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MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS
E DA EDUCAÇÃO

Portaria n.o 359/98

de 26 de Junho

A Portaria n.o 721/95, de 6 de Julho, cria, entre outros,
os Centros de Área Educativa (CAE) da Cidade do
Porto e do Grande Porto, alterando, consequentemente,
as áreas de intervenção anteriormente definidas pela
Portaria n.o 79-B/94, de 4 de Fevereiro.

Porém, a divisão geográfica que daí resultou no
âmbito da Direcção Regional de Educação do Norte
não se ajusta à realidade.

De facto, a cidade do Porto, como todas as grandes
cidades, já não possui fronteiras marcadas relativamente
aos seus concelhos limítrofes, por onde se faz a expansão
urbana. É justamente ao longo do perímetro das grandes
cidades que surgem as zonas habitacionais, fortemente
densas, e onde se justifica a implantação de novas
escolas.

Considerando que não se justifica a criação dos CAE
da Cidade do Porto e do Grande Porto operada pela
referida portaria, urge, assim, proceder à fusão dos mes-
mos num só, alterando, consequentemente, as áreas de
intervenção anteriormente definidas.

Assim, ao abrigo dos n.os 2 e 4 do artigo 2.o do Decre-
to-Lei n.o 141/93, de 26 de Abril:

Manda o Governo, pelos Ministros das Finanças e
da Educação, o seguinte:

1.o Os Centros de Área Educativa da Cidade do Porto
e do Grande Porto, criados pela Portaria n.o 721/95,
de 6 de Julho, são substituídos pelo Centro de Área
Educativa do Porto, constante do mapa anexo à presente
portaria e que dela faz parte integrante.

2.o O Centro de Área Educativa do Porto é dirigido
por um coordenador e dois coordenadores-adjuntos,
equiparados para efeitos remuneratórios, respectiva-
mente, a director de serviços e a chefe de divisão.

Ministérios das Finanças e da Educação.

Assinada em 20 de Maio de 1998.

Pelo Ministro das Finanças, João Carlos da Costa Fer-
reira da Silva, Secretário de Estado do Orçamento. —
O Ministro da Educação, Eduardo Carrega Marçal Grilo.

MAPA ANEXO

Centro de Área Educativa (CAE)

Direcção Regional de Educação do Norte

Designação Distrito Concelhos

CAE do Porto . . . . . . . Porto . . . . . . . . . . Porto.
Gondomar.
Maia.
Matosinhos.
Valongo.
Vila Nova de Gaia.
Santo Tirso.
Póvoa de Varzim.
Vila do Conde.

MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
E DA CULTURA

Portaria n.o 360/98

de 26 de Junho

A Direcção-Geral de Viação acumulou, ao longo
da sua existência, grande acervo documental, que jus-
tifica a criação de um sistema de conservação e gestão
do património arquivístico que permita, por um lado,
proceder ao descongestionamento dos arquivos,
mediante eliminação de documentos sem valor arqui-
vístico e, por outro, assegurar a preservação da docu-
mentação que, não sendo indispensável à sua gestão,
deva ser conservada perpetuamente, em virtude do
seu valor histórico, científico, cultural ou adminis-
trativo.

Por outro lado, o crescente aumento de processos
de contra-ordenação determina que, com urgência, se
adoptem critérios específicos para o seu tratamento
arquivístico, conservando-os apenas durante a sua vida
útil e determinando a sua eliminação logo que decorrido
esse prazo.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 1.o
do Decreto-Lei n.o 447/88, de 10 de Dezembro:

Manda o Governo, pelos Ministros da Administração
Interna e da Cultura, o seguinte:

Regulamento de Conservação Arquivística
da Direcção-Geral de Viação

1.o

Âmbito de aplicação

1 — O presente Regulamento aplica-se a toda a docu-
mentação produzida e recebida, no âmbito das suas atri-
buições e competências, pela Direcção-Geral de Viação,
adiante designada por DGV.

2 — São abrangidos pelas disposições desta portaria
os arquivos de todos os serviços da DGV.

2.o

Avaliação

1 — O processo de avaliação dos documentos do
arquivo da DGV tem por objectivo a determinação do
seu valor, para efeitos da respectiva conservação per-
manente ou eliminação, findos os respectivos prazos de
conservação administrativa.

2 — A fixação dos prazos de conservação adminis-
trativa é da responsabilidade da DGV.

3 — Os prazos de conservação são os que constam
da tabela de selecção que constitui o anexo I ao presente
Regulamento, sendo contados a partir da data final dos
processos dos documentos integrados em colecção, dos
registos ou da constituição dos dossiers.

4 — Cabe ao Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre
do Tombo, adiante designado por IAN/TT, a determi-
nação do destino final dos documentos, sob proposta
da DGV.


