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assim, da escola do magisterio primario da Secre
taria Regional da Educac;ao (SRE) e a constante
do presente diploma.

SUMARiO

ASSEMBLEIA REGIONAL
Decreto Legislativo Re9iollc.!;1 n: 3/88/M:
<Define a regime jurfdico do pessoe,1 nao docente des
estabe'lecimentos de ensino nao superinr da Heg'i,ao
Aut6nema da Madeira. 'Revoga 0 Decreta Hegu!amentar
Regional n.O 7/81/M, de 31 de Man;o.

2 - As normas constantes deste diploma apli
cam-se ainda a todo a pessoal nao docente que
preste servic;o, a qualquer titulo, nas subunidades
referidas no numero anterior, qualquer que seja
a seu estatuto de origem.
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Artigo 2.°

ASSEMBLEIA REGIONAL

Decreto Legislativo Regional

n.O

3/B8/M

de 16 de Maio

DeRnic;:ao do regime juridlico do pe,ssool "'00 docente

Oarreiras e categoria,s

Os lugares das carreiras e categorias do pes
soal a que se refere a presente diploma sao as
constantes dos mapas anexos a este diploma.

dos estabelecimentos de 'ensino lIiao supe,ri,or

da Reg'iii,o Aut6noma da Madeira

Considerando que, pelo Decreta-Lei n.O 223/87,
de 30 de Maio, se procedeu a reorganizac;ao e
reestruturac;ao das carreiras e quadros do pessoal
nao docente afecto as esco!as de ens ina pre-esco
lar, primario, preparat6rio, secundario e magiste
rio primario, bem como se definiram as novas re
gras de gestao daquele pessoal;
Considerando que as especificidades pr6prias
da administrac;ao escolar regional aut6noma acon
selham uma adapta9ao ajustada a sua realidade,
salvaguardando-se, no entanto, a filosofia subjacen
te ao citado Decreta-Lei n.O 223/87, de 30 de' Maio,
par forma a garantir uniformidade de procedimen
tos e intercomunicabilidade de carreiras;
Considerando a disposto no artigo 52.° do De
creta-Lei n.O 223/87, de 30 de Maio;
Nos termos do artigo 229.°, alfnea b) da Cons
tituic;ao, a Assembleia Regional decreta a seguinte:
Artigo 1.°
Ambito

dealplica~ao

1 - a regime do pessoal nao docente dos
estabelecimentos de educaC;80 pre-escolar, dos en
sinos primario, preparat6rio e secundario e, bern

Artigo 3.°
Ouadros

1 - Os quadros de pessoal abrangido pelo
presente diploma sao as seguintes:
a) Quadros de vinculac;ao:
b) Quadros de afectac;ao.
2 - Sao quadros de vinculac;ao aqueles em
relac;ao aos quais se adquire a nomeac;ao provis6
ria e definitiva, sem prejufzo da aplicac;ao dos
mecanismos de mobilidade referidos no presente
diploma,
3 - as quadros de afectac;ao integram-se no
quadro de vinculac;ao e compreendem as estabele
cimentos de ensino situados na mesma localidade.
4 - Para efeitos do disposto no numero ante
rior, entende-se par localidade a vila onde se
situam as estabelecimentos de ensino dependen
tes da SHE e, no caso das escolas primarias e jar
dins-de-infancia, a freguesia.
5 Na cidade do Funchal, as quadros de
afectac;ao correspondem as zonas constantes do
anexo III a este diploma.
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Artigo 4.°

Artigo 8.°

Dimensionamento dos quadros

Provimento

1 - as quadros de vinculagao sao os cons
tantes dos anexos I e II ao presente diploma.

1 - a provimento do pessoal a que se refere
este diploma sera feito em comissao de servi<;:o
au par nomea<;:ao provisoria, por um ano, consoante
se trate au nao de individuos vinculados
fun<;:ao
publica.

2 0 numero de lugares dos quadros de
afecta<;:ao sera fixado por despacho do Secreta rio
Regional de Educa<;:ao e a soma das respectivas
unidades correspondentera ao numero de lugares
estabeiecidos para 0 quadro de vincula<;:ao.
3 - Anualmente, por cada quadro de afecta
<;:ao, serao estabelecidas as doota<;:oes de pessoal
de cada estabelecimento de ensino, que terao em
considera<;:ao a tipologia e localiza<;:80 do edificio,
a popula<;:80 escolar, os cursos ministrados e 0
regime de funcionamento.
Artigo 5.°
Gestio de pessoal

A gestao dos quadros de vincula<;:ao e dos
respectivos quadros de afecta<;:ao cabe a Direc<;:ao
Regional de Finan<;:as, Administra<;:ao e Pessoal
(DRFAP) da SRE.

a

2 - Findo 0 prazo referido no numero ante
rior, a funcionario:
a) Sera provido definitivamente, se tiver reve
lade aptidao para 0 lugar;
b) Sera exonerado ou regressara ao servi<;:o
de origem, conforme se trate de nomeagao provi
soria ou comissao de servi<;:o, se nao tiver reve
lado aptidao para 0 lugar.
3 - A decisao sobre a inaptidao do funciona
rio para 0 lugar tem de ser proferida ate 30 dias
antes do termo do prazo referido no n.o 1 des:e
artigo.
4 - Se a funcionario a nomear ja tiver provi
menta definitivo noutro lugar da fun<;:ao publica,
podera desde logo ser provido definitivamente, nos
casas em que exer<;:a fun<;:oes da mesma natureza.

Artigo 6.'

5-

ReeMltamento e

se!e~o

1 - 0 recrutamento e selecyao do pessoal
abrangido pelo presente diploma e no que respeita
ao quadro de vincula<;:ao e feito por concurso de
provimento, nos termos da lei geral.
2 Entre os quadros de afecta<;:ao serao
abertos anualmente concursos de afecta<;:ao, a que
poderao candidatar-se os funcionarios integrados
no quadro de vincula<;:80.
3 - A coloca<;:ao dos funcionarios nos estabe
lecimentos de ensino abrangidos pelo mesmo qua
dro de afecta<;:ao far-se-a por despacho do director
regional de Finan<;:as, Administra<;:ao e Pessoal, ou
vidas as respectivas escolas.
Artigo 7.°

a disposto no numero anterior nao preju
dica a nomea<;:ao do funcionario em comissao de
servi<;:o, por um periodo a fixar ate ao limite esta
belecido no n.O 1 deste artigo, com base em opgao
do funcionario ou cOrlveniencia da /-\dministra<;:ao.

a

6tempo de servigo em regime de comis
sao conta para todos os efeitos legais:
a) No lugar de origem, quando a comissao
nao seguir 0 provimento definitivo;

S8

b) No lugar do quadro de vincula<;:ao, a que se
refere a aline a) do n,o 1 do artigo 3.' do presente
diploma, em que vier a ser provido definitivamente,
finda a comissao.
7 - Durante 0 perfodo da comissao de 5er
vi<;:o, 0 funcionario mantem 0 direito ao lugar de
origem, 0 qual podera, no entanto, ser preenchido
interinamente.

Regulamen~

Artigo 9,°

dos concUSQS

A natureza, programas e condi<;:oes de aplica
<;:ao dos metodos de selec<;:ao a adoptar para os
concursos de provimento e de afecta<;:8o serao de
finidos pOr despacho conjunto do Secretario Re
gional da Educa<;:ao e do membro do Governo Re
gional que tiver a seu cargo a fun<;:ao publica.

1 A SRE assegurara a concretiza<;:ao do
direito a forma<;:B.o permanente dos funcionarios
abrangidos pelo presente diploma.

2 -

A SRE pode determinar, por despacho, a
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obrigatariedade de frequencia de determinados
cursos au estagios de formagao quando as mes
mos forem considerados indispensaveis ao bam
exercfcio da func;ao.
Artigo 10.

0

Classifical;ftic de servi,?o

o pessoal

abrangido pelo presente diploma se
ra classificado re!ativamente ao servigo prestado
nos termos da lei geral e especial em vigor.
Artigo 11.

0

HOr!hio de trabalho

1 - 0 pessoal abrangido pelo presente diplo
ma praticara a horario de trabalho, de acordo com
a respectiva carreira, nos termos da lei geral e
especial em vigor, sem prejuizo do disposto nos
numeros seguintes.
2 - Ate a entrada em vigor do novo regime
juridico da duragao de trabalho na fungao publica,
o pessoal auxiliar e operario esta sujeito ao horario
normal de 40 horas semanais.

3 - Sempre que a servigo onde se integra 0
referido pessoal, pela sua natureza,carega de hora
rio diferente do normal, este devera obedecer a
criterios de escala a estabelecer pelo respective
conselho directivo, director ou por quem as suas
vezes fizer, nao podendo a pessoa! ser obrigado
a trabalhar em mais de dais perfodos diarios nem
deixar de cumprir 0 numero de horas semanais
estabelecido para a respectiva carreira, nao po
dendo ter um intervalo superior a dUEls horas en-::re
os dois periodos consecutivos.
4 - Par forga da natureza das fungoes a de
sempenhar, poderao S8r estabelecidos pelos con
se!hos directivos, directores au quem as suas vezes
fizer horarios com dias de descanso variaveis, nos
termos da lei geral.
Artigo 12.0

e

feita anualmente e cor
3 - A distribuigao
responde a colocagao dos funcionarios nos esta
belecimentos de ensino, sendo realizada par exclu
sivo interesse da administragao, e vetifica-se no
mesmo quadro de afectagao, sem prejuizo de po
derem ser respeitadas as solicita90es dos !nteres
sad03.
4 - A afectac;:ao e a distribuiQao operam-se
independentemente de quaisquer formalidades le
gais e deverao ser efectuadas de modo que os fun
cionarios entrem em exercfcio de func;:oes no novo
estabelecimento de ensino no infcio do ano lectivo.
5 - Em casas reconhecidamente excepcionais
e mantendo-se a sua afectagao, podera a funcio
nario prestar serviQo noutro quadro de afectac;:ao,
com a sua anuencia, par perfodo nao superior a
um ano lectivo.
Artigo 13. 0
Mobililt!lade entre outros quadroo

A mobi!idade entre os quadros de vinculagao
criados pelo presente diploma e quaisquer outros
quadros da Administragao Publica
feita de acor
do com 0 estabelecido na lei geral em vigor.

e

Artigo 14.

0

A intercomunicabilidade de carrelras obedece
ra ao disposto na lei geral.
Artigo 15.0
Exercicio de outras acti'lietar.!es

o pessoal abrangido pelo presente diploma
carece de autorizac;:ao do Secretario Regional da
Educagao para exercer actividades au participar
em sociedades que:
a) Tenham natureza publica;
bl Sejam de natureza privada, desde que re
muner-adas ou com fins lucrativos.
Artigo 16.0

1 - Os instrumentos de mabilldade nos qua
dras de afectagao sao:
al Afectagao:
b) Distribuigao.
2 - A afectagao e feita anualmente, mediante
concurso a que se refere a n.o 2 do artigo 6. 0 do
presente diploma.

IEnfermeiro

1 - A carreira de enfermeiro desenvolve-se
par tres escaloes, a que correspondem, respectiva
mente, as Ietras G. H. e I.
2 - A mudanga de escalao verificar-se-a apcs
a permanencia de cinco anos no escalao anterior
e classificagao de servic;:o nao inferior a « Bam".
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mediante requerimento do interessado, e produz
efeitos no dia em que perfizer 0 modulo de cinco
anos.
3
0 ingresso na categoria de enfermeiro
far-se-a mediante concurso documental, a que po
dem concorrer individuos habilitados com 0 curso
de Enfermagem Geral ou equivalente legal.

Artigo 17.0
Teenico auxiliar de laboratorio

1 - A carreira de tecnico auxiiiar de labora
torio desenvolve-se pelas categorias de especia
lista, principal, de 1." e de 2." classes, a que corres
pondem, respectivamente, as letras I, J, L e M.
2 - A carreira de tecnico auxiliar de labora
torio desenvolve-se de acordo com a lei geral em
vigor para a carreira tecnico-profissional de nivel 3.
3 - Os lugares de tenico auxiliar de labora
torio de 2." classe serao providos de entre diplo
mados com curso de formagao profissional ads
quado com duragao nao inferior a dezoito meses,
para alem de nove anos de escolaridade, nos ter
mos da lei geral em vigor.
4 - Os lugares da carreira a que se refere 0
presente artigo s6 existirao em escolas onde sejam
ministrados cursos complementares com areas
correspondentes.
Artgio 18.

0

Chefe de servic;os de administ'rac;a.o esco!a:,

1 - Os servigos administrativos dos estabele
cimentos de ensino a que se refere 0 presente
diploma serao dirigidos por um chefe de servi<;:os
de administragao escolar, a que corresponde a
letra F.
2 - 0 provimento do pessoal na categoria
referida no numero anterior sera feito por con
curso documental de entre oficiais administrativQs
principais, dos estabelecimentos oficiais de ensino
com cinco au mais anos de servigo na categoria e
ap6s frequencia com aproveitamento de um curso
de formagao.
3 - Enquanto nao for possivel aplicar a dis
posta no numero anterior, poderao candidatar-se
ao concurso para chefes de servigos de adminis
tragao escolar oficiais administrativos principais
dos estabelecimentos de ensino com mais de cinco
anos de servigos contados a partir da data de
provimento como primeiro-oficial.
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Artigo 19. 0
OflchlJl tldmlnistrativo

1 - A carreira de oficial administrativo de
senvolve-se pelas categorias de oficial administra
tivo principal, de primeiro-oficial, de segundo-ofi
cial e de terceiro-oficial, a que correspondem, res
pectivamente, as letras I, J, L e M.

2 - A carreira de oricial administrativo Gesen
volve-se de acordo com a lei geral em vigor para
a respectiva carreira.
3 - Os lugares de terceiro-oficial serao pro
vidos de entre individuos habi!itados com a curso
geral do ensino secundario au equivalente, nos ter
mas da lei geral, bem como de entre escritura~
rios-dactilografos com a minimo de tres anos na
categoria de principal enos termos e condigoes de
legls!agao em vigor para a intercomunicabilidade
de carreiras verticais.
Artigo 20. 0
Ecooomo

1 - A carreira de ec6nomo desenvolve-se pe
las categorias de principal, de 1.", de 2." e de 3.·
classes, a que correspondem, respectivamente, gS
letras I, J, L e M.
2 - Os lugares de ec6norno principal e de 1.
classe serao providos, respectivamente, de entre
as economos de 1.' e de 2." classes com, pelo
menos, tres anos de servigo na categoria, com
c'assificagao nao inferior a Bom.
3 - Os lugares de ec6nomo de 3: classe
serao providos de entre individuos com habilitac;:ao
academica igual au superior ao 9. 0 ana de escolari
dade.
4 - A nomeac;:ao como ec6nomo de 3." clas
se e feita nos termos do disposto no n. o 1 doar
tigo 8. 0 deste diploma, e no periodo que nele se
refere sera obrigat6ria a frequencia, com aproveita
mento, de curso de formagBo com a durac;:ao de
tres meses.
Artigo 21. 0
Motorista de pesados

1 - A carreira de motorista de pesados desen
volve-se pelas categorias de principal, de 1." ede
2." classes, a que correspondem, respectivamente,
as letras L, N e P.
2 - Os lugares de motorista de pesados prin
cipal serao providos, mediante concurso, de entre
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os motoristas de pes ados de 1." ciasse ou moto
ristas de ligelros principais habilitados com carta
profissional de pesados, em ambos os casos com
um minimo de tres anos de serviQo efectivo na
categoria, c1assificados de Muito Bom, ou cinco,
classificados, no rninimo, de Born.
3 -

Os lugares de motorista de pesados de

1.· classe serao providos de entre motoristas de
pesados de 2." classe, de acordo com as regras de
progressao definidas na lei geral para as carreiras
horizontais.

Artigo 24. 0
Auxiliar de ac¢o educatlva

1 E criada a carreira de auxiliar de aCQao
educativa, em substituiQao da carreira de conti
nuo, que e extinta.

2 - A carreira referida no numero anterior de
senvolve-se pelas categorias de principal, de 1."
e de 2." classes, a que correspondem as letras de
vencimento 0, Q e R, respectivamente.

4 - Os lugares de motorista de pesados de
2." classe serao providos de entre individuos habi
litados com a escolaridade obrigat6ria e com car
ta profissional de conduQao de pesados.

3 - Os lugares de auxiliar de aCQao educati
va principal e de 1." classe serao providas, respecti
vamente, de entre os auxiliares de aCQao educativa
de 1." e de 2." classes, de acordo com as regras
de progressao para as carreiras horizontais.

Artigo 22. 0

4 - as lugares de auxiliar de acc;;ao educativa
de 2." classe seraa providos entre individuos habi
litados com a escolaridade obrigat6ria enos termos
da lei geral.

Auxiliar tecllico

1 -E criada a carreira de auxiliar tecnico,
que se desenvolve pelas categorias de principal,
de 1." e de 2." classes, a que correspond em as le
tras de vencimento N, Q e S .
2 -

Os iugares de auxiliar tecnica principal
e de 1.· classe serao providos, respectivamente, de
entre os auxiliares tecnicos de 1.· e de 2." classes,
de acordo com 3S regras de progressao para as
carreiras horizontais.
3 - as lugares de auxiliar tecnico de 2." clas
se serao providos de entre individuos habilitados
com a escolaridade obrigat6ria enos termos da iei
geral.
Artigo 23. 0
'Encarregado de pessool auxiliar de a~o educativa

1 - 0 provimento na categoria de encarrega·
do de pessoal auxiliar de aCQao educativa e feito
pOl' concurso de avaliaQao curricular, complementa
do com exame psicotecnico de seiecQao, a que po
derao candidatar-se auxiliares de aCQao educativa
com a categoria de principal e com 0 minima de
tres anos de efectivo serviQo, classificado de Mul
to bom, sendo-Ihe atribufda a letra N.
2 - Ate ao provimento dos lugares de auxiliar
de aCQao educativa principal poderao candidatar-se
ao concurso referido no numero anterior auxiliares
de aCQao educativa de 1." classe com 0 minimo de
tres anos na cat9goria.

Artigo 25. 0
Gua.noctumo

1 - A carreira de guarda-nocturno desenvolve
-se pelas categorias de principal. de 1." e de 2."
classes, a que correspondem as letras de venci
mento Q, ReS, respectivamente.
2 - as lugares de guarda-nocturno principal
e de 1." classe serao providos de entre os guardas
-nocturnos de 1." e de 2." classes, respectivamente,
de acordo com as regras definidas na lei geral pa
ra progressao nas carreiras horizontais.
3 - as lugares de guarda-nocturno de 2." clas
se serao providos de entre individuos com a esco
laridade obrigat6ria enos termos da lei geral.
Artigo 26. 0
Encarr69~do

Os lugares de encarregado do grupo de pes
soal operario qualificado sao providos nos termos
da lei geral da funQao publica, sendo-Ihe atribuida a
letra J.
Artigo 27. 0
Pessoal openirio qualificado

1 -

As carreiras de canalizador, carpinteiro,
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electricista, mecanlCO, pedreiro e serralheiro civil
desenvolvem-se pelas categorias de principal, de
1.", de 2." e de 3." classes, a que correspondem, res
pectivamente, as letras L, N, P e O.
2 - Os lugares de canalizador, carpinteiro,
electricista, mecanico, pedreiro e serralheiro civil
principal, de 1." e de 2." classes serao providos, por
concurso, de entre osde categorias de 1.", de 2." e
de 3." classes, respectivamente, com um minima de
tres anos de servigo efectivo na categoria anterior,
classificados, pelo menos, de BOI11.

3-

°

ingresso nos lugares de canalizador, car
pinteiro, electricista, mecanico, pedreiro e serra
Iheiro civil de 3. 8 classe sera reito por concurso de
prestagao de provas praticas, de entre individuos
habilitados com a escolaridade obrigat6ria e de
acordo com as regras fixadas na lei geml.
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2 - Os lugares de auxiliar agricola principal
serao providos por concurso, de entre auxiliares
agricolas de 1." c;lasse com, pelo menos, tres anos
de servigo efectivo na categoria, ciassificados, no
minimo, de Bam.
Os iugares de auxiliar agricola de 1."
classe serao providas de entre auxiiiares agrico
las de 2." classe, de acorao com as regras de pro
gressao para as carreiras horizontais estabeleci
das na lei geral.
3 -

4 - Os lugarGs de auxiliar agricola de 2." clas
se serao providos de entre individuos hnbilitados
com a escolaridade obrigat6ria, nos termos da lei
geral.

Artigo 30. 0
Auxiliar de manuten{:ao

Artigo 28. 0
Cozinhelro

1 - A carreira de cozinheiro desenvolve-se pe
las categorias de chefe, de 1." e de 2." classes e
de ajudante de cozinha, a que correspondem as le
tras de vencimento L, N, PeR, respectivamente.
2 Os lugares de cozinheiro-chefe e de 1."
classe serao providos, respectivamente, de entre
cozinheiros de 1." e de 2." classes com, pelo me
nos, tres an os de servigo, classiricado, no minima,
de Bom.

3 Os lugares de cozinheiro de 2." classe
serao providos de entre ajudantes de cozinha com,
pelo menos, tres cmos de servigo, classificados, no
minimo, de Bom, e um ana de formagao profissio
nal.

4 -

Os lugares de ajudante de cozinha serao
providos de entre individuos habilitados com a es
colaridade obrigat6ria, nos termos da lei geral.

1 - E criada a carreira de auxiliar de manu
tengao, que se desenvolve pelas categorias de
principal, de 1." e de 2." classes, a que correspon
dem as letras 0, 0 e R.
2 - Os lugares de auxiliar de manutengao
principal e de 1." classe serao providos de entre
auxiliares de manutengao de 1." e de 2." classes,
de acordo com as regras de progressao para as
carreiras horizontais.

3 -

Os lugares de auxiliar de manuten9ao de

2." classe serao providos de entre indivfduos habi

litados com a escolaridade obrigat6ria, nos termos
da lei geral.
Artigo 31. 0
Jadine,jro

1 - A carreira de jardineiro desenvolve-se pe
las categorias de 1.", de 2." e de 3." classes, a que
correspondem, respectivamente, as letras 0, 0 e

R.
5 -

E

integrada na carreira de cozinheiro a
actual categoria de ajudante de cozinha.
Artigo 29. 0

A carreira de auxiliar agricola desenvol
ve-se pelas categorias de principal, de 1." e de 2."
classes, a que correspondem as letras 0, 0 e S.
1 -

2 Os lugares de jardineiro de 1." e de 2."
classes serao pmvidos, respectivamente, de entre
jardineiros de 2.: e de 3." classes, de acordo com
as regras de progressao para as carreiras horizon
tais.

3 - Os luga(8S de jardineiro de 3. classe se
rao providos de entre individuos habilitados com
a escolaridade obrigat6ria, nos termos da lei ge
ral.
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Artigo 34. 0

Artigo 32."

Substjtui~

1 - A carreira de auxiliar de limpeza desen
volve-se peJas categorias de principal, de 1." e de
2." classes, a que correspondem, respectivamente,
as !etras Q, SeT.
2 - Os lugares de auxiiiar de limpeza princi
pal e de 1: classe serao providas de entre auxilia
res de 1: e de 2." classes, de acordo com as regras
de progressao para as carreiras horizontais.
3 - Os lugares de auxiiiar de limpeza de 2:
classe serao providos de entre indivfduos habilita
dos com a escolaridade obrigat6ria enos termos
da lei geral.

do encarregado de pessoal auxmu de

~io

educativa

1 - Ouando nao estiver afectado a um esta
belecimento de ensino um encarregado de pessoal
auxiiiar de acgao educativa ou, estando-o, se pre
veja que a sua ausencia au impedimenta seja supe
rior a 30 dias, as respectivas fungoes sao exerci
das pelo auxiliar de acgao educativa de mais ele
vada categoria, a designar pelo respectivo presi
dente do conselho directivo ou quem as suas ve
zes fizer.

Artigo 33. 0

2 - 0 auxiliar de acgao educativa designado
para exercer as fun y 6es de encarregado desempe
nha-Ias-a em regime de substituigao, pOl' urgente
conveniencia de servigo, nos termos do n. O 2 do aI'
tigo 3. 0 do Decreto-Lei n. O 146-Cj80, de 22 de ivlaio,
enquanto se mantiverem as situagoes me-ncionadas
no numero anterior, cahendo-Ihe 0 vencimento cor
respondente
categoria.

Suhstitui9iio do chefe de servi~(}s de admjnistr~ao escoler

Artigo 35. 0

4 - Os iugdres da carreira a que se refere
o presente artigo s6 existirao em escolas de ensi
no preparat6rio e au secundario.

1 - Ouando nao estiver afectado a um esta
belecimento de ensina um chefe de servigos de ad
ministragao escolar ou, estando-o, se preveja que
a sua ausencia ou impedimento seja superior a um
perfodo de 30 dias, as fungoes de chefia serao
exercidas peio oficial administrativo do quadro de
mais elevada categoria em exercicio de fungoes
na escola, sob proposta do respective conselho di
rectivo ou de quem as suas vezes fizer.
2 - A proposta a que se refere 0 numero an
terior s6 podera recair em oficiais administrativos
do quadro em exercicio de fun<;6es que nos tres
anos imediatamente anteriores tenham classifics
gao de servigo nao inferior a Born, sendo 0 exer
cicio de fungoes de aceitagao obrigat6ria.
3 - 0 oficiai administrativo designado para
exercer fungoes de chefe de servigos de adminis
tragao escolar desempenha-Ias-a em regime de
substituigao, POI' urgente conveniencia de servigo,
nos termos do n. C 2 do artigo 3. 0 do Decreta-Lei n. O
146-Cj80, de 22 de Maio, enquanto se mantiverem
as situag6es mencionadas no n.O 1 do presente
artigo, cabendo-Ihe
vencimento correspondente
categoria.

a

°

a

Fun~oes

de tesoureiro

1 - 0 desempenho das fungoes de tesourei
1'0
de aceitagao obrigat6ria, sendo as mesmas
exercidas POI' funcianarios do respectivo quadro de
afectagao, designados pelo conselho administra
tivo, sob proposta do respectivo chefe de servigos
de administragao escolar, de entre oficiais adminis
trativos.

e

2 - As fungoes de tesoureiro nao poderao ser
exercidas cumulativamente com as de chafe de
servi90s de administragao escolar. excepto nos es
tabelecimentos de ensino em que exista apenas
um oficial administrativo.
3 - Quando nao exista em fungoes nos ser
vigos administrativos qualquer funcionario nas con
digoes do n. O 1, podera desempenhar as fungoes de
tesoureiro outro funcionario. sob proposta do con
selho administrativo, homologada pelo director re
gional de Finangas, Administragao e Pessoal da

SRE.
4 -

Pelo exercfcio de fungoes de tesoureiro
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e devido abono para falhas nos termos do estabele
cido na lei geral.
5 - Ouando se preveja que a ausencia ou im
pedimentodo funcionario que desempenha as fun
<;:oes de tesoureiro seja superior a 30 dias, as res
pectivas fun<;:oes serao exercidas pOl' outro funcio
nario dos servi<;:os administrativos, sob proposta
do chefe de servi<;:os de administra<;:ao esco!ar, ho
mologada pelo conselho administrativo, que tera
direito ao abono para falhas referido no numero an
terior.
Artigo 36. 0
Conte(idos funcionais

1 - A descri<;:ao dos conteudos funcionais das
carreiras e categorias do pessoal a que se refere
o presente diploma constam do anexo IV a este di
ploma.

2 - A descri<;:ao do conteudo funcional das
carreiras e categorias destina-se a caracterizar as
respectivas fun<;:oes, nao prejudicando que sejam
atribufdas aos funcionarios tarefas de identica
complexidade e responsabilidade nao expressamen
te mencionadas.
3 A descri<;:ao dos conteudos funcionais
nao pode, em caso algum, constituir fundamento
para 0 nao cumprimento do dever de obediencia.

NOMERO 74

Guarda-nocturno;
Jardineiro;
Motorista de pesados;
Auxiliar agrfcola;
Auxiliar de manuten<;:ao.
3 - Dependem hierarquicamente do chefe de
servi<;:osde administra<;:ao escolar os funcionarios
·das seguintes carreiras:
Oficial administrativo;
Escriturario-dacti 16grafo.
4 - Dependem hierarquicamente do encarre
gada do pessoal auxiliar de ac<;:ao educativa os fun
cionarios das seguintes carreiras:
Auxiliar de ac<;:ao educativa;
Auxiliar de limpeza.

Artigo 38.°

Servic;o de Iimpeza

Nos estabelecimentos de educa<;:ao pre-esco
lar e do ensino primario, sempre que as necessi
dades 0 exijam, a limpeza das instala<;:oes escola
res podera ser realizada pOl' indivfduos contratados
para 0 efeito, que serao remunerados par hora de
trabalho, conforme 0 estabelecido na lei geral.

Artigo 39. 0
Artigo 37.°

1 Dependem hierarquicamente da DRFAP
da SRE os funcionarios das seguintes carreiras:

Encarregado;
Operarios qualificados.
2 - Dependem hierarquicamente de elementos
do conselho directivo, a designar pelo mesmo, os
funcionarios das seguintes carreiras:
Chefe de servi<;:os de administra<;:ao escolar;
Enfermeiro;
Tecnico auxiliar de laborat6rio;
Ec6nomo;
Cozinheiro;
Encarregado do pessoal auxiliar de ac<;:ao edu
cativa;
Auxiliar tecnico;

1 Os funcionarios dos estabelecimentos
de ensino abrangidos pelo presente diploma tran
sitam, sem prejufzo das habilita<;:oes estabelecidas,
para lugares constantes dos quadros de vincula<;:ao,
a que se refere 0 n.o 1 do artigo 4. o deste diploma,
de acordo com as seguintes regras:

a) Para carreira e categoria identica a que 0
funcionario possui;
bJ Para carreira ou categoria correspondente
as fun<;:oes que 0 funcionario actualmentedesempe
nha. remunerada pela mesma letra de vencimento
ou imediatamente superior quando nao se verifique
coincidencia de remunera<;:ao.
2 - 0 tempo de servi<;:o prestado na carrei
ra ou categoria de que 0 funcionario e titular con
ta, para 8feitos de progressao na carreira, como
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prestado na nova categoria, dcsde que no exerci
cia de fun<;:oes correspondente as da categoria pa
ra que se opera 3 transi<;:ao.
3 - as age:ltes nao pertencentes ao quadro
a exercer fun<;:oes nos estabeiecimentos de ensi
no a que se refere 0 presente diploma serao, se a
desejarem, integrados no quadro na categoria de
ingresso da respectiva carreira, desde que pos
suam as habilitag6es lega!mente exigidas e mais
de tres anos de servi<;:o prestado ininterruptamen

teo
4 - as agentes referidos no numero anterior
que nao reunam as condigoes no mesmo mencio
nadas au que, reunindo-as, nao desejem ser inte
grados no quadro transitarao para as categorias que
possuem au para aque!as a que tem direito par ex
tin<;:ao da respectiva carreira, mantendo a mesmo
Vinculo e so podendo vir a ser integrados no qua
dro par concurso.
5 - A transi<;:ao para as quadros de vincula<;:ao
esta sujeita a:
a) Anota<;:ao da Sec<;:ao Regional do Tribunal de
Contas e publica<;:ao no Diario da Republica, e no
Jornal Oficial da Regiao, quando se verificar para
a mesma categoria e com a mesmo vinculo;
b) Vista da Sec<;:ao Regional do Tribunal de
Contas, quando se verificar mudan<;:a de categoria
e au vinculo.

3 - Ate a frequencia com aproveitamento do
curso referido no numero anterior, as actuais eco
nomos que nao possuam as habilita(;:oes legalmen
te eXigidas mantern-se com a categoria que actual
mente possuem, sendo abonados pela mesma letra
de vencimento.
4 - A partir da entrada ern vigor do presen
te diploma, as lugares da carreira de escriturario
-dactilografo serao extintos a medida que vagarern.
5 - Ate a extin<;ao total da carreira de escri
turario-dactilografo, a progressao na lllesllla far-se
-a nos termos previstos na legislfH;:ao em Vigor.
6 - As verbas libertadas em resultado da ex
tin<;:ao referida no n. 4 do presente artigo poderao
ser afectadas a cria<;:ao de lugares da carreira de
oficiai administrativo, desde que nao se verifique
aumento global de encargos.
O

7 - A cria<;ao dos lugates a que se refere a
numero anterior nao careee de formaliza<;:ao em
diploma legal, bastando que no or<;:amento da SRE
para a ana imediatamente seguinte, na parte res
peitante a pessoal, se proceda ao respectivo rea
justamento.
Artigo 41. 0

Transr~

Artigo 40. 0

Transi~ao

teriormente prestado para efeitos de acesso na
carreira.

de pessoal adminiist;'ativo

1 - Os actuais chefes de servi<;:os adminis
trativos de 1." e de 2." classes sao integrados na
categoria unica de chefe de servi<;:os de adminis
tra<;:ao escolar, a que S8 refere 0 n. 1 do artigo
18.0 do presente diploma, independentemente de
quaisquer formalidades, excep<;:ao da anota<;:ao da
Sec<;:ao Regional do Tribunal de Contas e publica
<;30 no Jamal Oflcial e no Diario da Republica.
O

a

2 - Os actuais economos que nao estejam ha
bilitados com a curso geral do ensino secundario
au equiparado transitam para a carreira de econo
mo criada pelo presente diploma, para a categoria
de economo de 3." classe, mediante a frequencia
com aproveitamento de um curso de forma<;:ao pro
fissional, nao Ihes sendo considerado a tempo an

do pes.soal auxillar

1 - as actuais continuos de i." e de 2." clas
ses sao integrados, respectivamente, nas catego
rias de auxiiiar de ac<;:ao educativa de 1: e de 2."
classes, a que se refera a artigo 24. 0
2 - Os actuais continuos de 1." e de 2." clas
ses que, de harmonia com a declara<;:ao do respecti
va conselho directivo, prestem servi<;:o nos labora
torios ha, pelo menos, tres anos transitam para a
carreira de auxiliar tecnico.
3 - Os actuais continuos de 1." e de 2." clas
ses que, de harmonia com a declara<;:ao do respec
tivo conselho directivo, prestem servi<;:o no PBX,
na biblioteca e audio-visuals !la, pelo menos, tres
anos transitam para a carreira de auxiliar tecnico.
4 - as actuais guardas de 1." e de 2." classes
poderao ser opositores aos concursos para a car
reira de guarda-nocturno au optar pela integra<;:ao
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nas categorias de auxiliares de ae<;:ao educativa de
1." e de 2: classes, respectivamente, sendo os res
pectivos lugares a extinguir quando vagarem.
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auxil,iar de BAD, a progressao na mesma rfar-se-a
nos termos previstas na legislac;:ao em vigor.
Artigo 44. 0

Artigo 42. 0
Disposil;5es finais
Transi~

do pessoal ope'rar'io

1 - Os actuais openirios nao qualificados de
1: e de 2: classes que de harmonia com a declara
c;:ao do respectivo conselho directivo prestam ser
viC;:o em areas de manutenC;:30 especializadas, pos
sUidores de formac;:ao profissional adequada, tran
sitam para as categorias respectivas, a que se refe
re 0 artigo 27. 0 deste diploma.
2 - Os actuais operarios nao qualificados de
1: e de 2." classes que de harmonia com a decla
rac;:ao do respective conselho directivo prestem
servic;:o na area de reprografia transitam para a car
reira de auxiliar tecnico.
3 - Os actuais operarios nao qualificados de
1." e de 2." classes que de harmonia com a decla
rac;:ao do respectivo conselho directivo prestem
servic;:o na area de manutenc;:ao n50 especializada
transitam para a carreira de auxiliar de manuten
c;:ao.

1 - As comiss5es de servic;:o dos actuais en
carregados de pessoal auxiliarde apoio cessam a
partir do mes seguinte ao da datada publicac;ao
do presentediploma.
2 - A partir ,da entrada em vigor do presente
diploma, os lugares de enfermeiro-chefe serao ex
tintos quando vagarem.
3 - Ate a extinc;:ao das categorias 'referidas
no numero anterior, a progressao na mesma far
-se-a nos term os previstos na legislac;:ao em vigor.
4 - A partir da entrada em vigor do presents
diploma, os lugares da carreira de telefonista se
rao extintos a me,didaque vagarem.
5 - Ate aextinc;:ao total da carreira de itela
rfonista, a progressao na mesma far-se-a nos te·r·
mos previstos na legislac;:ao em Vligor.
Artigo 45.0

Artigo 43. 0
Revoga~5es

Tran5i~

do pessoal tecnico

E revogado 0 Decreta iReguJamentar Regi'onal
n. 7/81/M,de 31 de Marc;:o.
O

1 - Os funcionarios do quadro tecnico criado
pelo Decreto HeguJamentar Regional 00,0 8/83/M,
,de 21 de Abf1il, saointegrados na c.arreira admi
nistrativa nas categorias a que conesponde a mes
ma letrade vencimento.
2 - Os funcionarios referidos no numero an
tterior deste artigo passam a exercer func;:5es noS
se,rvic;:os administrativos dos estabelecimentos de
ensino desde a data ,de publicac;:ao ,do presente di
ploma, considemndo-se todo 0 tempo de servic;:o
p'restado no quadro tecnico da acc;:ao social escolar
como se 0 tivesse sido na carreira administrativa.
3 - A partir da entrada em vigor do presente
diploma, os lugares da carreif1a de tecnico auxiliar
de BAD serao extintos a medida que vagarem.

Artigo 46.0

o

disposto no presente diplomaproduz todos
as seus efeitos a p,artirde 1 de Junho ,de 1987.
Aprovado em sessao plenariade 12 de Feve
reirode 1988.

o

Presidente da Assembleia !Regional,
exercfcio, Antonio Gil Inacio da Silva.
Ass'inado m 1 de Marc;:o de 1988.

o

4-

Ate a extinc;:ao total da carre'ira de tecnico

em

Minis:t:ro cia 'Republica para a Hegiao Auto
noma da Madeira, Lino Dies Miguel.
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ANrEXO I

Escola do Magi,sterio Prlmario

Lel:ra

Numero

de

de

lugalres

vencimento

e de 2.' olasse ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(a) 1

I, J, L elM

Ch e~e de serv:i 90S de ,adminis>tra<;ao esc()il~r ... .. . ... .. . ...

i1

Carreiras e categorias

Grupos

~ecnico 3U'xHiar de BAD, especiaHsta princi,pal, de 1.' ohasse

Pessoal tecnlDQ<cprcmiss'onal ...

Pessoa.[ administraMvo

(b) 3
2

1

I
J
t

2
I
1M
I--I'--L-

Coz:intre:lro-chefie ... ... ... ... ... ... ... ...
GoZ:inheiro de 1.' olasse e de 2.' dasse
LlI.ijudante de ,oozihnha ... ... ... ... ... ... ...

Pessoal operario ... ... ... ...

I

11

Ofioial adminlistratirvo principa,1 ...
Arumeil1O'-oficiall
.
Segundlr-oficial
...
Teroei'·<NlEi'oial
...

... ...

... ...

...
...
...

!1'

i

11

N

_3_1

J_a_r_d_in_'e_lir_o_d_e._1._'_c_la_'ss_'_e_,._d_e_2_"_o_I_Cl_s_S'e_e_IQ!_·le_3_.'_o_I_'a_ss_e_._..

:

_ _

,1,_ _

Auxi,uar de m<anuten900 principal, ,ce 1: ol'asse e de 2.' class'e ...

e P
H

0_, Q e iR

111 _ _

0, 0 e oR

11

-----------1---------=----=-----=-------------- ----- - - - - - AUlGHiar tecnico prilnai:pal, de l.'ola58e e2.' dasse
Pessoal aux;iHair ... ... ... ..,

N,O e'S

AuxHiar de aC9ao eclulCllItiva princi,pal, de 1.' ola.sse e de 2.' class'e

Guarda-,OOICtumo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.l.-_
_. _ _
~

(a) ,LUlgiar

.

:prinoipal. de 1.' clas5e ,e die 2.' classe

.

10

0,0 e oR

11

0, oR e S

a extinguj,r ,quando vagar.

·(h) Urn lugar a eX1linguir quando va'gar.

ANEXO II

tetra

Niimero
Grupos

Carreiras e categorias

Enfermeiif1o.,chef,e

.

de

de

lugm-es

venchnento

(a)

Enfelnmei~o ... ... ...

l8iuxi,liar de II,ahorat6r,io espeoia,liLsta
auxiloiar Ide lahoratorio pnincipal ...
:aweHiar de l,aho<rat6rio de 11.' oIass'e
auooiMar de 'lahorat6r'io de 12.' classe

..,

.
...

Chafe de servilios de admiinistr8lioo escolar
Oncia! administrtativo principal

Ec6nomo
Ec6nomo
iEo6nomo
Ec6nomo

,principa,1 ...
de 1.' c!'asse
,die ,2,' dasse
de 3.' classe

H
1
2
3"
3

I, J, L elM

I

I.

I
J
t
M
F

30
.
...
.

SegundOnQlfii cll,a,1
Terceiro-oHc:ial

(b)

18
.

p,~lmeliro.,ofioi8l1

Pessoaladminlstrativo

G, H ,e

5

T,ecnicoauxHialr de BAlD, espec:ia[ifsta p,rincipall, de 1." o[ass,e
e de :2.' c1as,s,e ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Te-cnioo
lie,cnico
Tecnic.o
Tecnico

IEeF

... ... ... ... ... ... ... ... ...
.

(c) 95

60
(d) 92

3
5

...
.

EscritLlrario-dacti:169rafo p~inci:pal,. de 1.' olas.see de 2.' ol'asse

8
'1,2
(e) 17

J

l
1M
I
J
L

1M
N.O e S

I St.RIE -
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IN~ro I

Carreiras e categorias

i lugaJres

letra
de
vencimento

I

----------I------------------------~I---I
6ncaflregado "

,

,

_

1

Canalizador pdnoipal, de 1.' c1asse, de 2.' c1asse e de 3.' olasse [

2

I

Carpint'6i1r:o ;pnirnoipal, de 1.' olasse, de 2.' c1,asse e de 3: olasse

3

I L, N, P e Q

8eetricista principa,I, de 1.' olasse, de ,2.' olasse e de 3.' classa

2

L, N. P e Q

Pooreim ,principal, de 11.' olasse.

de_~~las~~_-=~oE)__~:' <:lassel==~I-~,~~_~~!?_

SerlMlheiro oivH prl:11cj,pal, de 1: olasse, de 2: ol:asoo e de I
3: classe
.
Cozinheiro-ohefe ... ... ... ... ... ... ... ...
Cozin:heko Ide 1.' olasse e de 2.' classe
Aj.udante de cozinha ... ... ... ... ... ... ... ..,

..
.

AuxiHar a'glrfcol,a princi.pB'l ... ... ... ... ... ... ...
AuxiJiar agrfcol,a de '1.' olasse {l de 2: classe
--

.
.

;

1

,112

i

L

'[

26

I

NeP

I

... ...

·~_I--R1

3

I,

ALrXliliiiar de manllrten9ao ,princi1pal, de 1: olasse e de 2: classe

L, N. P e 0

2

I

I

L, N, P e Q

---1-1-~-~-,-~-~-Q--

Mec8lnico pninoipal, de 11: olasse. de 2.' olasse e de 3: dasse

Pessoal OIper8(1io .,. ... ... ...

J

1

0

I

Q e S

I

I---~;-I--o-.-Q-e--RI
I 20 I 0, Q e IR
I -4--!--L-.-N~e~p~I

1

Jardineko de 1: olas,s,e, de 2: olasse e de 3: classe ... ... ...

I

I--M-o-to--r.j-s,-ta-d-e-f;Joe-s-ad-;Q-'s-.-p-r.j-n-c-jp-a-1.-d-e~1-.'-c-la-s-s·-e-e~d-e~2.-'-o-la-ss-·-e-.-.-.

----

Auxi,liar teanico prinoipal. de 1.' classe e de 2.' olasse ... ... ...

-··--1--
e
70

N. Q

I

. _ _ 1 _ _-

T'eolefonista :prRnci.pal, de 1: cl'asse e de 2.' olasse

~6._I'

.

Pess{)lal auxillia,r ... ... '" ... ...
Encarregado de pessoall auxHiar de aC~i() ed'Uca~i,va ... ... ...
AWQiHar de acr;ao eclucativa principa,l.

S

-



N. Q e S

27

N

de~"o~a_~s:_Et~:~:'_c.~~:~:~_ ~~!_~ I_o~,_Q~e_R~_
.

GU8lrda-noct'umo prinoipaL de 1: classee de 2: classe ......
de I,impeza princip-al, de 1.' olasoo e de 2: olasse .... "
------------ , -Au,x:iUar
------

26

I

0,

ReS

~~----

120

Q, SeT

(al A eXil:inguir ,quando vagar.
(h) Todos os lugares a eXi~jngulj,r quando vagarem.
(e) Aextinguir 40 Ilugares quandio ViBgarem.
(d!) A extinguir 27 lugares quando vagarem.
(e) Todos oslugares a exti,ngui,r quando vagB/rem.
(rt) A ·exbingUiil" quando va,gar.
(9) A extingulr 60 Ilugares quando vagarem.
ANEXO III

__ --------_ _----

A que 58 refere 0 n" 5 do artIgo 3.' do presen'te di'ploma

--------_.
Freguesias
Sao Goncalo.
San.ta Maria Maior.
Santa Luzia.

..

.

Zonas

1.' '"

'"

2 mente:

a) Avaliar as necessidades em ma1:'eria de
enfermagem;

2.' .. ,
8a,0 Pedro.
Imaculado Corac;ao de Marla.

'"

.

3.' ...

ANEXO IV
A que se refere 0 no' 1 do artigo 36.' do presente diploma

Enfermeiro

1 -

Ao enfermeiro compete 'predominante

.

Se.

Sallito Ant6nio.
Sa.o Martinho.
Sao Roque.

prestaI' ass'istencia em termos de enfermagem ao
pess,oal afecto aos estahelecimentosde ensino.

Ao enfermeiro compete genericamente

b) P'rograma'r, executar e avalia:r cuidados de
enfermagem directos e globais correspondentes
a 6ssas necessidades.
Tecnico mJxiliar delaboratoriQ

1 - Ao tecnico auxiliarde laboratorio com
p·ete genericamente prestaI' assistencia as aulas.
preparando mate,r,ial e mantendo os laborat6ri·os
em ordem e condi<;o·es de funcionamento.
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2 - Ao Mcnico auxiliar de laboratorio com
pete predominantemente:

385
Chefe de serv1Qos de administraQOO escolar

a) Atender as re'quisic;:6es e dar assistencia
as aulas, transportando material, colaborando na
execuc;:ao de experiencias e 'dando 0 necessMio
apoio;

1 - Ao chefe de servic;:os ,de adminis,trac;:ao
esco,lar ,compete,genericamente, dirigir os servi
c;:os administrativos dos estabelecimentos de en
slinG, tanto na area ,de alunos como de pessoal,
contabilidade, expediente geral eacc;:ao social es
colar.

b) Dar assistenoia a toda a aparelhagem eX'is
tencia, zelando pela sua conservac;:aoe funciona
mento,efectuando 'reparac;:6es e comunicando da
nos, avarias e anomalias;

2 - Ao chefe de servic;:os ,de administrac;:ao
escolar compete ainda, predominantemente:

c) Prep-amI" e efectuar oper,ac;:6es diversas,
tais como preparac;:aode soluc;:6es titutadas, mol
dagem de aparelhos, etc.;
od) 'Healizar ,ensaios ,diversos, utilizando estu
fas, banho-maria, mufl.as,etc., e pesagens, utili
zando halanc;:as de precisao;
e) Heceber,conferir e pmcede'r a :identifi.ca
c;:ao e arrumac;:ao deequipamentos, reagentes,
di'ssolventes e demais mateirial proveniente do aI"
mazem e no fim de cada aula;
f) Colaborar na elaborac;:ao do inventario ,dos
equipamentos e materiais.
Tecnico auxHlar de BAD

Ao tecni'co auxiliar de BAiD com'pete ge
nericamente executar as ,diversas tarefas de ca
dei,a documental e assegurar 0 funcionamento das
bilbHotecas ,dos estabelecimentos de ensino pre
parat6rio e secundario.
1-

2 Ao tecnico auxlliar de BAD compete.
predom inantemente:
a) Proceder aos registos, revistase demais
documentac;:ao entrada na 'bibHote'ca dos esta'bele
cimentos de ensino;
b) Proce,der a classificac;:ao e cata,]ogac;:ao dos
documentos;
c) Organizar os ficheiros;
d) P,roceder a pesquisa b:ibliogr:Mica;
e) Proceder ao arquivo de to.da a documen
tac;:ao;
,f) Atender

a) Oriental" e cOGrdenar as actividades dos
serviC;:Gs administrativos;
b) Oriental" e controlar a elabGrac;:ao dos va
rios documentos passados pelos servic;:os admi
nistrativos e sua posterior assinatura;
c) Organizar e suhmeter a aprovac;:ao ,do con
selho directivo a distribuic;:ao dos servic;:os pelo
respectivo pessoal ,de acordo com a natureza, ca
tegorias e aptid6es, e, sempre que 0 julgue conve
niente, proceder as necessarias redistribuic;:6es;
d) Assinar 0 expediente corrente, bem como
o que respeita a assuntos ja su'bmetidos a odespa
chodos orgaos de gestao;
e) Preparar e submeter a despacho do con
selho ,directivo todos os assuntos 'da suacompe
tencia;
f) Providenciar para que todos OS servic;:os
inerentes ao funcionamento das aulas, recursos
e exames dependentes dos servic;:os administra
tivos estejam em ordem nos prazos estabelecidos;
g) Proceder a leitura e fazer circular 0 Diario
da :Republica e 0 Jornal Of,icial ,da rRegiao Auto
noma da Madeira, tama-ndo as providenclas ne
cessarias para que a legislac;:ao de interesse para
o estabelecimento de ensino seja distribuida pelas
diferentes areas e ,demais entidades determina
das pelo conse,lho directivo ou pOl" quem as suas
vezes fize,r;
h) VeriNcar os processos de nomeac;:ao de
pessoal;
i) Apreciar e despachar os pedidos de justi
ficac;:ao de faltas do ,pessoal administrativo;

j) Exercer
administrativo;

0

cargo de secreta rio do conselho

pessoaldocente e discente e
prestar-Ihe toda a colaborac;:ao necessaria. bem
como proceder as adequadas j'nformac;:6es ou es
clarecimentos;

I) Preparar os documentns para analise e pos
terior de,1 iberac;:ao dos orgaosde gestao;

g) Executar todoo expediente geral ,do sector.

m) Darcumprimento as deliberac;:6es dos or

Q
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gaos ,de gestao que respeitaremaos selY'1igos
administrtltivos;
n) Assinar as requisigoes de material a adqui
rir, quando devidamente autorizadas;
0) Assinar os termosde abertura e de encer

:ramento echancelar todas asfolhas dos livros
utiliza.dos nos servigos administrativos;
p) Tel' sob a sua guarda
tabelecimento de ensino:

0

selo Ibranco do es

q) Levantar autos de notfcia ao pessoal admi
nistrativo relativos a infracgoes disciplinares veri
ficadas;
1') Apreciar qualqueroutro assunto respeii
tante ao servigo administrativo, decidindo os que
forem ,da sua competencia e expondo ao conse
Iho directivo os que a ultrapassarem.
Oficial administrativo

1 - Ao oficialadministrativo dos estabele
cimentos oficiais de ens:ino da SHE compete, ge
nericamente, para alemdas fungoes que se en
quadrem em directivas gerais dos dirigentes e
das chefias, ,desenvolver as actividades relacio
nadas com 0 expediente, arquivo, procedimentos
administrativos, contabilidade,pessoal, ap'rovisio~
namento, economato e acgao social escolar, tendo
em vista assegurar 0 eficaz funcionamento dos
estabelecimentos de ensino.
2 - Ao oficj.al administrativo compete ainda,
predominantemente:
a) Assegurar a transmissao da comunicagao
entre os varios 6rgaos e entre estes e os parti
aulares, lincluindo docentes, nao docentes, discen
tes e respectivos encarregados de educagao, atra
ves do registo,re,dacgao, classificagao e arquivo
do expediente e outrasforma's de comunicagao;
b) Assegurar, sempre que necessario,
balho de dactilografia;

0

tra

c) Tratar informagao, recolhendo e efectuan
do apuramentos estatfsticos elementares e elaho
rando mapas, quadros au utilizandoqualquer ou
tra forma de transmissao eficaz dos dadosexis
tentes;
d) Recolher, examinar, conferir e pmceder a
escl1ituragao de dados relativos as transacgoes
financeiras econtablifsticas, pod end 0 assegurar,
se assim Ihe for dete,rminado, a movimentagao do
fundo de maneio;
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e) Hecolher, examinar e confe'rirelementos
constantes dos processos, anotando faltas e ana
malias e providenciando pela sua correcgaoe an
damento, atraves deoff.cios, informagoes ou no
tas, em conformidadecom alegislagao vigente;
f) Organizar, calcular edesenvolve'r processos
relativos a situagaodo pessoal docente, nao do
cente e discente, a acgao social esco!,ar e a aqui·
,sigao e ou manutengao de material, equipamen
tos, instalagoesou servigos;
g) Preencher os mapas de execugao material
e organizar a escrituragao ,de livm's auxiliaresde
acordo com as respectivas instrugoes;
h) Atender a pessoal docente, nao docentee
discente, bem como os encarregados de educa
gao, e prestar-Ihes os adequados esclarecimentos.
Ec6nomo

1 - Ao ec6nomo compete genericamente pro
V1idenciar a aquisigao e ocupar-se do armazena
mentoe distribuigao dos aprovisionamentos ne
cessarios ao funcionamento do estabelecimento
de ensino.
2 mente:

Ao

ec6nomo

compete,

predominante

a) Dar ou receber informagao soibre necessi
dades de produtos e outro material imprescindi
veis aofuncionamentode todo oestabelecimento
de ensino;
b) Inventariar possiveis fornecedores e con
tacta-Ios para conhecimento de pregos,qualidade
e condigoes de fornecimento e pagamento;
c) Recepcionar econferir produtos e material
recebido atraves dos ,documentos respectivos;
d) Providenciar pelo armazenamento dO's 'pro
-dutos e outro material, de acordo com a sua natu
reza e exigencia de oonservagao;
e) Manter actualizado 0 registo das existen
cias e entradas e saidas dos produtos e material;
f) Forne-cer produtos au material em arma·
zem, mediante requisigao;
g) Providenciar pela efectivagao de pequenas
obras ,de 'conservagao e reparagao de avarias e
informal' 0 6rgao de gestao da necessidade da
presenga de operMio au operarios quaHficados pa·
ra realizar reparagoesde medio nivel;
h) Supe,rintender directamente no servigo ,de
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reprografia para efeitos do controle, execUl;:ao.
funcionamento e utilizac;:ao do respectivo material.

menta e instalac;:oes, utilizando ferramentas ma·
nuais e mecanicas;

Enoanegooo

b) Colar, furar, aparafusar, pregar, atagar, Ii
xar e rea Iizar oLitras operagoes ati ns.

1 - Ao encarregado do pessoal operano qua
lificadocompete,genericamente, coordenar e su
pervisionar as tarafas do pessoalsob a sua de
pendencia.

2 - Aoencarregado do pessoal operario qua
lificado compete, predominantemente:
a) Orienta"~ coordenar e supervisionar
balho do pessoa! oitado;

0

tra·

b) Colaborarna elaborac;:ao e distribuic;:ao do
servi<;:o daquels pessoal;
c) IControlar a assiduidade ,do pessoal a seu
cargo eelaborar a plano de fer'ias, a submeter
a aprova<;:ao do director regional de Financ;:as,
Administ,ra<;:ao e Pessoal da SiRE;
d) Atender e apreciar reclamac;:oes au suges
toes sabre 0 servic;:o prestado, propondo soluc;:oes;
e) Comunicar infracgGes disciplinares do pes·
soal a seu cargo;
f) Comunicar estragos au extravios de mate
rial e equipamento.
Pessoal ope·r,kio qU<lHficado

Ao passoal operarioqualificado compete,
genericamente, assegurar, por gruposde escolas,
a manuten<;:aoe conservac;:ao das mesmas, execu
tandoos trabalhosque necessitem de um grau
de especializar;:ao superior ao eXigido ao auxiliar
de manutengao.
1 -

2.3 -

a) Instalar, conservar e reparar oscircuitos e
orgaos eiectricos, tais como quadros de distri
bUi<;:ao, caixas de fusiveis e de derivac;:ao, conta·
dares, interruptores e tomadas;
b) Determinar as defi,cienoias das instalac;:oes
au de funcionamento, utilizando se for caso disso,
instrumentos dedetecgao e de medida.
2.4 -

Canalizador:

a) Cortar, ligar, montar econservar tubas,
acessot1ios, aparelhos para distribuic;:ao de 'agua,
depositos, 'instalac;:oes sanitarias e redes de es
goto;
b) Efectuar trabalhos de desentupimento e
ahriros fums e roc;:os necessarios
colocac;:ao de
condutas.

a

2.2 -

Carpinteiro:

a) Executar, montar, transformar e reparar es
truturas au outras obras de madeira ou produtos
afins,designadamente mobiliario a outm equipa

Mecanico:

Heparar e conservar diversos tiposde apa
relhos de metal, tais como maquinas-ferramentas,
maquinas agricolas e outras, com excepc;:ao dos
'instrumentos de precisao e das instalac;:oes e.Jec
tricas.
2.5 -

Pedreiro:

a) Construir, revestir au levant,ar paredes au
outras partes integrantes de edificios;
b) Executarcoberturas com telhas;
c) Colocar lou<;:as sanitarias e outras tar etas
afins.
2.6 -

Serralheirocivil:

a) Trabalhar, par varios processos, ferro, ago,
e outros metais;
b) Fazer a ligagao, montagem e reparac;:aode
chapas, colunas e outros elementos ·de ferro au
ac;:o.

2 - Ao pessoal qualificadocompete, predo
minantemente:
2.1 -

Electricista:

Cozinheiro
1 Ao cozinheiro compete, genericamente,
organizar e coordenar as trabalhos noa cozinha e
confeccionar e servir as refeic;:oes.

2 mente:

Ao cozinheiro compete, predominante

a) Calcular as quantidades de generO's eeon
dimentos necessarios a confec<;:aodas re1feic;:oes
e requisitar ao armazem 0 necessario piara a fun
cionamento do reteitorio;
b) Golaborar com a economo na elaborac;:ao
das ementas semanais;
c) Preparar, confeccionar e servir as refeli
c;:oes;
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d) \Assegurar ,8 limpeza e arruma<;:80 das insta
la<;:oe's, equipamento e utensflios ·da cozinha e re
feit6rio;
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e) Zelar pela conserva<;:8o das maquinas e
ferramentasque utiliza;

e) Gomunicar estragos ou extravios de mate
rial e e,quipamento.

f) Comunicar estragos ou extravios de mate
rial e equipamento e ainda necessidades de repe
Si<;:80 de existencias.

Auxiliar agricola

Jardlneiro

1 - Ao auxiJiar agrfcola compete, generica
menteexecutar tamfas rel,ativas
cultura de pro
dutos agrfcolas e cria<;:80 de animais de diversas
especies.

1 - Ao jar.dineiro compete, genericamente,
executar todas as tare~as ine·rentesa manuten
<;:80 e limpeza do jardim, possuindo os conhecli
mentos relativos ao usa das alfaias na arte de
jardinagem.

a

a

2 - Ao auxiliar agrfcola compete, predomi
nantemente:

2 mente:

Ao jardineiro compete, predomi,nante

a) ICavar, lavrar, gradar e fertilizar a terra;
b) Semear, plantar Mvores e exe,cutar outros
trabalhos que respeitem a cultura de prados, fru
teiras, produtos hortrcolas e outros;
c) 'ParNcjpar nos trCibalhos de recolha de pro
dutos;

a) Gavar, sachar, adubar e podar (incluindo
corte de sebes);
b) Preparar lotes de terra para proceder as
planta<;:oes de arvores e flores;
c) Conhece'r e par em pratica os principais
processos de propaga<;:80de plantas.

d) Efectuar tratamentos fitossanitario's e pre
pararas respectivascaldas;
e) Utilizar maquinas e equipamentos diver
sos, mecani·cos ou de trac<;:8o animal, zelando
pela suaconserva<;:8o e alimentando e cuidando
dos animais;
f) Umpar instala<;:oes, zelando pela sua con
serva<;:80;
g) Golaborar na carga e descarga de animals.
AuxiHar de manutenc;ao

1 - Ao auxiliar de manuten<;:80 compete, ge
nericamente, assegurar aconserva<;:80 das insta
la<;:oes,e,quipamento e mobiliario, executando pe
quenas oibras de repara<;:8o.
2 Ao auxiliar de manuten<;:80 compete,
predominantemente:

Motorista de pesados

1 - Ao motorista de pesados ,compete a con
dU<;:80 de veicu los pesados e 0 transporte de pes
soas e 'm:ercadorias.
2 - Ao motorista de pesados compete, ge
nericamente:
a) Conduzk verculo pesado, procedendo ao
transporte de pessoas e mercadorias, co:laboran
do na carga, arruma<;:80 e descarga destas, tendo
em aten<;:8o a natureza das mesmas e 0 percurso
a efectuar;
b) Assegurar 0 bom estado de funcionamento
do vefculo que Ihe esta distribufdo ou de que S6
utilize, procedendo a limpeza e ze!ando pela sua
manuten<;:80.
Auxiliar tecnico

a) Repa:rar e restaurar mobiliario, feohaduras,
portas, janelas, estores, etc.;

1 - Ao auxiliar tecnico compete, generica
mente, 'assegurar 0 funcionamento da biblioteca,
,dos laboratorios e aindado material audio-visual.

b) IEfectuar pequenasrepara<;:oes, substituir
acess6rios das redes de agua e esgoto, zelando
pelo seu funcionamento;

2 - Ao auxiJiar teonico com'pete, predomi
nantemente:
2.1 -

c) Executar pe'quenas repara<;:oes na instala
<;:80 electrica e substituir acess6rios;
d) Colocar vidros e efectuar pequenas repa
ra<;:oes no ediffcio;

Quanto a biblioteca:

a) Fomelcer e controlar a devolu<;:80 de Iivros ,
revistas, jornais e outro mate'rial eXiistente;
b) Providenciar no sentido de fazer cumprir

17 DE MAIO DE 1988

389

normas de silencio e disciplina na utilizaC;8o <10
material requisitado e proceder a sua arrumaC;8o,
zelando pe'l,a suaconservac;ao;

acc;ao educaNva compete, genericamente, coorde
nare supervisionar as tarefas do pessoal que esta
sob a sua dependencia hierarquica.

c) Golabomr naorgan:izac;aoeactual'izaC;8o
dosficheiros necessariose elaborar estatlsticas
re'lativas ao movimento delivros requisitados.

2 - Ao encarregado de 'pessoal auxiliar de
ac<;:ao educativa compete, predominantemente:

2.2 -

Quanto aos labor,atorios:

a) Preparar, fornecer e reeolher 0 mate'rial
de labot"atorio;
b) 'Requisitar ao armazem 0 material necessa
rio e proceder a sua arrumac;ao, zel'ando pel'a 'lim
peza e ,conservac;aodo mesmo;

c) Colaborar na organizaC;80 e actuai'izac;:ao do
f:lcheko ;
d) Golaborar com os p,rofessores na prepa
rac;ao do material necessario as aulas.
2.3 -

Quanto ao material audio-visual:

OperaI' com mate'rial audio-visual,cuidar da
respectiva documenta<;:ao e encarregar-se do seu
transporte, arrumac;ao, limpeza e conserva<;:ao.
2.4 -

ib) Registar os movimentos da reprografia,re
quisitando ao armazem 0 papel e outrO's produtos
para a maquina;
c) Assegurar a 1im'peza e manuten<;:ao ·das
maquinas, efe-ctuando pequenas repara<;:6es, quan
do para tal estiver auto'rimdo, ou oomunicando
avarias, quando for caso dislso.
Quanto as ligac;:6es telef6ni cas:
t

a) Estabelecer as Iiga<;:5es telef6ni·cas e pres
taI' informa<;:6es;
b) Hegistar as chamadas tel'efonicas efectua
das, recebendo as importancias dos partiocuilares;
c) Receber e transmitir mensagens e infor
mac;oes;
d) Efectuar, sempre que nece·ssario, tarefas
{)e dactilografia.
Encarregatfo 00 (ressool auxiliar de acl;ao educatiWi

1 -

b) Colaborar com os orgaos de gestao na
elaborac;ao da distribuic;:ao do servic;o POl" aquele
pessoal;
c) Controlar a assiduidade do pessoal a seu
cargo e elaborar 0' plano ·de fer,ias, a submeter
a aprovac;:ao dos orgaos de gestao;
d) Atender e apre'Ciar reclamac;6es ou suges
t6es sobre 0 servic;o prestado, propondo solu<;:6es;
e) Comunicar infracc;6es disciplinares do pes
soal a seu cargo;
f) Hequisitar ao armazem e fornecer material
de limpeza, de primeiros socorrose de usa cor
rente nas aulas;
g) Gomunicar estragos ou extravios ·de mate
rial e equipamento;

Quanto a reprografia:

a) Reproduzir textos e outros documentos,
utilizandoequipamentos de reprodu<;:ao,e e,fectuar
pequenosacabamentots relativos a trabalhosefec
tuados;

2.5 -

,a) Oriental', coordenare supervisionar 0 tra
balho do pessoal cHado;

Ao encarregado de pessoal auxiliar de

h) Atixar e divulgar convocatorias, avisos, or
dens de servi<;:o, p,autas, horarios, etc.;
i) Levantar autos de notfcia ao pessoal ,au
xiliar de acc;:ao educativa e de limpeza relativos
a infrac<;:6es disciplinares verificadas.
Auxiliar de

aJC~ao

educativa

1 - Aoauxiliarde ac<;:ao educativa incumlbe,
genericamente, nas areas ·de apoio a actividade
'pedagogica,de acgao socia'i escolar e de apoio
geral, uma estreita colabora<;:ao no domfinio do
proce'sso educativodos discentes,desenvolvendo
e incentiv,ando 0 respeito eapre<;:o pelo estabele
cimento ·de ensino e palo trabalhoque, em co
mum, ne'le deve ser efectuado.

2 - Ao auxiliar de ac<;:ao educativa compete,
predom ina nte mente:
2.1 gogica:

Na area de apoio

a

actividade peda

a) Colabora<;:ao com os doce,ntes no acompa
nhamento dos alunos entre e ,durante as octivi
dades lectivas, zelando para que nas instala<;:6es
escolares seJam mantidasas normas de compos
tura, '!impeza e si lencio, em respeito permanente
pelo trabalho educativo em curso;
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b) Preparar, fomecer, transportm e zelar pela
conserva<;:ao do material didactico, comunicando
estragos e extmvios;
c) Hegistar as faltas dos profess'o'res;
d) Abril' e organizar livros de ponto a sua res
ponsabi'lidade e prestaI' -apoio aosdirectores de
turma e reuni6es;
e) Limpar e arrumar as instala<;:6es da escola
res'ponsabilj,dade, zelando pela suaconsere
va<;:ao;

a ,sua

f) Zelar pela conserva<;:ao e manuten<;:ao dos
jardins.
Aos auxi./iares de ac<;:ao educativa poderao
ainda sercometidas nesta area fun<;:6es deapoio
a biblioteca e aos laborat6rios.
2.2 -

Na area de apoio social escolar:

a) PrestaI' assistencia em situa<;:6es de pri
meiros s'Ocorros e, em casode necessidade, acom
pan hal' 0 aluno a unidades hospitalares;
b) Preencher requisi<;:6es ao armazem de pro
dutos para 0 bufete e papelaria e receber e con·
ferir os produtos requisitados;
c) Preparar e vender produtos do bufete;
d) Vender, na papelaria, senhas de refei<;:ao,
material escolar, impressos, textos de apoio, etc.;
e) Distribuir aos alunos subsidiados, na pape
laria, senhas de refei<;:ao, material escolar e livros;
f) Apurar diariamente a receita realizada no
bufete e papelaria e entrega-Ia ao tesoureiro;
g) Limpar e arrumar as instala<;:6es do bufete
e pape'laria e res'pectivo equipamento e utensflios;
h) Comunicar estragos ou extravios de mate
rial e equipamento.
2.3 -

Na area de apaio geral:

a) Prestarinforma<;:ao na portaria, encaminhar
pessoas, controlar entradas e safdas de pessoal
estranho e proceder a abertura e encerramento
das portas de acesso as instala<;:6es;
b) Efectuar, no interior e exterior, tarefas in
dispensaveis ao funcionamento dos servi<;:os:
c) Proceder a limpeza e arruma<;:ao das insta
la<;:6es, ze'lando pe']a sua cOll'serva<;:ao;
d) Vigiar as instala<;:6es do estabelecimento
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de ensino, evitando a entrada de 'pessoas nao au
torizadas;
e) Abril' e fechar portas, p'Ort6es e Janelas,
desligar 0 quadro de electricidade e entregar e
receber chaves ,do chaveiro a seu cargo.
Os auxiliaresde ac<;:ao educativa poderao ain
da, nesta area, assegurar, quando necessario, 0
apaio reprogrMico e as liga<;:6es telef6nicas.
Auxiliar de Iimp,aza

1 - Ao auxiliar de!impeza compete, generi
camente, a limpeza e arruma<;:ao do estabeleci
mento de ensino, contribuindo para a sua con
serva<;:ao.
2 - Ao auxiliar de limpeza compete, predo
minantemente:
a) Varrer, lim'par e arrumar salas de aula e
outras instala<;:6es do estabelecimento de ensino;
b) Laval' e varrer patios de recreio e recintos
desportivos;
c) Encerar 'Os pavimentos das instala<;:6es que
justifiquem tal procedimento;
d) Laval' vidros, janelas, portas e outros es
pa<;:os afins do estabele,cimento de ensino;
Guarda·nocturno

1 - Ao guarda-nocturno compete, generica
mente, exercer a vigilancia nocturna do estabe
lecimento de ensino, procurando impedir a entra
da de pessoas nao autorizadas.
2 - Ao guarda-nocturno compete, predomi
nantemente:
a) Vigiar as instalagoes do estabelecimento
de ensino, evitando a entrada de 'pessoas nao
autorizadas;
b) Abril' e fechar portas, pmt6es e janelas,
desligar 0 quadro de electricj,dade e entregar e
mceber chaves ,do chaveiro a seu cargo;
c) ChamaI' as autoridades, quando necessario.
Fungoes de tesoureiro

Para alem de outras tarefas que Ihe possam
ser dist,ribufdas nos termos legais, compete, pre
dominantemente, ao funcionario que ,desempenhe
as fungoes de tesoureiro:
a) Arre'cadar tedas as importancias legalmen
te cobradas no estabelecimento de ensino, me
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diante guia ou ,documentos passadas pelas enti
dades competentes;

f) Efectuar pagamentos de acidentes cober
tos pe'la segura escolar;

b) Proceder ao deposito das importancias au
tarizadas respeitantes as mqu+sic;oes de fundus
e cobradas directamente pe,lo estabe'lecimento de
ensino;

g) 13fectuar pagamentos resultantes de aci
dentes em servic;o;

c) Entregar no Governo Regional ou na re
partic;ao de financ;as, nos prazos regulamentares,
as importancias das guias de receitas do Estado;
d) Entregar na Caixa Geral de Depositos
(CGD) au na repartic;ao de financ;as, nos prams
regulamentares, as importancias das guias de ope
rac;oes de tesouraria;
e) Emitir cheques para pagamento das despe
sas com pessoal, devidamente autorizadas, ou de
pos'itar nas respectivas contas as importancias
devidas;

h) Proceder ao pagamento dedespesas de
funcionamento, devidamente autorizadas, emitin
do as cheques necessarios;
i) Escriturar a folha de ,cofre;

j) Controlar as contas de deposito;
I) Colaborar na elaborac;ao de balancetes a
a'presentar nas reunioes do conse'lho administra
tivo e outrO'S que Ihe sejam solicitados;
m) Exe-cutar tudo a mais que- Ihe seja deter
minado pelo chefe de servic;os de administrac;ao
escolar,
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I SERlE -

Pre~o

-Toda a correspondencia, quer oti
clal, quer relativa a anuncios e a
asalnaturas do Jornal Oficial deve
ser dlriglda

a

Presidencla

do Governo Regional

da MadeIra-,

Secretaria-GeraJ da

deste numero: 80$00
ASSINATURAS
Semestre

As tres series Ano •.. 3 200$
As duas series •
2 800$
A La serie
• ,.. 1400$

1 600$
1400$
700$
A 2.- serie
1400$
700$
A 3.- serie
1400$
700$
Numeros 8 Suplementos - pre~o por pagina: 4$00
A estes valora; acrescem os portes de correio
(Portaria n.O 148/87, de 7 de Dezembro)

Execu~ao

grafica Iia

NCiMERO 74

cl~lPRENSA

REGIONAL DA MADEIRA, E. P.• -

-0 pre90 dos anunclos e de 70$00
a linha, acresci~o do respectlvo
I. V. A, dependendo a sua publi
cac;:ao do pagamento antecipado a
efectuar na Secretaria-Geral da Pre
sidencia do Governo Regional da
Madeira-.

IRM·EP

