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estrutura de organização e funcionamento do Governo
Regional, mantém-se a estrutura orçamental aprovada pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 18/2014/M, de 31 de dezembro, devendo ser utilizados os mecanismos de gestão
orçamental flexível previstos no n.º 2 do artigo 22.º desse
diploma.
2 — Os encargos dos novos gabinetes dos membros do
Governo Regional são suportados transitoriamente pelos
orçamentos vigentes dos gabinetes extintos e ou reestruturados, de acordo com as competências atribuídas às novas
unidades orgânicas.
3 — Os encargos relativos aos serviços ou organismos
que transitam, no todo ou em parte, para departamentos
diferentes, continuam a ser processados por conta das
dotações orçamentais que lhes estão afetas, no orçamento
em vigor.
4 — Os projetos integrados no PIDDAR mantêm a
expressão orçamental decorrente do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2015, sendo os encargos
processados pelos serviços ou organismos que tutelam os
respetivos setores.
5 — Todos os atos do Governo Regional relacionados
com a aplicação do presente diploma, que envolvam aumento de despesas ou diminuição de receitas, são aprovados pelo Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública.
Artigo 17.º
Precedências

A ordem de precedências dos membros do Governo
Regional da Madeira, bem como para efeitos de eventual
substituição do seu Presidente, é a do artigo 1.º deste diploma.
Artigo 18.º
Produção de efeitos

O presente diploma produz efeitos reportados a 21 de
abril de 2015, considerando-se ratificados ou confirmados
todos os atos que tenham sido praticados desde aquela
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data e cuja regularidade dependa da conformidade com o
disposto no presente diploma.
Artigo 19.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
Aprovado em Conselho do Governo Regional em 21 de
abril de 2015.
O Presidente do Governo Regional, Miguel Filipe Machado de Albuquerque.
Assinado em 30 de abril de 2015.
Publique-se.
O Representante da República para a Região Autónoma
da Madeira, Ireneu Cabral Barreto.

COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
Declaração de Retificação n.º 20/2015
Tendo sido publicado com incorreções no Diário da
República, 1.ª série, n.º 242, suplemento, de 13 de dezembro de 2013, o Mapa Oficial dos resultados das eleições gerais dos órgãos das autarquias locais (Mapa Oficial
n.º 1-A/2013), são efetuadas as seguintes retificações:
Em todas as partes constituintes do referido Mapa, onde
se lê «PPD/PSD.MPT.PPM», sigla da coligação de partidos
«MOVIMENTO POR TAVIRA», concorrente aos órgãos
autárquicos municipais e de freguesia do Município de
Tavira, deve ler-se «PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM».
A versão consolidada com estas retificações do Mapa
Oficial encontra-se disponível no sítio oficial da Comissão
Nacional de Eleições na Internet.
Comissão Nacional de Eleições, 5 de maio de 2015. —
O Presidente, Fernando da Costa Soares.
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