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Artigo 17.o

Remunerações

As remunerações dos docentes aos quais, de acordo
com o presente Regulamento, for concedida licença
sabática serão suportadas por dotação orçamental espe-
cífica, inscrita no capítulo 02 do orçamento do Ministério
da Educação.

Artigo 18.o

Relatório de aplicação

Anualmente será feito pelo Departamento de Gestão
de Recursos Educativos um relatório dos resultados da
aplicação do presente Regulamento, que, após apro-
vação pelo Ministro da Educação, será objecto de divul-
gação, nomeadamente junto das organizações sindicais.

Artigo 19.o

Disposição transitória

Os docentes que, à data da entrada em vigor do pre-
sente Regulamento, se encontrem abrangidos pela prio-
ridade prevista n.o 11 do despacho n.o 169-A/ME/92,
publicado no Diário da República, 2.a série, de 8 de
Outubro de 1992, mantêm tal situação apenas relati-
vamente ao contingente de licenças fixado para o ano
escolar de 1998-1999, devendo para o efeito manifestar
que desejam gozar da referida licença e proceder à
actualização do projecto já entregue, nos termos e prazo
estabelecidos no presente Regulamento.

MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE

Portaria n.o 291/98

de 6 de Maio

Considerando que o preço da aposta no totobola e
totoloto não sofre alteração desde Março de 1996;

Considerando que a introdução do sistema de explo-
ração de jogos em tempo real (vulgo on-line) aconselha,
desde já, um aumento do preço da aposta;

Considerando que o lançamento do novo jogo de
apostas mútuas desportivas denominado «totogolo»
ocorrerá em Agosto de 1998, em simultâneo com o início
do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão;

Tendo em conta que o preço da aposta deve ser uni-
forme para todos os concursos de apostas mútuas:

Mostra-se conveniente que seja alterado o preço da
aposta do totobola e do totoloto a partir de Agosto
de 1998.

Assim, ao abrigo do n.o 2 do artigo 3.o do Regu-
lamento do Departamento de Jogos da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 322/91, de 26 de Agosto:

Manda o Governo, pelos Ministros da Saúde e do
Trabalho e da Solidariedade, o seguinte:

1.o O preço de cada aposta do totobola e totoloto
é fixado em 50$.

2.o O preço referido no número anterior entra em
vigor no concurso n.o 34, a realizar em 23 de Agosto
de 1998.

3.o É alterada, em conformidade com o n.o 1.o da
presente portaria, a redacção do n.o 1 do artigo 10.o
do Regulamento aprovado pela Portaria n.o 1327/93,
de 31 de Dezembro, e do n.o 1 do artigo 10.o do Regu-
lamento aprovado pela Portaria n.o 1328/93, de 31 de
Dezembro.

4.o É revogada a Portaria n.o 43/96, de 14 de
Fevereiro.

Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Solida-
riedade.

Assinada em 2 de Abril de 1998.

A Ministra da Saúde, Maria de Belém Roseira Martins
Coelho Henriques de Pina. — O Ministro do Trabalho
e da Solidariedade, Eduardo Luís Barreto Ferro Rodri-
gues.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos

Decreto Regulamentar Regional n.o 12/98/A

A Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos
(SRHE) é o departamento do Governo Regional dos
Açores com atribuições nos domínios da habitação,
obras públicas, transportes terrestres, protecção civil e
inspecção de bombeiros na Região. Considerando que
as duas últimas atribuições são levadas a cabo por enti-
dades dotadas de autonomia administrativa e financeira,
trata-se aqui de dar corpo ao conjunto de órgãos e ser-
viços aos quais compete assegurar um desempenho con-
forme aos objectivos fixados pelo Governo Regional nas
restantes áreas acima referidas.

A presente orgânica é norteada pela preocupação de
acentuar a participação dos cidadãos e das suas orga-
nizações na formação da vontade administrativa e no
desempenho pontual de acções que, tradicionalmente,
se inserem na esfera de competências da Administração.

Foi reforçada a estrutura da Direcção Regional de
Habitação, de modo a dotá-la dos meios necessários
à consecução dos objectivos do Governo Regional neste
domínio, de que é indicador claro o sucessivo aumento
das verbas cuja gestão lhe vai sendo atribuída. Do mesmo
modo, foi reforçada a importância do Laboratório
Regional de Engenharia Civil como garante da qua-
lidade da construção em geral, assumindo-se claramente
a vontade política de caminhar no sentido da transfor-
mação deste em organismo dotado de autonomia admi-
nistrativa e financeira, acompanhando as mutações que
irão ocorrer no seu espaço físico.

Racionalizou-se o âmbito de intervenção da Direcção
Regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres,
demarcando-se cuidadosamente zonas de actuação e cla-
rificando-se competências dos diversos serviços que a
compõem.

Clarificou-se a figura do delegado de ilha, uniformi-
zando-se a base de responsabilização dos titulares desses
cargos em face da execução das políticas prosseguidas
pela Secretaria Regional de Habitação e Equipamentos
no todo do arquipélago e introduziram-se mecanismos
de cooperação interna.

Reforçaram-se os mecanismos de controlo interno e
de tomada de decisões, por forma a acelerar a gestão


