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-Dicreto
Regulamentar Regional n." 33120001NI
que aprova a
Altera o Decreto RegulamentarRegional n." 271921M,de 24 de Setembro,
Autónoma
Região
da
Saúde
de
Regional
Serviço
do
estrutura orgânica e o f'uncionamento
pessoal
da Madeira.bem corno a portarian.o 75/98, de29 de Abril. que aprovao quadrode
do Centro HosPitalardo Funchal.

PRESIDÊNCIADO GOVERNO REGIONAL

5 - A áreafinanceiraintegra:
a)
b)

Decreto Regulamentar Regional n." 33/2000/M

A Divisão de Análise Financeira;
O DepartamentoAdministrativoFinanceiro.

6 - Aârea de pessoalintegra:

de 29 de Maio

Altera o Decreto Regulamentar Regional n.n 27192/M, de
24 de Setembro, gu€ aprova a estrutura orgânica e o
funcionamento do Serviço Regional de Saúde da Região
Autónoma da Madeira, bem como a Portaria n.'75198,
que aprova o quadro de pessoal do Centro Hospitalar
do Funchal.
O Decreto-Lei n.o404-N98, de 18 de Dezembro,alterado
pelaLei n." 44199,de 1l de Junho,procedeuà reestruturação
de carreirasda AdministraçãoPública, tendo sido alvo de
adaptaçãoàs categoriasespecíficasda RegiãoAutónomada
Madeira através do Decreto Legislativo Regional n.o
23199|iV.4,
de 26 de Agosto.
Tais diplomascriaramo imperativode se procedera uma
alteraçãona orgânicado Centro Hospitalardo Funchal,por
forma a concretizar-sea extinção dos lugaresde chefe de
repartiçãoe a consequenteintegraçãona nova categoriade
chefede departamento.
A s s im :
Nos termosdos artigos227.",fl.o 1, alínead), e 231.o,t.o
5, da Constituiçãoda RepúblicaPortuguesa,do artigo 69.",
alíneas c) e d), do Estatuto Político-Administrativo da
RegiãoAutónomada Madeira, aprovadopela Lei n." I3l9l,
de 5 de Junho,e revistopela Lei n." 130199,
de 2I de Agosto,
e do Decreto Legislativo Regional n." 23199/M,de 26 de
Agosto,o GovernoRegionalda Madeiradecretao seguinte:
Artigo 1."

a)
b)

A Divisão de Gestãode Pessoal;
O DepartamentoAdministrativode Pessoal.

7 - Aârea de doentesintesra:
a)
b)
c)
d)
e)

ô ü;;"*"
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Externae Ambulatório;
O DepartamentoAdministrativo do Serviço
de Urgênciae Informações.

a)
b)
c)
d)

9a)
b)
c)
1I - E criado o DepartamentoAdministrativo de Apoio
Geral e Expedientedo Hospital dos Marmeleiros.
12 - (A nteri orn.o11.)"

O artigo 2I." do Decreto RegulamentarRegional n."
27192/M,de 24 de Setembro,passaa ter a seguinteredacção:

Artigo 2."
Em virtudedasalteraçõesacimadescritas,sãoextintosdo
quadrodo CFIF,aprovadopela Portarian." 75/98,publicada
no Jornal Oficial da RegiãoAutónoma da Madeirâ, 1."série,
n." 26, de 29 de Abril de 1998, sete lugares de chefe de
repartição.

" A rti g o 2 1 ."
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Artigo 3."
a)
b)
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Públicas,que integrao Departamento
Administrativo de Reprografia.

a)
b)
c)
d)
e)

São criadosnessemesmoquadro os lugaresde çhefe de
departamentoconstantesno anexo I do presentediploma.

os cheres
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:;,',",

independentemente

de quaisquerfclrmalidades,para a categoriade chefe
de departamento.

2 - A transiçãoda categoriade chefe de repartiçãopara

0
s)

a cate.goriade chefe de departamentofaz-se para
índice igual ou imediatamentesupericlràquele em
que actualmentese encontramposicionados.

a)
b)
c)
d)

3 - Quando da transiçãoresultar um impulso igual ou
inferior a l0 p<lntos,o tempo de serviço no escalão
de origem conta para efeitos de progressãona nova
categrlria.

