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(\m, a c lun l i / n r c remodelar as
programas cm exploração concciladanu'Mlc
com n l). Pr. , c c.xcculnr Iodos os l^aba-
Ihos de estudo prévio, concepção, dcscn-
volvi tucnln c implantação de sistemas de
informação, bem como (In sua ma/iulcn-
ção, dociimeiilnndo as várias fases «l^s pro-
jectos c ns diversas nplícnçõcs, nomeada-
incnte com recurso íl elaboração dos
manuais de operação c do ulili/.ádor;

K) Rcnll7nr os estudos conducentes i) raciona-
lização de formulários c outros .documen-
tos de I rnbnl l io cujos elementos/devam ser
tratados ni i tomnt icnmenle e coi/cchcr ques-
t ionários c outros documcnlos/pnrn registo
de dados c informações! /

//) Requis i tar n D. Pr. os Iraballios de com-
pilação c ensaio de unidades/de t ra tamento
c das cadeias cm que se inserem, mantendo
ligação com a mesma Divisão no que res-
peita a implantação c exploração de siste-
mas informáticos, com .vista a de f in i r os
meios técnicos a utilizar/superando os con-
dicionalismo* operacionais ou de .segu-
rança. /

A r t . 4." Os novos quadros de/pessoal do SEF ne-
cessários íl execução do presente diploma silo aprova-
dos por portaria conjunta dos Ministros da Adminis-
tração Interna c das Finanças. !

Visto e aprovado cm Conselho/de Ministros de 18 de
Fevereiro de 1993. — Anfíml Amónio Cavaco Silva —
Manuel Dias Loureiro — Jorge Draga de Macedo —
Joaquim Martins Ferreira do Amaral.

Promulgado c<n 24 de Março de 1993.

Publiquc-sc.

O Presidente da República, MÁRIO SoARP.S.

Referendado em 29 de Março de 1993.
O Primciro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Decreto-Lel n." 121/93
da 1B de Abril

A I.ci n." IO/9I , de 29 de Abril — Lei de Protecção
de Dados Pessoais face à Informática — , criou a Co-
missão Nacional de P/olccç3o de Dados Pessoais In-
formatizados (CNPDP/I), definindo as suas atribuições,
composição e competcncias e cometendo ao Governo,
no seu art igo 7.°, a /rxação do estatuto remuneratório
dos membros da Comissão.

Frnporla, pois, fixar as remunerações a que os mem-
bros da CNPDPI ,16m direito c, bem assim, estabele-
cer as garant ias de que gozam face aos respectivos lu-
gares de origem./

Assim: /
Nos termos da alínea <?) do n.° l do artigo 201." da

Constituição, o/Governo decreta o seguinte:
Artigo únicoí — l — O presidente c os vogais da

Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais
Informatizados (CNPDPI) auferem remuneração cor-
icspondcntc, respectivamente ao índice 100 da escala

in i l i c in i ln ilo pessiml dil igente c n R 5% <le«n leni i ine
incflo, com n faculdade cie opção pelo cstalulo/remu-
MCI ; i l (S i in do lugar de origem, /

2 — Os membros da CNPDPI bene f i c i am 'dns se-
giiinics garantias: /

a) Não podem ser prejudicados na estabilidade do
seu emprego, na sua carreira prof iss ional , no
meadamcnlc nas promoções a qijc e n t r e t a n t o
tenham adquirido direito, nem nos concursos
ptiblicos a que se submetam P níndn no regime
de segurança social de que beneficiem h data
do inicio do mandato; /

/;) O período correspondente no rxrrcl i io dn 111:111
da to considera-se, pa ru Iodos os clrí los Iritis,
como prestado no lugar de origem;

c) Quando n data do inicio dó sen mandato se en-
contrem investidos cm cargo público de exercí-
cio temporário, por virtude de lei, acto r/i i con-
t ra to , ou cm comissão/de serviço, o respectivo
prazo é suspenso pelo período correspondente
ao do mandato; /

d) O período de durarão do respectivo manda to
suspende, a requerimento do interessado, a con-
tagem dos prazos/para a apresentação de rela
lóríos curriculares ou prestação de provas para
a carreira docente do ensino superior ou para
a de invcstigaçjlo científica, bem como a con-
tagem dos prazos dos contratos de professores
convidados, assistentes, assistentes estagiários c
assistentes convidados;

c) Quando cessem funções, retomam au tomat i ca -
mente as qiic exerciam a data do inicio do man-
dato, só podendo os respectivos lugares de oii-
gcm ser/providos cm regime de substituição,
nos (ermos da lei geral.

Visto c aprovado em Conscllio de Minis t ros de 18
de Março de 1993. — Aníbal António Cavaco Silva - •
Jorge f)raea tie Macedo — Álvaro J os f fírilhantc l.a-
borinho uiício.

P/omulgado em 2 de Abril de 1993.
Publique-se.
O/Presidente da República, MARIO SOARP.S.

Referendado em 6 de Abril de 1993.
O Prirneiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E ENERGIA

Decreto-Le|n.° 122/jM
da 16 de Abril .

A crescente importância do sector geológico e mineiro
e da respectiva indústria extractiva no contexto econó-
mico nacional, as novas formas de relacionamento da
Administração com as empresas c associações do sector
e ainda as alterações orgflnicas introduzidas no Minis té-
rio da Indústria e Energia pelo Decreto-Lci n." 2(Ki/R9,
de 27 de Junho, obrigam a que se proceda íl reorganiza-
ção cio serviço central competente — a Dirccçao-Gcral
de Geologia e Minas— constante do Decreto Regula-
mentar n." 46/83, de 8 de Junho.

O nosso país detém um importante pa t r imónio cm
termos de recursos gcológico-rninciros, apresentando-
-se mesmo, cm alguns deles, como o principal produ-
tor no espaço da Comunidade europeia.



N." 89- 16-4-1993 DIÁRIO DA KEPÚULICA — / SÉIUE-A 1885

Assume, igualmente, n innlor rdcvAncin o pnpcl que
n conhecimento geológico c gcoflslco do tcrr i lór io tin-
eionnl desempenha nn corrccln resolução dns questões
rclnclni indns com na riguas subterrâneas, implantação
de grnmles nbrns cie cngciihnrin, protecção da nniblcnlc
c ordcnnnlcnlo te r r i tor ia l , impondo-sc, nssim, o incrc-
incnln dns nctividndc.s do sedar cam visln ao adequado
ncompnnhnmcnto do desenvolvimento do Pn(s.

Toda n actividade do sector foi, entretanto, objecto
de enquadramento legal, conferido pelos Dccrctos-Lcls
n."' 86/90 n 90/90. Cumpre agora criar condições insti-
tucionais para o melhor conhecimento dos recursos, sua
valorização c gestão, bem como para o desenvolvimento
c apoio as actividades industriais que os utilizam.

Ao nível dns relações com os meios empresariais,
vinhn-sc impondo a existência de um organismo regido
pelos modernos conceitos de gestão pública, com cn-
pncidndc para promover, gerir c coordenar estudos c
pesquisas nos domínios da geologia c da hidrogeolo-
gin, bem como no fimbilo da revelação, valorização c
aprovei!amenln tios recursos geológicos do Pais,

Por outro lado, cm termos de reorganização do Mi-
itério, a nova distribuição de atribuições entre os ser-

viços centrais c regionais leva à rcadcquação das mis-
sões relacionadas com a gestão dos recursos geológicos,
ccntrnndo-sc nos primeiros as funções normativo-
-rcgulaincnlarcs c de coordenação.

O presente dccrcto-lei vem responder às necessidades
referidas com a criação do Instituto Geológico c Mineiro.

0 Inst i tuto Geológico c Mineiro 6 dotado de auto-
nomia administrativa c financeira c património próprio,
prevalecendo, na respectiva estruturação, o principio da
clara demarcação entre as áreas técnico-científica e
tócnico-adrninistrativa, ó que permite o respeito pelas
características próprias de cada unia c potência as suas
intcr-rclaçõcs pela coexistência na mesma entidade.

Para a prossecução dos objectivos do Instituto,
prevêm-sc como vias preferenciais de actuação:

O incremento do conhecimento geológico do ter-
ritório nacional e o desenvolvimento de bases de
dados geológicos mineiros e geofísicos acessíveis
aos utilizadores;

O reforço das ligações à indústria extractiva,
apoiando a sua rceslruturação, tendo em conta
o recente quadro regulamentar sobre recursos
geológicos e as preocupações de segurança, pro-
tecção ambiental e ordenamento do território;

A identificação do Instituto Geológico e Mineiro
como o nó especializado de uma rede de centros
tecnológicos e outras entidades com vocação es-
pecífica no Smbito dos recursos geológicos, que
vêm vindo a ser criados, e com os quais deve
coordenar acções e desenvolver a cooperação in-
tcrinstitucional.

Assim:
Nos lermos da alínea a) do n.° l do artigo 201." da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Natureza e atribuições

Artigo I.°

Crl«çâo e nilurtzi

1 — É criado o ins t i tu to Geológico e Mineiro,
adiante abreviadamente designado IGM, organismo res-

ponsável pelo conhecimento c investigação da i n f r a -
•cslrutura geológica do território nacional c plataforma
continental c pelos estudos de revelação, aprovei ta-
mento c valorização dos recursos geológicos dn 1'nís,
bem como pela concepção c execução de políticas no
âmbito da indústria extractiva,

2 — O IGM é uma pessoa colectiva de direito pú-
blico, dotado de autonomia administrativa, financeira
c património próprio.

Artigo 2."

Tulfl»

No desempenho da sua actividade, o IGM está su-
jeito h tutela do Ministro da Indústria c Energia, a qual
compreende:

a) A determinação do enquadramento geral cm
que se deve desenvolver a actividade c as linhas
prioritárias de actuação do IGM;

b) A aprovação dos projectos de orçamentos c res-
pectivas alterações, bem como cios planos de ac-
tividades anuais e plurianuais;

c) A definição da política geral de preços, cm ar-
ticulação com a Dirccção-Geral de ConcorrSn-
cia e Preços;

d) A aprovação da aquisição, oneração ou aliena-
ção de bens imóveis, bem como da contracção
de empréstimos;

e) O exercício dos poderes de supervisão e de ins-
pecção;

J) A apreciação e decisão dos recursos cuja inter-
posição para o membro do Governo esteja pre-
vista na lei.

Artigo 3.°

AlrlbulçíSes

São atribuições do IGM:
a) Contribuir para a definição e implementação da

política relativa ao conhecimento, preservação,
aproveitamento e valorização dos recursos geo-
lógicos;

b) Propor a legislação reguladora da actividade ex-
tractiva e velar pelo seu cumprimento;

c) Conduzir a negociação e preparação dos con-
tratos administrativos de outorga de direitos so-
bre recursos geológicos e acompanhar a respec-
tiva execução;

d) Elaborar orientações e directrizes necessárias ao
desenvolvimento das funções relativas à gestão
dos recursos geológicos nas diferentes áreas geo-
gráficas e coordenar a respectiva aplicação pe-
las delegações regionais do Ministério da Indús-
tria e Energia (MIE);

é) Proceder à investigação geológica e hidrogco-
lógica e ao conhecimento gcominciro sistemá-
tico do território nacional e da plataforma con-
tinental e realizar a respectiva cartografia;

j) Promover e executar acções necessárias à pes-
quisa, inventariação, aproveitamento, protecção
e valorização de recursos geológicos susceptí-
veis de interesse económico, incluindo os do
solo e subsolo marinho;
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g) Desenvolver acções no Âmbito dos sistemas de
qimlidnde, tendo em vistn umn correcta carac-
terização das recursos geológicos c o controlo
dns condições ambientais nos locais de trabalho;

/i) Coliginr c integrar os dados resultantes das ac-
tividades, geológicas e hidrogcológicas, de geo-
física, de prospecção, avaliação c exploração,
próprias c externa-?, por forma a garantir a exis-
tência de um sistema de informação geológica
e mineira a n(vc) nacional;

O Assegurar a ligação c cooperar com entidades
nacionais, comunitárias e internacionais nos do-
mínios da informação c da investigação relati-
vas n geologia, à geofísica c aos recursos geo-
lógicos;

J) Apoiar as unidades industrials do sector, vi-
sando a melhoria das suas condições de opera-
ção c dos processos produtivos;

/) Cooperar com os organismos c serviços com-
petentes em matéria de ordenamento do terri-
tório e preservação do ambiente na investiga-
ção e definição de formas de compatibilização
com o aproveitamento dos recursos.

CAPÍTULO II

Órgãos, serviços e sua competência

SECÇÃO I
, Estrutura gani

Artigo 4.°

Órgfoi t Mhrlçot

1 — Os órgãos do IGM são o conselho directivo e
a comissão de fiscalização.

2 — Os serviços do IOM agrupam-se por áreas de
actividades afins, nos termos dos números seguintes.

3 — São serviços da área técnico-administrativa:
a) A Direcção de Serviços de Planeamento e Es-

tatística;
ò) A Direcção de Serviços de Gestão de Recursos

Geológicos;
c) A Direcção de Serviços de Gestão.

4 — São serviços da área técnico-científica:
a) O Departamento de Geologia;
b) O Departamento de Hidrogeologia;
c) O Departamento de Geologia Marinha;
d) O Departamento de Prospecção de Minérios

Metálicos;
e) O Departamento de Prospecção de Rochas e

Minerais não Metálicos;
f) O Departamento de Avaliação;

f ) O Laboratório;
) O Centro de Informação Científica e Técnica;

O A Divisão de Geofísica;
J) A Divisão de Sondagens.

5 — Os serviços referidos nas alíneas á) a h) do
n.° 4 são dirigidos por directores, equiparados a di-
rectores de serviços.

6 — Junto do IGM funciona o Museu Geológico,
cuja coordenação é assegurada por um investigador ou
técnico superior, designado para o efeito pelo conse-
lho directivo.

SECÇÃO II

Consdho dvactivo

Artigo 5."

Cnmposlçio

1 — O conselho directivo é constituído por um pre-
sidente e três vlcc-prcsidcntes, nomeados por despacho
conjunto do Primciro-Minlstro c do ministro da tulcla.

2 — O presidente e vicc-presidentcs do conselho di-
rectivo são equiparados, respectivamente, a director-
-gcrnl c a subdircctorcs-gcrals para todos os efeitos le-
gais previstos no Dccreto-Lci n." 323/89, de 26 de
Setembro, salvo no que se refere as compctôncias con-
feridas ao conselho directivo pelo presente diploma.

Artigo 6."

Compcltncli

1 — O conselho directivo é o órgão responsável pela
gestão e administração do IGM, competindo-lhe:

a) Definir e acompanhar a orientação geral e as
políticas de gestão do Instituto;

b) Apurar e submeter à apreciação do Governo o
programa anual de actividades, o orçamento e
a conta de gerência do IGM, bem como os pro-
gramas estratégicos de médio e longo prazo, e
tomar as medidas necessárias ao seu cumpri-
mento;

c) Aprovar a participação do IGM cm associações
ou em outras entidades, nacionais ou interna-
cionais, cujo objectivo seja de interesse para a
prossecução das atribuições do IGM;

d) Aprovar os regulamentos internos respeitantes
ao funcionamento do IGM;

e) Exercer as competências cometidas pelo
Decreto-Lei n.° 323/89, de 26 de Setembro, aos
directores-gerais;

f) Autorizar a realização das despesas no respec-
tivo quadro regulamentar e zelar pela cobrança
e arrecadação das receitas;

g) Velar pela execução dos contratos em que o
IGM seja parte;

h) Adquirir, onerar ou alienar quaisquer direitos
e bens, móveis e imóveis, carecendo, quanto a
estes, de parecer prévio da comissão de fiscali-
zação, e aceitar donativos, heranças ou legados;

f) Representar o IGM em juízo e fora dele, ac-
tiva e passivamente, podendo transigir ou con-
fessar em quaisquer litígios e comprometer-se
em convenções arbitrais;

J) Constituir mandatários ou procuradores para a
prática de determinados actos, definindo a ex-
tensão dos respectivos poderes.

2 — O IGM obriga-se pela assinatura do presidente,
de dois vice-presidentes ou de dirigente ou funcionário
em que tal poder tenha sido delegado.

3 — Em assuntos de mero expediente bastará a as-
sinatura de um vice-presidentc.

4 — O conselho directivo reúne semanalmente e, ex-
traordinariamente, sempre que for convocado pelo pre-
sidente, por sua iniciativa ou a solicitação da maioria
dos seus membros.
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Artigo 7."

Cnmpeltncli do preildenle

1 — Compele especialmente ao presidente:
a) Convocar, presidir e dirigir as reuniões do con-

selho directivo;
/;) Assegurar as relações do IGM com o Governo;
r) Zelar pelo correcto cumprimento das delibera-

ções do conselho;
rí) Superintender nas relações internacionais do

IGM e assegurar a sua representação nas
comissões, grupos de trabalho ou actividades de
organismos estrangeiros ou internacionais rela-
cionados com o sector.

2 — Considcra-se delegada no presidente do conse-
lho directivo a representação do IGM.

3 — O presidente do conselho directivo é substituído
nas suas faltas c impedimentos pelo vice-presidcntc que,
para tal, for designado pelo ministro da tutela, sob pro-
posta do presidente do conselho directivo.

SECÇÃO I I I

CofTKSSflO 06 ftSCttZBÇoO

Artigo 8.°

1 — A comissão de fiscalização do IGM é composta
por tr6s membros, nomeados por despacho dos Minis-
tros das Finanças c da tutela, sendo um deles o presi-
dente c os restantes vdgais.

2 — Um dos vogais será obrigatoriamente revisor ofi-
cial de contas.

3 — As funções dos membros da comissão de fisca-
lização podem ser exercidas cumulativamente com ou-
tras funções, sem prejuízo das disposições legais sobre
incompatibilidadcs, c são remuneradas nos termos a fi-
xar por despacho conjunto dos Ministros das Finan-
ças c da tutela.

Artigo 9."

Competência

1 — Comp te à comissão de fiscalização velar pelo
cumprimento Ias normas legais e regulamentares apli-
cáveis ao IGM e fiscalizar a sua gestão.

2 — Compete em especial à comissão de fiscalização:
a) Examinar periodicamente a contabilidade do

IGM e seguir, através de informações adequa-
das, a sua evolução;

b) Acompanhar a execução dos planos de activi-
dades e dos orçamentos;

c) Pronunciar-se e emitir parecer sobre os instru-
mentos de gestão referidos no artigo 29.° deste
diploma apresentados pelo conselho directivo;

d) Omitir parecer sobre a aquisição, alienação ou
oneração dos bens imóveis, bem como sobre a
contracção de empréstimos e a participação em
associações ou outras entidades;

e) Emitir parecer sobre qualquer assunto que lhe
seja submetido pelo conselho directivo, bem
como pronunciar-se, por sua iniciativa, em ma-
téria de gestão económico-financeira junto do
mesmo conselho;

J) Levar oficiosamente ao conhecimento das en-
tidades competentes as irrcgularidadcs que apu-
rar na gestão do IGM.

Artigo 10.°

Audllorl*

A comissão de fiscalização, por sua iniciativa devi-
damente fundamentada, pode ser coadjuvada por téc-
nicos qualificados especificamente designados nu con-
tratados para acções programadas de auditoria ou por
empresas da especialidade.

Artigo 11.°

Comlulo de flscillziclo

A comissão de fiscalização reúne, ordinariamente,
uma vez por mós e, extraordinariamente, sempre que
for convocada pelo seu presidente, por sua iniciativa
ou a solicitação de qualquer dos seus membros.

SECÇÃO IV

Serviços técnfco-admlnislrativos

Artigo 12.°

Dlrecçlo de Smlçoi de Plinrimenlo e Eslilhllci

1 — A Direcção de Serviços de Planeamento c Es-
tatística visa manter c difundir o conhecimento actua-
lizado e global da actividade do sector geológico mi-
neiro, proceder ao estudo de medidas de política c
legislação e planear a actividade do IGM.

2 — A Direcção de Serviços de Planeamento e Es-
tatística compreende:

a) A Divisão de Estudos e Estatística;
b) A Divisão de Planeamento.

3 — À Divisão de Estudos e Estatística compete:

a) Proceder à análise regular e sistemática da evo-
lução do sector e avaliar os resultados das me-
didas estabelecidas;

b) Promover e elaborar estudos de base para a de-
finição dos objectivos estratégicos sectoriais e
para o estabelecimento de medidas de política
adequadas ao desenvolvimento do sector;

c) Acompanhar e participar, com entidades com-
petentes, na definição das políticas nacionais e
comunitárias com incidência na indústria extrac-
tiva e, nomeadamente, das políticas energéticas,
ambiental, comercial e de investigação c desen-
volvimento;

d) Propor legislação reguladora da actividade
gcológica-mineira;

e) Acompanhar os programas de apoio ao sector
e pronunciar-se sobre a concessão de estímulos
e incentivos ao desenvolvimento das empresas;

J) Proceder à recolha, tratamento e difusão dos
dados estatísticos sectoriais e assegurar a liga-
ção aos órgãos competentes do sistema estatís-
tico nacional.

4 — À Divisão de Planeamento compete:
á) Colaborar com os serviços de planeamento do

MIE e propor planos estratégicos de actuação
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do IGM c respectivas áreas prioritárias de In-
tervenção;

/;) ninbornr a plano anunl c pliirinnual c o rela-
tório nnunl de actividades do IOM;

c) Proceder n elaboração do PIDDAC, no flmbito
do IGM, c ncompanhnr a realização física c fi-
nanceira dos programas c projectos aprovados;

d) Coordenar, cm articulação com os serviços
competentes do MIE, o relacionamento com os
organismos comunitários e internacionais, in-
cluindo a sua participação em comités c gru-
pos de trabalho;

r) Promover c coordenar os programas de coope-
ração no domínio gcológico-mineiro.

5 — Para assegurar as funções de relações públicas,
de edição c de difusão de publicações c a coordenação
dn participação cm feiras, exposições c actividades si-
milares, funciona junto da Direcção de Serviços de Pla-
neamento c Estatística um núcleo de relações externas,
coordenado por um técnico superior que, enquanto se
mantiver nessas funções, é remunerado pelo índice cor-
respondente ao escal3o imediatamente superior ao que
detém na respectiva categoria.

Artigo 13.°

Dlrccçla de Serviço* de Gesllo de Recursos Geológicos

1 — A Direcção de Serviços de Gestão de Recursos
Geológicos visa promover a aplicação da legislação re-
lativa ao exercício de actividades de prospecção, pes-
quisa c exploração dos recursos geológicos, com a de-
limitação de compctSncias estabelecida no Decreto
Regulamentar n." 9/91, de 15 de Março, apoiar as de-
legnções regionais do MIE nos processos de adminis-
tração industrial e organizar e manter os ficheiros
técnico-administrativos das unidades industriais do
sector.

2 — A Direcção de Serviços de Gestão de Recursos
Geológicos compreende:

a) A Divisão de Licenciamento;
/;) A Divisão de Minas e Pedreiras;
c) A Divisão de Recursos Hidrogeológicos e Geo-

térmicos.

3 — À Divisão de Licenciamento compete:
a) Conduzir as negociações e assegurar os proce-

dimentos complementares relativos aos proces-
sos de atribuição, transmissão e extinção de di-
reitos relativos à prospecção, pesquisa e
exploração de recursos geológicos;

b) Elaborar e acompanhar a execução de acordos
e contratos;

c) Apoiar os processos administrativos de licencia-
mento e de fiscalização da responsabilidade das
delegações regionais do MIE;

d) Organizar e manter actualizado o cadastro das
unidades industriais em articulação com as de-
legações regionais do MIE.

4 — À Divisão das Minas e Pedreiras compete:
a) Apreciar as condições gerais do aproveitamento

e da correcta gestão dos recursos;
b) Pronunciar-se sobre a viabilidade técnico-econó-

mica de projectos de aproveitamento de recur-
sos geológicos;

c) Apoiar as delegações regionais do MIE na fis-
calização técnica das actividades de exploração
de mina* c pcdrcirn.i;

d) Colaborar na elaboração de normas, especifi-
cações e regulamentos relativos a exploração de
recursos minerais e a higiene e segurança no
trabalho;

e) Desenvolver e colaborar em estudos de ordena-
mento do território e de preservação do melo
ambiente, visando a defesa do aproveitamento
racional dos recursos;

J) Coligir, no domínio da exploração das minas
c pedreiras, os dados com interesse para a in-
formação e acompanhamento sectoriais.

5 — A Divisão dos Recursos Hidrogeológicos c Gco-
térmicos compete:

á) Fiscalizar o cumprimento das disposições legais
c regulamentares cm vigor relativas aos recur-
sos hidrogcológicos c gcotérmicos;

b) Apreciar programas de aproveitamento dos re-
cursos hidrogeológicos e geotérmicos e acom-
panhar os trabalhos de prospecção, pesquisa c
captação executados cm áreas concedidas;

c) Propor e apreciar medidas tendentes à conser-
vação das características essenciais dos recur-
sos, tendo em vista garantir a sua explorabili-
dade;

d) Colaborar no planeamento das acções relativas
ao aproveitamento dos recursos hidrogeológi-
cos e geotérmicos;

e) Coligir, no domínio dos recursos hidrogcoló-
gicos c geotérmicos, os dados com interesse
para a informação e acompanhamento secto-
riais.

Artigo 14.°

Dlrecçlo de Serviços de Gestlo

1 — A Direcção de Serviços de Gestão é o serviço
de estudo e apoio administrativo que visa optimizar os
recursos humanos, financeiros e patrimoniais do IGM.

2 — A Direcção de Serviços de Gestão compreende:
a) A Divisão de Organização e de Recursos Hu-

manos;
b) A Divisão de Gestão Financeira;
c) A Repartição de Património e Expediente.

3 — À Divisão de Organização e de Recursos Hu-
manos compete:

a) Propor e apoiar a aplicação de medidas no âm-
bito da organização e simplificação de circui-
tos e métodos de trabalho;

b) Estudar e propor medidas de motivação dos re-
cursos humanos;

c) Propor medidas tendentes à utilização racional
dos espaços e equipamentos;

</) Promover a elaboração de instrumentos e in-
dicadores de gestão;

e) Promover acções de recrutamento e formação
adequadas à satisfação das necessidades do
IGM;

f) Assegurar os procedimentos administrativos re-
lativos ao recrutamento e movimentação de pes-
soal, bem como os actos inerentes ao respec-
tivo regime jurídico;
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g) Organizar c tnnnlcr o cadastro do pessoal c as-
segurar o registo e controlo da assiduidade,

4 — À Divisflo de Gestão Financeira compete:
a) Preparar os elementos necessários n elaboração

dos orçamentos c apresentar os respectivos pró-
jcclos;

/;) Assegurar o controlo orçamental e financeiro
c organizar a conta de gerência;

c) Assegurar a execução dos orçamentos c a es-
crituração das receitas e despesas;

d) Manter uma contabilidade analítica que permita
um adequado controlo de custos.

5 — \ Repartição de Património e Expediente compete:
a) Efectuar, com observância das disposições le-

gais aplicáveis, as aquisições necessárias ao nor-
mal funcionamento dos serviços;

ft) Assegurar as funções de economato relativa-
mente a todos os serviços do IGM;

c) Manter actualizado o cadastro dos bens afec-
tos ao IOM;

d) Velar pela conservação e segurança dos bens do
IGM;

e) Assegurar a recepção, registo, classificação, dis-
tribuição e expedição da correspondência;

y) Manter organizado um arquivo geral de expe-
diente;

g) Assegurar as funções de reprografia e de mi-
crofilmagem.

6 — A Repartição de Património c Expediente com-
preende: '

a) A Secção de Património, com as competências
referidas nas alíneas a) n d) ao número anterior;

b) A Secção de Expediente, com as competências
referidas nas alíneas e) a g) do número anterior.

SECÇÃO V
Servicoí tfcnfcfrcfontffictt

Artigo 15.°

Depirtamenlo de Geologia

O Departamento de Geologia visa promover e reali-
zar a investigação e o levantamento geológico da parte
emersa do País, competindo-lhe:

o) Realizar e promover a investigação necessária
à caracterização das unidades geológicas e sua
estrutura, bem como dos respectivos processos;

b) Realizar a cartografia geológica sistemática e
cartas temáticas da área emersa do País;

c) Realizar estudos geológicos com vista à preser-
vação do ambiente e ordenamento do território;

d) Apreciar e dar parecer sobre questões que en-
volvam o conhecimento geológico do País e,
quando tal se revelar conveniente, acompanhar
os respectivos trabalhos.

Artigo 16.°

Departamento de Geologia Marinha

O Departamento de Geologia Marinha visa promo-
ver e realizar a investigação relativa ao conhecimento

geológico do oceano c faixa costeira, da palcoccano-
grafia c dos processos relacionados com n ocorrência
de recursos migrais submarinos, competindo-lhe:

a) Elaborrir á cartografia geológica da área sub-
mersa sob jurisdição nacional;

b) Contribuir para a inventariação c valorização
dós rcciidoj rnirtcrals da área submersa sob ju-
risdição nacional;

c) Efectuar estudos relativos ao impacte ambien-
tal no âmbito da geologia marinha;

d) Apreciar e dar parecer sobre questões que en-
volvam o conhecimento geológico da área sub-
mersa sob jurisdição nacional c, sempre que ne-
cessário, acompanhar os respectivos trabalhos.

Artigo 17."

DcpiMimtnfo de llldrogeologli

O Departamento de Hidrogeologia visa promover c
realizar a investigação relativa ao conhecimento hidro-
geológico do País, compctindo-lhc:

a) Reconhecer, definir c caracterizar as unidades
hidrogeológicás e proceder à avaliação dos re-
cursos hídricos subterrâneos;

b) Proceder à inventariação e caracterização das
águas subterrâneas e da sua vulnerabilidade à
poluição;

c) Promover o estudo da área de protecção das
águas subterrâneas c colaborar na resolução dos
problemas decorrentes do escoamento de efluen-
tes industriais e de substâncias poluentes;

d) Desenvolver o conhecimento hidrogcológico cm
áreas favoráveis aos recursos gcotérmicos;

e) Apreciar e dar parecer sobre propostas e estu-
dos que envolvam o conhecimento hidrogeoló-
gico do País e o aproveitamento dos recursos
hidromlnerais.

Artigo 18."

Departamento de Proipeccio de Minérios Metálico*

O Departamento de Prospecção de Minérios Metáli-
cos visa a revelação, inventariação e valorização dos
minérios metálicos e radioactivos, através de aplicação
dos adequados métodos de investigação geológico-
-mineira e da execução de trabalhos de prospecção,
competindo-lhe:

a) Efectuar a inventariação dos minérios metáli-
cos e radioactivos susceptíveis de aproveita-
mento económico;

b) Executar trabalhos de prospecção com o objec-
tivo de revelar novas jazidas de minérios me-
tálicos e radioactivos;

c) Promover e realizar a investigação de novas téc-
nicas de prospecção geológico-mineira;

d) Promover a elaboração de cartas temáticas re-
lativas à sua actividade;

é) Acompanhar a actividade do sector empresarial
na execução dos contratos de prospecção e pes-
quisa de minérios metálicos e radioactivos;

' f) Dar apoio às entidades interessadas em pros-
pecção e pesquisa.
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Artigo 19.°

Drpirlinunln de Prouprcçío de Rochii c Mlntrili nlo Melállcoí

O Departamento de Prospecção de Rochas c Minc-
rnii níín Metálicos visa a revelação, inventariação c
valorização das rochas c dos minerais não metálicos,
através de aplicação dos adequados métodos de invés-
tignção gcológico-mincira c da execução de trabalhos
de prospecção, competindo-lhe:

a) Efectuar a inventariação dos minerais não me-
tálicos e rochas ornamentais c industriais sus-
ceptíveis de aproveitamento económico;

/;) Executar trabalhos de prospecção com o objec-
tivo de revelar novas jazidas de rochas c mine-
rais não metálicos;

c) Promover c realizar a investigação de novas téc-
nicas de prospecção gcológico-mincira para mi-
nerais não metálicos e rochas ornamentais c in-
dustriais;

d) Promover c participar na prospecção e valori-
zação do uso de novos recursos não metálicos
para a indústria;

e) Acompanhar a actividade do sector empresarial
na execução dos contratos de prospecção e pes-
quisa de minerais não metálicos;

f) Desenvolver acções de apoio às entidades inte-
ressadas no aproveitamento de minerais não
metálicos e rochas ornamentais c industriais,
com vista a fomentar a preservação e utiliza-
ção racional destes recursos.

, Artigo 20.°
Depirtimento de Avilliçlo

0 Departamento de Avaliação visa executar trabalhos
de reconhecimento e avaliação de jazidas minerais e das
respectivas condições de exploração, competindo-lhe:

cr) Promover e desenvolver trabalhos com vista à
quantificação de reservas minerais, na sequên-

• cia de acções de prospecção c pesquisa;
b) Compilar c manter actualizado o inventário dos

recursos minerais nacionais;
c) Proceder a trabalhos de avaliação de reservas

dos recursos minerais situados em áreas livres;
d) Dar parecer sobre cálculos de reservas elabo-

rados por outras entidades, quando solicitados;
c) Participar em projectos de pesquisa e avaliação

como acções de apoio do IGM ao sector em-
presarial;

f) Realizar estudos técnico-económicos de avalia-
ção e acções de valorização de jazidas minerais,
bem como pronunciar-se sobre a viabilidade do
seu aproveitamento. •

Artigo 21.°

Laboratório

1 — O Laboratório é um serviço de investigação e
apoio que visa promover e realizar a investigação apli-
cada c o apoio técnico-científico e tecnológico no do-
mínio da caracterização e aproveitamento dos recursos
geológicos, competindo-lhe:

a) Desenvolver a investigação aplicada, partici-
pando em projectos e estudos nas áreas da mi-
neralogia e geoqufmica, das técnicas e métodos
de análise química e física, da caracterização,

beneficiação e tecnologia de minérios c mine-
rais industriais e da utilização de novos mate-
riais não metálicos;

b) Realizar estudos relacionados com o controlo
do ambiente e da segurança de minas c de pe-
dreiras;

c) Efectuar estudos de caracterização flslco-química
de a'guas;

d) Prestar suporte técnico-analítico e tecnológico
aos outros departamentos do IOM, bem como
a outras entidndes públicas ou privadas.

2 — O Laboratório é dirigido por um director de ser-
viços, que será coadjuvado por um dircctor-adjunto
equiparado a chefe de divisão.

Artigo 22.°

Centro de Informiçlo Clcnllflci e Técnica

O Centro de Informação Científica e Técnica é o ser-
viço de gestão, coordenação e difusão da informação
científica e técnica produzida pelo IGM, competindo-lhe:

a) Coligir e integrar os dados resultantes das ac-
tividades geológicas e hidrogeológicas, de pros-
pecção e avaliação e de investigação e tecno-
logia;

b) Assegurar a gestão integrada das bases de da-
dos desenvolvidas nos diferentes departamentos
do IGM;

c) Promover o intercâmbio de informação geo-
lógica-mincira c de publicações com outros or-
ganismos c entidades congéneres, nacionais e es-
trangeiras;

d) Prestar aos órgãos da Administração Pública
a informação do âmbito geológico-minciro que
seja necessária ao exercício das respectivas atri-
buições;

e) Proceder à divulgação, junto dos utentes, de
material documentai e informativo existente no
IGM.

Artigo 23.°

Dlvlsio de Geofhlci

A Divisão de Geofísica visa desenvolver e aplicar mé-
todos geofísicos com vista à melhoria do conhecimento
geológico de subsuperfície e à revelação de recursos
geológicos, competindo-lhe:

a) Executar trabalhos de geofísica em conformi-
dade com projectos aprovados;

b) Apreciar e dar parecer sobre projectos realiza-
dos por empresas, na área da sua competência;

c) Proceder à observação e registo do campo mag-
nético e à sua análise e interpretação;

d) Promover estudos de variação secular e das
causas das perturbações do campo geomagné-
tico;

é) Elaborar a cartografia geofísica.

Artigo 24."

DIvIsSo de Sondagens

A Divisão de Sondagens visa realizar trabalhos de
sondagem para a melhoria do conhecimento geológico
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dn siibsupcrffclc e pnrn a descoberta e reconhecimento
de jazidas c massas minerais, competindo-lhe:

a) Informar projectos de sondagens sob o ponto
de vista da execução;

/;) Executar trabalhos de sondagens cm confoimi-
dadc com projectos aprovados;

c) Aplicar c desenvolver novas técnicas na exe-
cução de trabalhos de sondagem nos campos es-
pecíficos dos recursos geológicos;

d) Acompanhar a execução em regime de exclu-
sivo de sondagens abrangidas por contratos de
prospecção c pesquisa;

c) Participar em projectos de apoio técnico do
IGM, no domínio das suas competcncias.

CAPÍTULO III
Funcionamento

Artigo 25.°

Funclonimtnto

1 — O funcionamento do IGM assenta na estrutura
definida no presente diploma.

2 — Sempre que se revele conveniente para a opera-
cionalidade do IGM, poderão ser criados núcleos de
actividade, coordenados por investigadores ou técnicos
superiores, por despacho do presidente do conselho di-
rectivo, até ao máximo de 17.

3 — Os técnicos superiores que coordenem núcleos
de actividade serão remunerados pelo índice do esca-
lão imediatamente superior ao que detêm, enquanto se
mantiverem nessas funções.

Artigo 26."
Colibonçlo com outras enlldidea

1 — No desempenho das suas atribuições, o IGM
deve articular a sua acção com os serviços e organis-
mos do MIE e com outros serviços e organismos da
Administração na prossecução dos objectivos das par-
tes envolvidas.

2 — O IGM poderá ainda:
a) Articular a sua acção com entidades públicas

c privadas, nacionais e estrangeiras, através de
acordos, associações e ligações de utilidade para
os seus objectivos;

b) Participar e promover trocas de informação e
conhecimento, nos domínios da sua actividade,
com organismos afins c instituições de ensino,
nacionais e estrangeiras;

c) Participar em associações ou outras entidades
nacionais e internacionais, cujo objectivo seja
de interesse para prossecução das suas atribui-
ções, mediante despacho conjunto dos Minis-
tros das Finanças e da Indústria c Energia, que
definirá as condições que a mesma reveste.

CAPÍTULO IV

Artigo 27.°
Património

O património do IGM é constituído pela universali-
dade dos seus bens, direitos e obrigações.

Artigo 28.°

RtC«llM

Para além dns dotações atribuídas no Orçamento do
Estado, constituem receita do IGM:

a) O produto de taxas, multas e outros valores de
natureza pecuniária que, por lei, lhe sejam con-
signados;

/;) O produto da venda de serviços c publicações;
c) As verbas ou subsídios que lhe forem concedi-

dos por quaisquer entidades públicas ou priva-
das, nacionais ou estrangeiras;

d) Os prémios devidos pela outorga de contratos
de prospecção e pesquisa;

é) As compensações pecuniárias acordadas para a
atribuição de concessões e licenças de explo-
ração;

f) Os saldos anuais de receitas consignadas;
g) Quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuí-

das por lei, por contrato ou a qualquer outro
título.

Artigo 29.°

Gestfo financeira,

1 — Na prossecução dos seus objectivos, o IGM ad-
ministra os recursos que lhe estão afectos, de acordo
com as regras de gestão pública, utilizando os seguin-
tes instrumentos:

a) Planos de actividade e financeiros, anuais e plu-
rianuais;

b) Orçamento anual;
c) Orçamento de tesouraria;
d) Demonstração de resultados;
e) Balanço previsional.

2 — O IGM utiliza um sistema de contabilidade que
se enquadre no Plano Oficial de Contas, devendo pro-
ceder à respectiva organização por programas c por
centros de resultados, de forma a permitir avaliar a res-
pectiva actividade.

3 — Os orçamentos de tesouraria a que se refere a
alínea c) do n.° I são elaborados de acordo com o es-
quema de classificação económica das receitas e des-
pesas públicas.

Artigo 30."

Presliçio de contas

Anualmente, o IGM procede à prestação de contas,
nos termos estabelecidos no artigo 5.° do Decreto-Lei
n.° 155/92, de 28 de Junho.

Artigo 31."

Quadro t regime de pessoal

1 — O quadro de pessoal do IGM será aprovado por
portaria conjunta dos Ministros das Finanças e da In-
dústria e Energia.

2 — O pessoal do IGM e o preenchimento dos lu-
gares do quadro regem-se pelo disposto nas leis gerais
da função pública.
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Arligo 32."

1'moal em Inhilho de cimpn

f) pessoal do IGM que desempenhe trabalho dc
cnmpn leni direi to ao respectivo subsidio, nos termos
do Decreto n." 47 572, dc 2 dc Dezembro dc 1967.

Artigo 33."

Fnrmiçln

1 — O IOM promovcrrt n formação do sen pessoal,
a t ravés dc cursos, estágios c outra.i acções, ut i l izando
sempre que possível as estruturas dc formação existen-
tes na Administração Pública.

2 — Pode o IGM, no âmbito das suas funções, con-
ceder bolsas ou promover estágios nos termos regula-
mentados por despacho conjunto dos Ministros das Fi-
nanças c da Indústria e Energia.

Dtepostçtos finais a transitar»»

Artigo 34.°

Translçlo de pessoal

A transição para o quadro dc pessoal a que se re-
fere o n." l do artigo 31.° do presente diploma faz-
-sc, nos termos da lei geral, dc entre o pessoal cm ser-
viço na actual Direcção-Geral dc Geologia e Minas
(DGGM), bem como de entre funcionários afectos aos
sectores dc mineralogia e metalurgia do Departamento
dc Tecnologia dos Materiais do INETI, provido nos
quadros constantes dos mapas II, vi e XV anexos à
Portaria n.° 704/87, de 18 dc Agosto, do anexo n ao
Decreto Regulamentar n." 13/90, de 13 de Maio, e do
mapa anexo à Portaria n.° 371-A/91, de 3 de Abril.

Artigo 35.°

Validade dos concursos

Mantém-sc a validade dos concursos que se encon-
trem abertos no âmbito da actual DGGM à data da
publicação deste diploma para os lugares do quadro do
IGM, com respeito pelos respectivos prazos de validade
c números de vagas constantes dos respectivos avisos
dc abertura.

Artigo 36.°

CcssaçSo das comissões de serviço

Com a entrada em vigor do presente diploma são da-
das por findas as comissões de serviço do pessoal diri-
gente da actual DGGM.

Artigo 37.°

Sucessío nos direitos e obrigações

1 — Transita para a t i tularidadc do IGM, sem de-
pendência dc qualquer formalidade, a universalidade
dos direitos e obrigações afecta ao funcionamento da
DGGM.

2 — As referências feitas na lei à DGGM consideram-
-se efectuadas ao IGM.

3 — Até as necessárias alterações orçamentais, ns re-
ceitas c despesas do IGM são suportadas pelos orça-
mentos afectos à DOMM.

Artigo 38."

Kevogaçio

E revogado o Decreto Regulamentar n." 46/83, de
8 dc Junho.

Visto c aprovado cm Conselho dc Ministros dc 21
dc Janeiro dc 1993. — Aníbal António Cavaco Silva -—
Jorge nra%a dc Macedo — l.nfs Francisco Valente <lc
Oliveira — Luís Fernando Mira Amaral.

Promulgado cm 24 de Março dc 1993.

Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.

Referendado cm 25 de Março dc 1993.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Decreto-LeI n.° 123/93

de 18 de Abril

A realização do Grande Prémio dc Portugal de Fór-
mula l, para além dc constituir um evento de indis-
cutível relevância no panorama desportivo nacional,
inscrevc-sc claramente no tipo dc iniciativas cuja reali-
zação presta um importante contributo para a projec-
ção externa da imagem de Portugal c a afirmação do
nosso país como destino turístico de qualidade.

A continuidade desta prova, no entanto, por força
da evolução registada no plano dos regulamentos in-
ternacionais em matéria vde competições com este sig-
nificado, exige a adaptação da infra-cstruttira despor-
tiva onde a mesma tem lugar, nomeadamente pela
realização de obras dc melhoramento do piso c do tra-
çado, por razões ligadas à segurança, e, bem assim, nas
estruturas de apoio quer às equipas quer à comunica-
ção social que reporta e divulga o acontecimento por
todo o mundo. \

É neste contexto que foi recentemente aprovado pe-
las competentes instâncias internacionais um conjunto
de obras de melhoramento a realizar no circuito por-
tuguês, para cuja concretização cstá\já assegurada a
anuência expressa da respectiva entidade proprietária,
obrigando a sua execução em tempo ú til, â autorização
de uma simplificação excepcional das formalidades le-
gais necessárias. \

Assim: \
Nos termos da alínea cr) do n." I do artigo 20I.° da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo l.° — l — Fica a Junta Autónoma \Jc Estra-

das autorizada, a título excepcional, a adjudicar as
obras de melhoramento do Autódromo do Estoril ne-
cessárias à realização do Grande Prémio de Portugal
de Fórmula l e da prova portuguesa do Mundial de
Superbikes, em I993, por ajuste directo, com dispensa
dc concurso público ou limitado, até ao limite ' .de
440 000 000$. \


