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j)

4.
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Garantir a observância das normas previstas
no Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD),
no
âmbito
da
atividade
administrativa do GSRS, e com respeito
integral pelas normas legais e regulamentares
que norteiam a atividade administrativa.

a)

A DAEA é dirigida por um Chefe de Divisão, cargo
de direção intermédia de 2.º grau.

d)

b)
c)

e)
Artigo 4.º
Competências do Chefe de Divisão
Além das competências genericamente previstas no
Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da
Administração Central, Regional e Local do Estado, e sem
prejuízo de outras que lhe sejam delegadas, compete,
designadamente, ao Chefe de Divisão da DAEA:
a) Colaborar na orientação e coordenar a atividade da
Divisão;
b) Elaborar estudos, pareceres e informações, relativos
à gestão da unidade orgânica flexível;
c) Praticar atos de instrução de procedimentos,
nomeadamente, os de preparação e execução
necessários à tomada de decisões pelo diretor da DSJ;
d) Dirigir o Serviço de Expediente e Arquivo;
e) Executar tudo o mais que lhe for superiormente
determinado ou decorra do normal desempenho das
suas funções.
Artigo 5.º
Serviço de Recursos Humanos e Documentação
1.

2.

3.

Ao Serviço de Recursos Humanos e Documentação,
abreviadamente designado por SRHD, compete:
a) Executar os procedimentos administrativos
relativos à gestão de pessoal, designadamente, os
processos
de
recrutamento,
promoção,
mobilidade e aposentação, bem como da
avaliação do desempenho e da formação
profissional, mantendo atualizado os registos
biográficos dos trabalhadores, com respeito pelas
normas do Regulamento Geral de Proteção de
Dados e demais legislação aplicável;
b) Apoiar as atividades dos serviços dependentes do
GSRS, no âmbito da divulgação e recolha de
informação
legislativa
e
regulamentar,
tratamento e difusão da mesma;
c) Proceder à compilação, anotação e divulgação de
legislação em matérias de saúde e proteção civil
e nas matérias transversais à administração
pública.
O SRHD executa as suas funções de acordo com as
orientações e princípios que lhe forem
superiormente fixados, com respeito integral pelas
normas legais e regulamentares que norteiam a
atividade administrativa.
O SRHD é dirigido por um Coordenador
Especialista que depende diretamente do diretor de
serviços da DSJ.
Artigo 6.º
Serviço de Contabilidade

1.

O Serviço de Contabilidade da Secretaria Regional
de Saúde e Proteção Civil, abreviadamente
designado por SC, é um serviço de apoio ao GSRS
e tem as seguintes competências:

f)
g)
h)
i)
j)

Organizar e manter atualizada a contabilidade da
SRS;
Proceder à elaboração da proposta anual de
orçamento da SRS;
Instruir processos relativos a despesas do
Gabinete, informando quanto ao respetivo
cabimento e compromisso;
Elaborar despachos de alteração orçamental e
pedidos de descongelamento do Gabinete;
Verificar e processar todos os documentos de
despesa que cumpram os requisitos legais,
nomeadamente, os referentes à aquisição de
serviços, remetidos pelo Gabinete;
Assegurar o processamento dos vencimentos, e
demais encargos com o pessoal;
Assegurar o
correto
lançamento dos
compromissos de acordo com os fundos
atribuídos pela UGSRS;
Emitir certidões e declarações no âmbito das
competências do SC;
Proceder à gestão do economato do Gabinete;
Manter atualizado o cadastro dos bens móveis
inventariáveis do Gabinete.

2.

No âmbito das atribuições de execução orçamental,
compete ao SC a elaboração e o processamento de
todos os processos de despesa, nomeadamente, os
referentes à aquisição de bens e serviços do Gabinete.

3.

O Serviço de Contabilidade é coordenado por um
Técnico Superior e depende diretamente do Chefe
de Gabinete do Secretário Regional de Saúde e
Proteção Civil.
Artigo 7.º
Entrada em vigor

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no
Funchal, aos 23 dias de novembro de 2020.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL,
Pedro Miguel de Câmara Ramos
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IPRAM
Declaração de Retificação n.º 59/2020
Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 625/2020,
publicado no JORAM, n.º 222, II Série, de 25 de novembro
de 2020, retifica-se:
Onde se lê:
(…) por despachos de Suas Excelências o Secretário
Regional da Saúde e Proteção Civil de 20 de setembro de
2020, (…)
Deve ler-se:
(…) por despachos de Suas Excelências o Secretário
Regional da Saúde e Proteção Civil de 17 de novembro de
2020, (…)
Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, 26 de
novembro de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Maria Rita
Sabino Martins Gomes de Andrade

