Dirigir e coordenara gestãoadministrativa
das marcaçõesde exameslaboratoriais;
Assegurar a realizaçãode outras tarefas de
apoio que lhe sejamcometidasna respectiva
âreade actuacão."

b)
c)
d)
e)
D

Artfo 2."
São aditadosos artigos 29l-A, 29."-H-,29."-C, 29."-D,
29."-E e 29."-F ao Decreto Regulamentar Regional n.o
27/92/M, de 24 de Setembro:
"Artigo 29."-A
Departamentos
de GestãoPatrimonial,de
Aprovisionamento,de Gestãode Recursos
Humanose de Expediente
I - O Departamentode GestãoPatrimonialé o órgãode
apoio e de execução técnico-administrativoà
Direcçãode Serviçosde Administração,que tem por
atribuições asseguraro apoio técnico e administrativo na âreade património,a quem compete,em
especial:
a)
Organizar os processosde aquisição de
equipamento e de empreitadas do Centro
Regional de Saúde, de harmonia com a
legislaçãoaplicável;
Gerir o património afecto ao funcionamento
b)
do CentroRegionalde Saúdee velar pela sua
conservaçãoe segurança,promovendo as
necessárias
reparações
;
c)
Orgamzare manteractualizadoo cadastrode
bensdo CentroRegionalde Saúde.
2-

O Departamentode Aprovisionamentoé o órgão de
à Direcção
apoioe de execuçãotécnico-administrativo
de Serviçosde Administração,que tem por atribuições
asseguraro apoio técnico e administrativona áreade
a quemcompete,em especial:
aprovisionamento,
a)
Organizaros processosde aquisiçãode bens
e serviçosnecessáriosao funcionamentodo
CentroRegionalde Saúde,tendo em contao
binómiocusto-qualidade;
Promover as acções prévias necessáriasà
b)
consultae ao concursoparaa aquisiçãode bens
e serviços,nas modalidadese procedimentos
legalmente impostos, e acompanhar os
respectivosprocessosnas diferentesfasesdo
seudesenvolvimento;
Coordenare controlar a actividade desenc)
volvida pelo armazémgerale pela Secçãode
Aquisições.

3-

O Departamentode Gestãode RecursosHumanosé o
à
órgãode apoioe de execuçãotécnico-administrativo
Direcçãode Serviçosde Administração,que tem por
o apoioadministrativoe técnico
atribuiçõesassegurar
na áreade pessoal,a quem compete,em especial:
Assegurara informaçãonecessáriaà correcta
a)
gestãcldo pessoal,submetendoa despachoos
processosrelativosa recrutamento,nomeação,
e outros
progressão,assiduidade,aposentação
relativos ao pessoaldo Centro Regional de
Saúde:

individuais
os processos
Manteractualizados
de todo o pessoal;
Proceder à estimativa anual das verbas a
com pessoal;
orçamentarem despesas
Ordenar a publicaçãode anúncios,avisos e
extractos de nomeação, exoneração ou
demissão;
quando
Passarcertidõese cópiasautenticadas,
autorizadas;
Coordenar e controlar as actividadesdesenvolvidas pelassecçõesdo Departamento.

4 - O Departamentode Expedienteé o órgãode apoio e
de execuçãotécnico-administrativoà Direcção de
Serviçosde Administração,que tem por atribuições
asseguraro apoio técnicoe administrativona áreado
expediente,a quem compete,em especial:
Assegurar o expediente geral do Centro
a)
Regionalde Saúde;
Superintendere assegurara actividadeinerente
b)
circulação,expedientee arquivo
à classificação,
de toda a coÍrespondência;
quando
Passarcertidõese cópiasautenticadas,
c)
autorizadas;

d)
e)

desenvor
Í,i'i:rur"ï"ff'Ëlrii:ïËlade
Assegurar a r9alização.deoutras tarefas de
apoio aos serviçosque lhe sejamcometidas.

Artigo 29."-B
Departamentode GestãoFinanceira
O Departamentode GestãoFinanceiraé o órgão de apoio
à Direcçãode Serviços
e de execuçãotécnico-administrativo
Financeiros, que tem por atribuições asseguraro apoio
técnicoe administrativona âreafinanceira,a quem compete,
em especial:
a) Coordenare controlar as actividadesdesenvolvidas
pelas Secçõesde ContabilidadeExecutiva, ContabilidadeAnalítica e Tesouraria;
b) Prepararo expedientee as informações necessárias
sobreos assuntosda suacompetênciapara despacho
superior;
c) Asseguraro recebimentode todas as receitase o
pagamento de todas as despesasdevidamente
autorizadas;
d) Controlar o movimento de valores e comprovar o
saldodas diversascontas;
e) Elaborar projectos de orçamentoe providenciar a
elaboração de orçamento suplementares,quando
necessários;
fl
Controlar os fundos de maneio atribuídos aos
diferentesserviços;
g) Organizare manteractualizadaa contabilidade;
h) Proceder à centralizaçã.ode todas as operações
contabilísticas;
i)
Elaboraranualmenteo balanço,conta de gerênciae
de acordocom o
demaiselementoscomplementares,
bem como o respectivo
plano de contasestabelecido,
relatório;
j)
Orgamzarprocessospor dívidas e multas, quandoa
respectivacobrançase efectuarde forma coerciva;
k) Instruir processosrelativos a despesas,informando
quanto à legalidade das mesmas e respectivo
cabimento;
Prestarinformaçãode cabimentoorçamental;
l)
m) Desenvolver quaisquer outras acções de gestão
financeira e assegurar,em geral, o normal funcionamentodas secçõesque integra.

Artigo 29."-L
Departamentode Acordose Convenções
O Departamentode Acordos e Convençõesé o órgão de
à Divisãode
apoicre de execuçãode cartztq,nico-administrativo
o
que tem por atribuiçõesassegurar
EntidadesConvencionadas,
apoiotecnicoe administrativonaareadosacordose convenções,
a quemcompete,em especial:
a) Fazer cumprir todas as normas e regulamentos
respeitantesaos acordose convençõescom prestadorese fornecedores;
b) Esclareceras dúvidaspostaspelasentidadesoficiais
e privadas,relativamenteaos acordose convenções
referidosna alíneaanterior;
c) Colaborarna elaboraçãode propostasde acordose
convenções;
d) Promover a organizaçãodos processosde prestadoresde serviços,na áreade meios complementares
de diagnóstico e terapêutica,sua manutenção e
actualização;
e) Coordenar e controlar a actividade desenvolvida
pelassecções.
Artigo 29."-D
Departamentode Documentaçãoe Divulgação
O Departamentode Documentaçãoe Divulgação é o
órgãode apoio e de execuçãode cariztécnico-administrativo
à Divisão de Documentaçãoe Divulgação, que tem por
atribuiçõesasseguraro apoio técnico e administrativona
área da documentaçãoe divulgação,a quem compete,em
especial:
a) Promover campanhasde esclarecimentojunto dos
utentese público em geral,com vistaà divulgaçãode
informação sobre o SistemaRegional de Saúde e
sobreo Centro Regionalde Saúdeem particular;
b) Proceder à análise e tratamento das informações
veiculadaspelos órgãos de comunicaçãosocial e
estabelecer contactos com profissionais de
informaçãoou com serviçose entidadespúblicasou
privadas,sempreque tal se revele de interesse_paraa
correcta prossecuçãodas actividades do Centro
Regionalde Saúde;
c) Programar as acções necessáriasà implantaçãoe
funcionamento de serviços de informação ao
público;
d) Organizar e manter actualizadoem pleno funcionamento a Biblioteca, assegurandoa aquisição e
tratamentode elementosbibliográficose documentais,
em matériasde interessepara o Centro Regional de
Saúde;
e) Organizar e manter actualizados ficheiros de
legislação,jurisprudênciae doutrina sobre matéria
de interessepara o Centro Regional de Saúde e
efectuara difusãointernade diplonraslegaise outros
elementose viabilizara sua consultapelos serviços
do Centro Regionalde Saúde;
D Gerir o Serviçode Reprografiae asseguraro registo
e gestãodos documentosem arquivo.
Artigo 29."-E
Departamentode Reembolsos
O Departamentode Reembolsosé o órgãode apoio e de
ao conselho de
execuçãode cariz técnico-administrativc)
administraçãodo Centro Regional de Saúde,que tem por
atribuiçõesasseguraro apoio técnico e administrativona
a quem compete,em especial:
áreados reembolsos,

a)
b)

c)
d)
e)

l)

g)
h)
i)

Coordenare controlaras secçõesde reembolsos;
Orientaros procedimentosrelativosaosreembolsos,
inscriçõesda ADSE, reembolsosde beneficiáriosda
SegurançaSocial e Atendimentoao Público;
Infôrmare emitir pareceresrelativttsa processosdos
beneficiários,larese apoio a terceirapessoa;
Verificare assinardocumentosdestinadosà ADSE e
a outrosorganismos;
Informar as entidadesprestadorasdos cuidadosde
saúde, no âmbito das diversas modalidadesde
assistência;
Solicitar esclarecimentoao nível dos benefícios
sociais à Direcção-Geralda Saúde e à f)irecçãoGeralde Assistênciana DoençaaosServidoresCivis
de Estado(ADSE);
Recolhade dadosestatísticos;
Gerir o pessoaldo DePartamento;
Prestarapoio que no âmbito da suacompetêncialhe
sejasolicitada.
Artigo 29."-F
I)epartamentode Encaminhamentode Doentes

O Departamentode Encaminhamentode Doentes é o
órgãode âpoioe de execuçãode canztécnico-administrativo
ao conselhode administraçãodo Centro Regionalde Saúde,
que tem por atribuições asseguraro apoio técnico e
administrativo,na área do encaminhamentode doentes,a
quem compete,em esPecial:
de utentesdo Serviço
a) Organizare gerir as deslocações
Regional de Saúde devidamentecredenciadosao
continenteportuguêse ao estÍangeiroparatratamentos
médicos,nos termosda legislaçãoaplicável;
relativos
b) Recebere conferir documentosde despesas
referidasna alíneaanterior;
às deslocações
c) Gerir e administraro pessoalafectoao Departamento."
Artigo 3."
'Jâ:#ïffiÍ,';'o"u
*"*'ï'"xï:ffi
I - Os chefes de repartição transitam, independentementede quaisquerformalidades,para a categoria
de chefe de departamento.
2 -' A transiçãoda categoriade chefe de repartiçãopara
a categoriade chefe de departamentofaz-se para
índice igual ou imediatamentesuperior àquele em
que actualmentese encontramposicionados.
3 - Quando da transiçãoresultar um impulso igual ou
inferior a l0 pontos,o tempo de serviçono escalão
futuras.
de origem conta para efeitosde progressões
4 - A transição produz efeitos a partir da data de
integraçãona nova categoria.
5 - Os lugaresde chefe de departamentosãoa extinguir
quandovagarem.
6 - O disposto no presente artigo não prejudica a
de os actuaischefesde repartiçãooptarem
Íac:uldade
pela integração na carreira técnica superior, nos
termosdo dispostono artigo 18."do Decreto-Lein."
404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacçãodada
pelaLei n." 44199,de 1l de Junho.

Artigo 4."
Concursospendentes

Artigo 6."
Produçãode efeitos

Mantêm-se em vigor os concursospendentesà data da
entradaem vigor do presentediploma paraa categoriade chefe
de repartição,sendoos candidatosque vierem a ser providos
integradosnos respectivoslugaresde chefe de departamento
ora criados Íìo escalãopara que transitamos titulares da
categoriade chefede repartiçãoa que se candidataram.

O presentediploma entraem vigor no dia seguinteao da
suapublicação.
Aprovado em Conselhodo Governo Regional em 23 de
Março de 2000.
Pelo PnrsrDENrEoo GovEnNo REcroNAL.José Paulo
BaptistaFontes.

Artigo 5."
Quadrode pessoal

Assinadoem 10 de Abril de 2000.
O quadro de pessoal do Centro Regional de Saúde,
aprovadopela Portarian." 173198,de l1 de Novembro,é
alteradono que concerneao grupo de pessoaldirigentee de
chefia, passandoa ser o constantedo mapa I anexo ao
presentediploma.

Publique-se.
pARAA REcrÃoAuroNovR oe
O Mrxrsrno DAREpúBLrcA
MADEIRI,Antero Alves Monteiro Diniz.

Mapa I
Alteração do quadro de pessoaldo Centro Regional de Saúde, a que se refere o artigo 5."
Grupo de pcswal

Álea funcional

Carreiras

Pessoaldirigente

Categorias

ch;i; i; ãì"i'à.

Pessoaldechefia.....

Coordenação e chefia
administrativa.

na

Chefe de repartição
Chefe de departimento

área

Lugarcs

15

(a) 20
(a) 20

( c ) A e x t i n g u i rq u a n d ov a g a r e m .

Decreto Regulamentar Regional n." 3l/20001NI

Artigo 2."

de 9 de Maio

Ao DecretoRegulamentarRegionaln." 24/991M,de 6 de
Dezembro,são aditadosos artigos 11."-4, 11."-Be 30."-A,
com as seguintesredacções:

Altera o Decreto Regulamentar Regional n." 24/991M,de
6 de Dezembro (aprova a orgânica da Presidênciado
Governo Regional da Madeira)

" A rti go 11." -A
Carreira de coordenador

O DecretoRegulamentarRegional n." 241991ì14.,
de 6 de
Dezembro, aprovou a actual orgânica da Presidênciado
GovernoRegionalda Madeira.
Sucede, porém, que se verifica a necessidadede se
proceder a uma nova regulamentação,dado que naquela
orgânicanão constaa referênciaà carreirade coordenadclr.
A s s im :
Nos termosdo n." l, alínead), do artigo22J."e do artigo
231.", fl.o 5, da Constituiçãoda RepúblicaPortuguesa,do
artigo 69.", alíneas c) e d), do Estatuto Político-Administrativoda Região Autónoma da Madeira, revisto
pelaLei n." 130/99, de 2l de Agosto,do DecretoLegislativo
Regionaln." 23199tM,de 26 de Agosto,do Decreto-Lein."
491199,de 19 de Novembro, e do Decreto Legislativo
Regionaln." 8/2000/lVÍ,
de I de Abril, o GovernoRegionalda
Ma deir adec r et ao se s u i n te :

Os escalõessalariaisda carreirade coordenadorreferida
no artigo anterior são os constantesdo anexo ao Decreto
LegislativoRegionaln." 23l99AyI,de 26 de Agosto.

Artigo 1."

Artigo 30.'-A
Regrasde transiçãopara a carreirade coordenador

A estruturaorgânicada Presidência
do GovernoRegional
da Madeira,publicadaem anexo ao DecretoRegulamentar
Regional n." 241991M,de 6 de Dezembro, é alteradanos
te rm osdos r r t igoss e g u i n te s .

I -

A carreira de coordenadordesenvolve-sepelas categoriasde coordenadorespecialistae de coordenador.

2 - O recrutamentopara as categoriasde coordenador
especialistae de coordenadorfaz-se, respectivamente,de entrecoordenadores
e assistentes
administrativos com o mínimo de três anos na respectiva
carreira,estesúltimoscom comprovadaexperiência
na áreaadministrativa.
A rti go 11." -B
Remuneração

I - O chefe de secçãoactualmenteafecto ao Departamento de Contabilidadetransita,independentemente
de quaisquer formalidades,para a categoria de
coordenador.

2 - A transiçãofaz-separa índice igual qu, n? falta de
coincidência,índicémais aproximadoàqueleem que
se encontraPosicionado.

Artigo 4."
Este diploma entra em vigor no dia seguinteao da sua
publicação.

-3 - Q u a n d o d a t r a n s i ç ã o r e s u l t e u m i m p u l s o i g u a l o u i n f e Aprovado em conselho do Governo Regional em 23 de
tà, a 10 pontot, ó t"*po de serviço no escalãode oride 2000.
Março
categoria.
nova
na
gem contaparaefeitosàe progressão
4 - A transiçãofaz-se por aplicação deste.diploma e
produz eÍeitosà datáda suapublicação'"

PEIO PNESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, JOSé PAUIO

BaptistaFontes.
Assinadoem l8 de Abril de 2000'

Artigo 3."
o quadrode pessoalda Presidênciado GovernoRegional
da Mãdeira, cònstante do mapa I anexo ao Decreto
de 6 de Dezembro, é
nàguú*"ntar Regional n." 2419_9tM,
ao presentediploma.
I
anexo
mapa
o
acordõcom
altJradode

Publique-se.
NR
O MINISTNO PE REPÚBLICA PARA A RECTÃO AUTONOUR

MRpelRl,,Antero Alves Monteiro Diniz'

Anexo
Mapa I
(a que se refere o artigo 3." do presente diploma)
Grupo dc pcssoal

Pessoal
trativo.

Pessoalauxiliar

[.ugarcs.
a cxtrnSurÍ

relativaa anúnciose a assinaturasdo Jornal Oficial deve ser dirigida à SecretariaToda a correspondência
-Geral da Presidênciado GovernoResionalda Madeira.
Os preçospor laudaou por fracçãode lauda<leanúnciosão os seguintes:
.l 754$00.cadu
. . . . 2 9 8 7 $ 0 0 ,c a d a ;
. . . .4 896$00,cada;

Urnalauda.....
Duas laudas
Três laudas

.....5211$00,cada:
. . . . 5 4 1 9 $ 0 0 ,c a d a :
. . . .6 568500,cada.

Quatr'olaudas
Cinco laudas
Seisou mais laudas
A est:s r,alctrcs acrescc o itrtJxrsto dcviclo.

Núrmerose Suplementos- Preçopor página50$00.

Anual

4 370$00
8 600$00
l0 500$00
l 2 300s00

tlma Série
Duas Séries
Ttês Séries
Completa
A

e31es vlÌolcs

acrescctìÌ

N,'rcrtthr'rt c o itttOr:tl dcr iJ

os

Semestral

I 190s00
il 300$00
5 l-50$0(ì
6 100$00

portcs de corrcitr (P()rrlria n." 2íJ3t99. de 26 de

.

O Preçodestenúmero:416$00 2.07 Euros(IVA incluído)

