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nos termos e prazos decorrentes do Tratado da União
Europeia.

Artigo 152.o

Sucessão da Região em posições contratuais e competências

1 — A Região sucede nas posições contratuais emer-
gentes de instrumentos outorgados pela Junta Geral ou
pela Junta Regional da Madeira.

2 — As competências, designadamente de carácter
tributário, conferidas por lei à Junta Geral ou à Junta
Regional da Madeira consideram-se atribuídas aos
órgãos de governo próprio da Região.

Artigo 153.o

Regime transitório aplicável aos transportes

O disposto no artigo 126.o não prejudicará a vigência
das disposições da legislação que garante obrigações de
serviço público transitórias ou permanentes e direitos
presentemente assegurados a operadores.

Artigo 154.o

Vigência do regime de incompatibilidades e impedimentos

As novas incompatibilidades e impedimentos decor-
rentes dos artigos 34.o e 35.o são aplicáveis a partir do
início da VII Legislatura da Assembleia Legislativa
Regional.

Declaração de Rectificação n.o 13/99

Para dos devidos efeitos se declara que a Lei n.o 49/99 — estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços
e organismos da administração central e local do Estado e da administração regional, bem como, com as necessárias
adaptações, dos institutos públicos que revistam a natureza de serviços personalizados ou de fundos públicos —,
publicada no Diário da República, 1.a série-A, n.o 143, de 22 de Junho de 1999, saiu com a seguinte incorrecção,
que assim se rectifica:

No mapa II, «Pessoal dirigente — Competências próprias», onde se lê:

Cargo Área Competências

Director-geral . . . . . . . . . . . . Gestão orçamental e realização
de despesa.

33 — Qualificar como acidente em serviço os sofridos por funcionários e agen-
tes e autorizar o processamento das respectivas despesas, até aos limites
a fixar nos termos dos números anteriores.

34 — Praticar todos os actos subsequentes à autorização de despesas, quando
esta seja da competência do membro do Governo.

35 — Autorizar o processamento de despesas cujas facturas, por motivo jus-
tificado, dêem entrada nos serviços para além do prazo regulamentar.

36 — Superintender na utilização racional das instalações afectas ao respectivo
serviço, bem como na sua manutenção e conservação.

37 — Propor ao membro do Governo competente as medidas de correcção
necessárias à instalação dos respectivos serviços em tudo que não tenha
competência própria ou delegada, sempre que se verifiquem situações de
deterioração, insuficiência de espaço ou irracionalidade da situação.

Gestão de instalações e equi-
pamento.

38 — Velar pela existência de condições de higiene e segurança no trabalho.
39 — Gerir de forma eficaz e eficiente a utilização, manutenção e conservação

dos equipamentos afectos ao respectivo serviço.
40 — Elaborar e executar planos anuais e plurianuais de reequipamento em

função das necessidades previstas e da evolução tecnológica, bem como
autorizar as aquisições resultantes da sua execução.

41 — Conceder licenças por período até 30 dias.
42 — Autorizar o início das férias e o seu gozo interpolado, bem como a

sua acumulação parcial por interesse do serviço, de acordo com o mapa
de férias superiormente aprovado.

43 — Justificar faltas.

Director de serviços e chefe
de divisão.

Gestão da unidade orgânica . . . 44 — Afectar o pessoal na área dos respectivos departamentos.
45 — Autorizar os funcionários e agentes a comparecer em juízo, quando requi-

sitados nos termos da lei de processo.
46 — Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na res-

pectiva unidade orgânica, excepto quando contenham matéria confidencial
ou reservada, bem como a restituição de documentos aos interessados.

deve ler-se:

Cargo Área Competências

Director-geral . . . . . . . . . . . . Gestão orçamental e realização
de despesa.

33 — Qualificar como acidente em serviço os sofridos por funcionários e agen-
tes e autorizar o processamento das respectivas despesas, até aos limites
a fixar nos termos dos números anteriores.

34 — Praticar todos os actos subsequentes à autorização de despesas, quando
esta seja da competência do membro do Governo.

35 — Autorizar o processamento de despesas cujas facturas, por motivo jus-
tificado, dêem entrada nos serviços para além do prazo regulamentar.
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Cargo Área Competências

Gestão de instalações e equi-
pamento.

36 — Superintender na utilização racional das instalações afectas ao respectivo
serviço, bem como na sua manutenção e conservação.

37 — Propor ao membro do Governo competente as medidas de correcção
necessárias à instalação dos respectivos serviços em tudo que não tenha
competência própria ou delegada, sempre que se verifiquem situações de
deterioração, insuficiência de espaço ou irracionalidade da situação.

38 — Velar pela existência de condições de higiene e segurança no trabalho.
39 — Gerir de forma eficaz e eficiente a utilização, manutenção e conservação

dos equipamentos afectos ao respectivo serviço.
40 — Elaborar e executar planos anuais e plurianuais de reequipamento em

função das necessidades previstas e da evolução tecnológica, bem como
autorizar as aquisições resultantes da sua execução.

Director de serviços e chefe
de divisão.

Gestão da unidade orgânica . . . 41 — Conceder licenças por período até 30 dias.
42 — Autorizar o início das férias e o seu gozo interpolado, bem como a

sua acumulação parcial por interesse do serviço, de acordo com o mapa
de férias superiormente aprovado.

43 — Justificar faltas.
44 — Afectar o pessoal na área dos respectivos departamentos.
45 — Autorizar os funcionários e agentes a comparecer em juízo, quando requi-

sitados nos termos da lei de processo.
46 — Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na res-

pectiva unidade orgânica, excepto quando contenham matéria confidencial
ou reservada, bem como a restituição de documentos aos interessados.

Assembleia da República, 5 de Agosto de 1999. — A Secretária-Geral, Adelina Sá Carvalho.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.o 336/99

de 21 de Agosto

Considerando que na década de 60 a ilha de Santa
Maria, na Região Autónoma dos Açores, foi dotada
de um empreendimento turístico designado por Pousada
da Praia Formosa, como infra-estrutura de apoio ao
Aeroporto Internacional de Santa Maria;

Considerando que o terreno e edifício da Pousada
da Praia Formosa se encontram integrados no domínio
público marítimo do Estado e sob administração da
ANA — Aeroportos de Portugal, S. A.;

Considerando, por outro lado, que a gestão da refe-
rida Pousada já é assegurada, desde o final dos anos
70, pela administração regional, com o acordo da
ANA, S. A.;

Considerando ainda que a Pousada da Praia Formosa
não interessa à defesa nacional e não é necessária à
actividade aeroportuária e de navegação aérea.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio da
Região Autónoma dos Açores.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

É desafectada do domínio público marítimo do
Estado uma parcela da margem dominial denominada
«Praia Formosa», com a confrontação a norte da estrada
municipal e a sul, leste e oeste da Praia Formosa, fre-
guesia de Almagreira, concelho de Vila do Porto, na
qual se encontra implantado o imóvel designado por
Pousada da Praia Formosa, assinalado nas plantas publi-

cadas em anexo a este diploma, que dele fazem parte
integrante.

Artigo 2.o

Nos termos da alínea a) do artigo 113.o do Estatuto
Político-Administrativo da Região Autónoma dos Aço-
res, o imóvel desafectado, por força do artigo 1.o do
presente diploma, integra o domínio privado da Região
Autónoma dos Açores.

Artigo 3.o

A empresa ANA — Aeroportos de Portugal, S. A.,
procederá ao abate, no cadastro dos bens dominiais sob
sua administração, da parcela da margem dominial e
imóvel nela implantado desafectados do presente
diploma.

Artigo 4.o

O presente diploma entra em vigor no dia imediato
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 15
de Julho de 1999. — António Manuel de Oliveira Guter-
res — João Cardona Gomes Cravinho.

Promulgado em 30 de Julho de 1999.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 12 de Agosto de 1999.

O Primeiro-Ministro, em exercício, Jaime José Matos
da Gama.


