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SUMA.RIO

cao de um ed,iHcio escolar de onze s,al'8s para a Escola
Preparat6ria da Galheta e arranjos exteniolres-.

ASSEMBl.!EIA HEGIONAL
D€rcreto Leig,jsla,tivo Regionall n.' 4/88/M:
iHefo~mula

quadros docenltes das ,escolas :prepara
,t6rias e secundl3lriasda He,gli1io Autonoma da Madieira
e if'ixa novos mecanismos para co'!'ocacao ,de pmfesso
Ires naque,les ,estaibelec:ilme,nr1:os deens'ino. iR-evoga
vikios Idecretos re'gulamentares re'gionais.
(JIS

PRESIDENCIA iDO GOViERNO REGIONAL

Resc!u~o n.' 598/88:

Aprova a minUiba do contrato deempreitada do «sIs
tema de e~evacaoe drenagem de agu~ls residuais
da zona de expansao turfsNcaa Ponta - Porto Santo.,
Resoluc;:§.o n.' 599/88:
Autoriza adiskibui9a,o daimportancia de 73696 84lll$
pel,os municfr,:;lios.
1IIm1l111111111!11!!llllllllrrrlllllllm!lll!lI:mJmOlmillll!l.",rnmiIlltllll111111111111111111111111111111

Resolu~ao n.' S9i()/88:

AtrN:wi urn subsidio ao Glulbe' Uniao Desportiva de
Santana, no montante de 1 375000$.

ASSEMBlEIA REGIONAL

Decreta legislativo Regional n. 4/88/M
O

Resolw;13:0 n.' 591/88:

IConClede lum subsfdio ao Clube Naval do Funchal, no
monMJO'te de 300000$.
R,esollUiyao,

1':,.'

59,2/83:

Apr,ova a minutado 'CO'nltrato ,de fomecimento e man
tagem dos ,equipament{)sda primeka fase do sistema
elevat6rio de tratamentodos Soconridos.
Resolu~o

n.' 593/83:

,6Jprova a minuta Ido contrata para elaboraqao do fcJlro
Jecto geml de restaume 'adaptacaodo Go,l,e'9'io dos
Je'suftas para 'instalacao do GenJt~ode 'Estudos Ul1'i
versitanios da Madeira.
Resclu~ao

n.' 594/88:

,AdUudica, por a'lus,te dilrecto, 0 fornecimento de mo
hHiario paraequipar 0 taharat6rio Quimico..Agrfcola
(Gamacha) a socie'dadedenominada .ESTABELECI
M8NTOS HAJRHAt,LlMITAiDA».
ReSC.!lN;iilo n.' 595/88:
Aprorv9 a minuta ido ,eontnato de 'el'abora9ao do pro

jecta do sistema elevatorio ,e de tratamento de a,gua
,das caplac6esdos Socorridos.

Fh,'::;olll:;:§'i) n.' 5S6/88:
AWQlVa ,a minuta do cOlntratocleemplreitada das "'Infra
-estruturasdo IAlgnupamento 'Residencial da R,jheira
de Santo Antonio n.O 11/88/H».
Resoiut;:iio n.' 597/88:
,Aipmva a mi,nuta do contrato de .conoepCao-constru

de 18 de Maio
Re{o'rmulac;:ao dos qu:;:,aros docentes das escolas prepara
tor'FoS e sect!1:darias da Regiao Aut6noma aa Madeira e
fixa~§o de novas mecanismos para coloca~ao de professores

naqueles estabelecimentos de ensino.

A colocagao de professores nas escolas de
ensino preparat6rio e secundario a nfvel da Re
giao Aut6noma da Madeira tem-se operado nos
ultimos anos, nomeadamente a partir da regionali
zagao do sector do ensino, dentro da normalidade
desejada, atraves de legislagao especifica regio
nal, que tem permitido 0 infcio do ana escolar den
tro dos prazos previamente estabelecidos.
Com a publica<;:ao da Lei de Bases do Sistema
Educativo, importa, natura!mente, adequar 0 pro
cesso de colocagao aos princfpios consagrados
naquele diploma, tornando-o mais consentfmeo com
a nova realidade e que permita uma maior esta·
bi lidade do corpo docente.
Assim, com 0 presente diploma reformulam
-se os quadros docentes dos estabelecimentos de
ensino preparatorio e secundario, tornando-os mais
dinamicos, extinguindo-se a designagao de profes
sor efectivo, substituindo por professor do quadro
de nOlllea9ao definitiva e de nomeag8o provisoria,
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define-s8 um novo sistema de colocac;:ao de profes
sores e simultaneamente procede-se a adapta<;:13o
das disposic;:oes contidas no Decreto-L€i n. O 18/88,
de 21 de Janeiro, as especificidades da Regiao:
Tendo em aten<;:13o a disposto no artigo 95.°
do Decreta-Lei n.O 18/83, de 21 de Janeiro:
A Assembleia Regional decreta, nos termos
da alfnea b) do artigo 229.° da ConstituiC;:13o, a se
guinte:
CAPfTULO I
Ambito pessoal de aplicat;:ao
Artigo 1.° - 1 - 0 presente diploma aplica
-se aos professores cuja situac;:ao profissional e a
definida no Decreto Regulamentar Regional n.O
18/85/M, de 26 de Agosto, com a redacC;:13o dada
pelo Decreta Regulamentar Regional n.O 13/86/M,
de 1 de Agosto, no Decreto Regulamentar Regio
nal n.O 6/86/M, de 17 de Abril, e no Decreto Re
gulamentar Regional n.o 12/85/M, de 17 de Junho,
com a nova redac<;:ao dada pelo Decreta Regula
mentar Regional n.O 12/87/M, de 19 de Maio.
2 - 0 presente diploma aplica-se, igualmente,
aos professores cuja situa<;:ao profissional no con
tinente e au na Regi130 Autonoma dos At;:ores, de
acordo com a respectiva legisia<;:ao, seja identica
aquela que se encontra consagrada nos diplomas
referidos no numero anterior.
CAPfTULO II
Principios gerais
Art. 2.° - 1 - Os lugares dos quadros do
centes dos estabelecimentos dos ensinas prepara
torio e au secundario resultam do samatorio do es
tabelecido nas alfneas seguintes:
a) Lugares dos quadros criados par lei que se
encontrem providos;
b) Lugares correspondentes a horarios com
pletos, sem titular, existentes no inicio do ano
escolar em que se realiza a concurso e ainda as
horarios completos resu Itantes das variac;:oes das
matriculas;
c) Lugares correspondentes a horarios com
pletos existentes em novas escolas a entrar no
parque no ano escolar a que a concurso respcita.
2 - Para todos as efeitos legals, nomeada
mente as previstos neste diploma, consideram-se,
independentemente de quaisquer forma!idades le
gais:
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a) Professores dos quadros com Ilomea<;:ao de
finitiva os actuais professores efectivos, ainda que
na situaC;:13o de licenga iiimitada;
b) Professores do quadro com nornea<;:ao provi
soria as professores providos como efectivos de
nomea9ao provisoria ao abrigo do Decreta Regu
lamentar Regional n.O 18/85/M, de 26 de Agosto,
na redac<;:13o dada pel a Decreto Regulamentar Re
gional n.o 13/86/M, de 1 de Agosto.
3 - Os lugares referidos neste artigo pos
suem 0 regime de preenchimento constante deste
diploma.
4 - Para efeitos do disposto nos numeros
anteriores, as necessidades em termos de pessoal
docente dos estabelecimentos dos ensinos prepa
ratorio e au secundario ser13o, para cada anoes
colar, preenchidas atraves de concurso dividido em
duas partes.
A primeira parte do concurso destina-se
da titularidade de urn lugar do quadro
definido nos terrnos deste artigo.
5 -

a obtenC;:13o

6 - A segunda parte do concurso destina-se
ao preenchirnento de necessidades transitorias
atraves da contrataC;:13o de pessoal docente nos
termos estabelecidos neste diploma.
CAPfTULO III
Os abertura do concurso
Art. 3.° 0 concurso referido no artlgo ante
rior sera aberto anualmente pel a Direc9ao Regio
nal de Finangas, Administragao e Pessoai ate ao
termo do mes de Fevereiro e constara de aviso a
publicar no Jamal Oficial da Regi130 e Diario da
Republica, no qua! se inserirao as vagas pastas a
concurso e quaisquer outros elementos a ele res
peitantes, tais como a indica<;:13o dos locais de
consulta das listas de vagas existentes em resul
tado da aplica9130 do artlgo 2.°, de ordenaC;:13o de
candidatos e de coloc8913o dos mesmos.
Art. 4.° 0 concurso relativo ao ana escolar de
1988-1989 e especificamente regulado peias nor
lllas constantes cleste diploma.
CAPfTULO IV

a

Dos opositores
primeira parte do concurso para
o ana de 1988-1989 - Sua ordenac;ao
e apresental;:ao a concurso
Art. 5.° Poderao ser opositores a primeira par
te do concurso as seguintes candidatos:
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a) Professores dos quadros com nomea<;:ao de
finitiva ja profissionalizados, exc!uindo nesta ali
nea os considerados na alfnea b);
b) Professores dos quadros corn nomeEH;:ao dc
finitiva que adquiriram a categoria de efectivo ao
abrigo do disposto no n.O 2 do artigo 1.° do DE:UC
to Regu!arneritar Regional n.o 18/85/M, de 26 de
Agosto, na redac<;:ao dada pelo Decreto Regula
mentar Regional n.O 13/86/M, de 1 de Agosto;
c) Professores dos quadros com nomea<;:ao
provisoria nos termos do Decreto Regulamentar Re
gional n.O 18/85/M, de 26 de Agosto, na redacc;:50
dada pelo Decreto Regulamentar Regional n. O 13/
/86/M, de 1 de Agosto;
d) Professores profissionalizados nao perten
centes aos quadros;
e) Profess ores portadores de habi Iita<;:ao pr6
pria nao profissionalizados, excluindo os da alfnea
c).
Art. 6.° - 1 - as candidatos referidos em
cada uma das alineas do artigo anterior serao or
denados nas prioridades a seguir indicadas:
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Sexta prioridade:
as candidatos inclufdos na alinea e) que em
30 de Setembro de 1987 possuam do is ou mais

anos de servi<;:o oficial ou equiparado e que se
candidatem na situa<;:ao de vinculados.
Setima prioridade:
as candidatos inclufdos na alfnea d) mas que
nao estao nas condi<;:oes das segunda e quarta
prioridades.
Oitava prioridade:
as candidatos inc!ufdos na alfnea e) e que em
30 de Setembro de 1987 possuam, pelos menos,

um ana de servi<;:o docente oficial ou equiparado,
prestado como portadores de habilita<;:ao propria,
mas menos de do is anos e que se candidatem
na situa<;:ao de vinculados.
Nona prioridade:
as candidatos inclufdos na a!fnea e) nao con
siderados nas anteriores prioridades e que se can
didatem na situa<;:ao de vinculados.
Decima prioridade:

Primeira prioridade:
as candidatos inclufdos nas a'fneas a) ou b).
Segunda prioridade:
as candidatos inclufdos na alfnea d) que, co
mo profissionaiizados, foram co!ocados na 1." fase
do concurso para 1987-1988, regulado pelo Decre
to Regulamentar Regional n. O 12/85/M, de 17 de
Junho, com a redac<;:ao dada pelo Decreto Regula
mentar Regional n. O 12/87/M, de 19 de Maio.
Terceira prioridade:
Os candidates inclufdos na alfnea c).
Quarta priori dade:
as candidatos inc!ufdos na alfnea dJ que, es
t,,:ndo colocados como profissionalizados a data de
abertura do concurso, nao se encontram nelS con
di<;:oes dos da segunda prioridade; estes profes
sores s6 tem direito a esta prioridade no concur
so para 0 ana escoiar de 1988-'1989.
Quinta prioridade:
as candidatos inc!ufdos na alfnea e) que S8
encontrem em contrata<;:ao plurianual e que COIl
corram pelo menos a uma zona e a grupo, sub
grupo, disciplinas ou especia!idades para que pos
suem habi Iita<;:ao propria.

as candidatos inclufdos na alfnea e)
tua9ao nao se enquadre em nenhuma das
res prioridades e que em 30 de Setembro
possuam dais ou mais anos de servi<;:o
oficial ou equiparado.

cuja si
ante rio
de 1987
docente

2 - Apenas os profess ores que foram coloca
dos na 1. 8 fase do concurso para 1987-1988 previs
tos no Decreta Regulamentar Regional n. O 12/85/
1M, de 17 de Junho, com a redac<;:ao dada pelo
Decreto Regulamentar Regional n. O 12/87/M, de
19 de Maio, e mantenham aquela co!oca<;:ao a data
de abertura deste concurso podem concorrer na
situa<;:ao de vinculados.
3 - Exceptuam-se do disposto no numero an
terior os docentes profissionalizados nao perten
centes aos quadros que, nao tendo concorrido co
mo vinculsdos, forom co!ocados na segunda parte
do concurso para 0 ana de 1988-1989 previsto nes
te diploma e que pass am a integrar-se, no concur
so para 0 ana de 1989-1990, na segunda priorida
de estabelecida neste artigo como se tivessem
concorrido na situa<;:ao de vincu'ados no concurso
para 0 ana primeiramente citado.
4 - A situa<;:ao de vinculado em que os pro
fessores indicados nos n. os 2 ou 3 pod ern concorrer
resulta ainda de os mesmos concorrerem as duas
partes do concurso previsto neste diploma a todas
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as escolas de, pelo menos, uma zona e de darem
cumprimento ao disposto numa das tres alineas
seguintes que S8 Ihes aplique:
a) Se na 1." fase do concurso para 0 ano de
1987-1988, regulamentado palo Decreto Regulamen
tar Regional n. O 12/85/M, de 17 de Junho, foram
colocados em grupo, subgrupo, disciplina ou espe
cialidade como portadores de habilitac;:ao profissio
nal, concorrerem nas duas partes do concurso pre
vista neste diploma a urn mesmo grupo, subgrupo,
disciplina ou especialidade para que possuam aque
la habilitac;:ao;
b) Se na 1." fase do concurso para 0 ano de
1987-1988, regulamentado pelo Decreto Regulamen
tar Regional n. O 12/85/M, de 17 de Junho, foram
colocados em grupo, subgrupo, disciplina ou es
pecialidade como portadores de habilitac;:ao profis
sional, concorrerem nas duas partes do concurso
previsto neste diploma, com aquela habilitagao, no
maximo, a um grupo, subgrupo, disciplina e espe
cialidade do ensino preparatorio e a um grupo, sub
grupo, disciplina e especiaiidade do ensino secun
dario;
c) Se na 1." fase do concurso para 0 ano de
1987-1988, regu!amentado pe!o Decreto Regulamen
tar Regional n. O 12/85/M, de 17 de Junho, foram co
locados como portadores de habilitac;:ao suficiente,
concorrerem nas duas partes do concurso a um
grupo, subgrupo, disciplina ou especialidade para
que possuam habilitac;:ao propria e, apenas na se
gunda parte do concurso, tambem ao grupo, sub
grupo, disciplina ou especialidade em que estao
colocados como portadores de habi Iitac;:ao suficien

teo
5 Para efeitos deste diploma os professores
que concorrem como vinculados designam-se par:
a) Vinculados pela habilitac;:ao profissional os
professores que se integrem na alfnea a) do nu
mero anterior;
b) Vinculados pela habilitac;:ao propria os pro
fessores que se integrem na alfnea b) do numero
anterior;
c) Vinculados pela habilitac;:ao suficiente os
professores que se integrem na alfnea c) do nu
mero anterior.
6 - as professores abrangidos pelas alfneas
a) ou b) do numero anterior so poderao candida
tar-se como portadores, respectivamente, de habi
lita<;:80 profissional ou propria.
7 - Na terceira prioridade definida no n. o
1 deste artigo e apenas para 0 concurso relativo
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ao ano de 1988-1989, os candidatos serao ordena
dos; primeiro, os que a data de abertura do concur
so se encontrem no 2. 0 ano de forma<;:ao em servi
c;:o e, seguidamente, os que nessa data se encon
trem no 1.0 ano daquela formac;:ao.
8 - As zonas referidas neste diploma sao as
que constam em mapa que Ihe esta anexo.
9 - Poderao candidatar-se na sexta priorida
de os indivfduos que, tendo os requisitos exigidos
pela alfnea e) do artigo 5. 0 , possuam, em 30 de
Setembro de 1987, dois ou mais anos de servic;:o
docente oficial ou equiparado e hajam perdido 0
direito de se candidatarem na situac;:ao de vincu
lados em virtude de terem pedido a exonera<;:ao
da docencia exclusivamente a fim de frequenta
rem 0 estagio pedagogico nos ramos de formac;:ao
educaciona! das Faculdades de Ciencias ou nas li
cenciaturas em ensino.
10 - as candidatos referidos no numero ante
rior poderao candidatar-se na 3." prioridade se,
a data da apresentac;:ao da respectiva candidatura,
comprovarem ja se encantrar profissionalizados.
11 - Em qualquer das situac;:6es referidas nos
n. , 9 e 10, os candidatos juntarao a sua candida
tura documento OU documentos comprovativos dos
respectivos requisitos.
o

Art. 7. 0 - 1 - as opositores a primeira parte
do concurso previsto neste dipioma inclufdos nas
alinaas al. b) e d) do aliigo 5. 0 serao ordenados,
dentro de cada uma das prioridades estabelecidas
no artigo 6. 0 , por ordem decrescente da respectiva
graduac;:ao profissional.
2 - A graduac;:ao profissional referida no nu
mero anterior dos professores indicados nas alr
neas a) e d) do artigo 5. e dete1rminada pela soma
da classifica<;:ao profissional obtida de acordo com
a legislagao em vigor a data da sua obtenc;:ao, com
a parcela Nx1 valor, em que N 0 quociente da di
visao inteira por 365 dias do numero dedias de
servi<;:o docente oficial ou equiparado .cIassificado
de Bom, contado a partir do dia 1 de Setembro do
ano civil em que 0 professor conc!uiu a sua profis
sionalizac;:ao no grupo, subgrupo, disciplina au es
pecialidade em qlle e opositor ate ao dia 30 de Se
tembro imediatamente anterior a data da abertu
ra do concurso, nao podendo N exceder 20.
0

e

3 - A graduac;:ao profissional dos professo
res a que se refere a alfnea b) do artigo 5. 0 deste
diploma e a soma da classificac;:ao academica com
a parcela Nx1 valor, em que N e 0 quociente da
divisao inteira por 365 dias do numero de dias
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de servi90 docent8 oficial ou equiparado classifica
do de Bom, contado, nos termos da lei geral, a par
tir de 1 de Setembro de 1985 ate ao dia 30 de Se
tembro imediatamente anterior ao concurso, nao
podendo N exceder 20.

a ciassifica9aO academica M sera calculada atraves
da formula

4 - Para efeitos do disposto nos numeros
anteriores e exclusivamente no que se refere aos
professores profissionalizados, 0 tempo de servi
90 a parti I' de 1 de Outubro de 1985 sera contado
nos termos da lei geral, mantendo-se, para 0 tem
po de servi90 anterior aquela data, a contagem fei
ta com base na legislag130 entao em vigor.

com a aproximagao as decimas;

5 - Em caso de igualdade na graduagao pro
fissional, a ordenagao dos candidatos respeitara
as seguintes prioridades:
a) Candidatos relativamente aos quais seja
maior 0 resto dadivisao considerada nos n. D' 2
ou 3 deste artigo;
b) Candidatos portadores de maiores grau aca
demico;
c) Candidatos mais idosos.
Art. 8.° - 1 - Dentro de cad a uma das prio
ridades previstas no artigo G.O deste diploma, e
sem prejuizo da nplicagao do disposto no n.O 6 do
mesmo artigo, as opositores a primeira parte do
concurso incluidos nas alineas c) ou e) do artigo
5.° sao ordenados de acordo com os escalaes das
habilitagaes pr6prias fixadas na legislag130 em vi
gor.
2 - Dentro de cada um dos escalaes referi
dos no numero anterior, os candidatos sao seria
dos pOI' ordem decrescente da sua graduagao na do
cencia.
3 - A graduagao na docencia referida no nLi
mero anterior seradeterminada pela soma da c1as
sificagao academica, expressa na escala de 0 a 20
valores, com a parcela Nx1 valor, em que N e 0
quociente da divisao inteira por 365 dias do nu
mero de dias de servigo docente oficial ou equi
parardo qualificado de Bam ou Suficiente, confor
me as casos, contados nos termos da lei geral,
prestado ate 30 de Setembro de 1987, nao poden
do N exceder 20.
4 - l\Ja determinagao da classificagao acada
mica observar-se-a:
a) Quando a habilitagao propria eXigiI', para
alem de um curso de media final Mc, a aprovagao
em cadeiras ad hoc, sendo Ma a media das classi
ficagaes destas cadeiras calculada ate as decimas,

Mc+Ma
M=--
2

b) Quando a habilitagao pr6pria envolver a
aprova980 em maisde um curso, a classificagao
academica sera a media aritmetica, aproximada as
decimas, das classificagaes desses cursos;
c) Quando a r.abilitagao pr6pria exigir a posse
de um curso com via de acesso, a classificagao
sera a do curso eXigido no respectivo esca!ao de
habiiitagaes;
dJ Quando 0 candidato nao for portador de
qualquer grau academico, considerar-se-a, para efei
tos do estabelecido nos nLimeros anteriores, 0
curso ou ano de escolaridade que 0 localize no
escaiao respectivo, entendendo-se como classifi
cagao academica, neste ultimo caso, a media arit
metica ponderada, aproximada as decimas, das clas
sificagoes de todas as cadeiras do ensino supe
I"jor em que obteve aprovagao, ate ao termo desse
ano de escolaridade, considerando 0 peso 2 para
as cadeiras anuais e 0 peso 1 para as cadeiras
semestrais:
e) 0 tempo de servigo considerado como con
digao necessaria para aquisigao de habilitagao pro
pria para 0 ensino preparat6rio ou para 0 ensino
secundario nao e computavel para efeito do n.O
3 deste artigo.
5 - Apos a aplicaggao dos criterios estabe
lecidos nos numeros anteriores e, em caso de
igualdade, a ordenagao dos professores portadores
de habi Iitagao propria respeitara as seguintes prio
ridades:
a) Candidatos relativamente aos quais seja
maior 0 resto da divisao considerada no n.O 3 des
te artigo;
b) Candidatos com maior valor N a que se
refere 0 n.O 3 deste artigo;
c) Candidatos mais idosos.
6 - 0 tempo de servigo referido no Decre
to-Lei n.O 169/85, de 20 de Maio, alterado pelo
Decreto-Lei n.O 17/88, e considerado como servigo
docente oficial para efeitos do concurso previsto
neste diploma.
Art. 9.° A apresentagao a primeira parte do
concurso far-se-a mediante 0 preen chimento de
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um, e um so. boletim normalizado,do qual consta
rao, obrigatoriamente:
a) Elementos legais de identificagao do can
didato;
b) HabiJitagao profissional ou academica, con
soante os casos, e respectiva c!assificagao fixada
no termos legais;
c) Grupo, subgrupo, disciplina ou especiali
dade a que 0 candidato concorre;
d) Tempo de servigo docente prestado em
estabelecimento de ensino oficial ou equiparado;
e) Situa9ao em que 0 candidato concorre, de
acordo com odisposto nos artigos 5.° e 6.° deste
diploma;
f) Codigos dos estabelecimentos de ensino
e das zonas a que 0 candidato concorre, de acordo
com a identificagao estabelecida no aviso de aber
tura do concurso.

CAPITULO V

Dos opositores a primeira parte do concurso para
o ana de 1988·1989 - Disciplina do concurso
Art. 10.° - 1 - Os candidatos ao concurso
a que se refere 0 presente diploma indicarao as
suas preferencias pOI' ordem de prioridade, de
acordo com 0 previsto numa ou mais das seguin
tes alfneas:
a) Codigos de estabelecimentos de ensino
preparatorio e ou secundario da Regiao Autonoma
da Madeira;
b) Codigos das zonas da Regiao Autonoma da
Madeira referenciadas no mapa anexo ao presente
diploma.
2 - Ouando um candidato concorrer POI' zo
nas, considera-se que manifesta igua[ preferencia
POI' todos os estabelecimentos de ensino de cada
uma dessas zonas.
Art. 11.° 1 - Os candidatos que sejam
professores dos quadros apenas poderao concor
reI', nessa qualidade, ao grupo, subgrupo, discipli
na ou especiaJidade em que estao providos.
2 - Os candidatos que sejam professores dos
quadros de nomeaQao definitiva e possuam tam
bem habilitagao profissional para outros grupos,
subgrupos, disciplinas ou especialidades poderao,
nao concorrendo ao grupo, subgrupo. disciplina
ou especialidade em que estao providos no qua
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dro. optar POl' candidatar-se a um. e urn so, da
queles grupos, subgrupos, disciplinas ou especia
lidades, na qualidade de professores profissionali
zados nao pertencentes ao quadro. integrando-se,
neste caso. na situag80 prevista na segunda prio
ridade do artigo 6. 0 deste diploma.
3 Os candidatos que sejam profissionali
zados nao pertencentes ao quadro com habi I ita
gao profissional para mais de um grupo, subgru
po, disciplina ou especialidade apenas se poderao
candidatar a um desses grupos, subgrupos, disci
plinas ou especialidades.
Art. 12.0 Serao exclufdos do concurso os can
didatos que preencherem irregularmente 0 respec
tivo boletim de admissao, nao pod en do ser oposi
tores nos dois concursos imediatamente seguin
tes, caso se prove intengao dol08a naquelas irre
gularidades.
Art. 13.° - 1 - A primeira parte do concurso
a que se refere este diploma realiza-se com re
cuperagao automatica de vagas, incluindo as dos
professores contratados plurianualmente, qu'e S8
transformam, para 0 efeito, em lugares do qua
dro, de modo que cad a concorrente nao seja ul
trapassado em qualquer das suas preferencias POl'
outro candidato com menor graduagao.
2 - Podera nao haver recuperagao de vagas
sempre que os lugares ja providos em anteriores
concursos excedam as necessidades reais do es
tabelecimento.
3 - As vagas a nao recuperar POl' grupo, sub
grupo, disciplina ou especialidade e POl' estabele
cimento de ensino serao publicadas no aviso de
abertura de concurso como sen do vagas negativas.
4 - De acordo com 0 estabelecido no n.O 1
deste artigo, cada concorrente pode indicar, de
entre as suas preferencias, os estabelecimentos
de ensino em que pretenda ser colocado, inde
pendentemente de neles haver lugares vagos a
data de abertura do respectivo concurso.
Art. 14.0 1 - As listas provisorias de 01'
denaQ8.o dos candidatos serao publicitc:das nos
termos legais em vigor, podendo os mesmos re
clamar, no prazo de oito dias a contar do dia ime
diato ao da mencionada publicita9ao, dos elemen
tos delas constantes, bem como dos dos verbetes
enviados pela DirecQao Regional de Finan<;:as,
AdministraQao e Pessoal da Secretaria Regional
de Educagao aos concorrentes e dos quais cons
tam os codigos dos estabelecimentos de ensino
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----------------------------------e das zonas e ainda dos grupos, subgrupos, disci
plinas ou especialidades a que os candidatos foram
opositores, sem prejuizo do disposeo no numero
seguinte.

2 - 0 prazo de reclamagoes a que se refere
o numero anterior sera de doze dlas em rela.:;;ao aos
candidatos que eXNgam fungoes no continente, na
Regiao Aut6noma dos A<;:ores e no estrangeiro,
como cooperantes, e em Macau.
3 - Para todos os efeitos, considera-se que a
nao apresentagao de reclama9ao por parte dos
candidatos dos elementos constantes das listas
provis6rias e dos verbetes referidos no n.O 1 des
te artigo equivale a aceitagao tacita dos mesmos.

Art.O 15.° - 1 - As desistencias do concurso
ou de parte das preferencias manifestadas ou de
alteragoes as mesmas sao admitidas desde que os
respectivos pedidos deem entrada na Direcggao Re
gional de Finangas, Administra<;:ao e Pessoal da
Secretaria Regional de Educa9ao ate ao termo do
prazo de reclamagoes a que se refere 0 n." 1 do
artigo anterior.

2 - Decididas as reclama<;:oes no prazo ma
ximo de 30 dias uteis. contados a partir cia ultima
data legal de recep9ao de reclamagoes, as listas
provTs6rias converter-se-ao em definitivas, tendo
em conta as alteragoes decorrentes das rec!ama
goes juigadas procedentes e das provenientes de.s
desistencias.
3 - Das listas definitivas referidas no nume
ro anterior cabe recurso hierarquico sem efeito
suspensivo.
Art. 16.° - 1 - As listas de coloca<;:ao dos
candidatos serao publicitadas nos termos legais em
vigor ap6s terem sido homologadas por despacho
do Secretario Regional de Educagao.
2 - As !istas de colocagao dos candidatos
constituem 0 unico meio que a Direcgao Regional
de Finan<;:as, Administra<;:ao e Pessoal da Secreta
ria Regional de Educagao utilizara para comunicar
aos interessados as respectivas coloca<;:oes.

CAPfTlILO VI

a

candid~tos
primeira
parte do concurso para 0 ana de 1988-1989

Da colocac;:ao e posse de)'s

Art. 17.° - 1 - Todos os candidatos que obti
verem coloca9ao na primeira parte do concurso
para 0 ano de 1988-1898 tem direito ao primeiro

provimento como professor do quadro com nomea
gao definitiva, desde que se encontrem incluidos
nas prioridades segunda. quarta au setima do ar
tigo 6.° do presente diploma, e ainda os que, en
contrando-se nas prioridades terceira, quinta, sex
ta ou decima do mesmo artigo, possuam em 30 de
Setembro de 1987, pelo menos, qUinze anos de
servigo docente oficiai ou equiparado ou, estan
do incluidos na quinta prioridade, possuam cumu
lativamente 50 an os de idade e dez anos de ser
vigo docente, oficiai ou equiparado, ambos repor
tados aquela data.
2 - Todos os candidatos ainda sem provimen
to como professore do quadro que obtiverem co
colocagao na primeira parte do concurso para 0
ano de 1988-1989 e nao se encontrem nas con
digoes do numero anterior tern direito ao provi
mento como professores do quadro com nomea
<;:ao provis6ria.

3 - Nos concursos seguintes os professo
res previstos no n.O 1 deste artlgo, desde que
profissionalizados, incluem-se na primeira priori
dade do artigo 6.°, ficando, para efeitos de gra
duagao, inclufdos na alfnea a) do artigo 5.° deste
diploma.

4 - Nos concursos seguintes os professores
previstos no n.O 1 que nao sejam profissionaliza
dos incluem-se na primeira priori dade do artigo 6.°
e serao graduados em condigoes identicas aos da
alinea b) do artigo 5.°, substituindo no n.O 3 do ar
tigo 7.° deste diploma a data de 1 de' Setembro de
1985 pOI" 1 de Setembro do ano civil em que forem
providos como professores do quadro com nomea·
Gao definitiva, de acordo com 0 disposto no pre
sente diploma.
5 - Nos concursos seguintes os professores
previstos no n,O 2 deste artigo incluem-se na ter
ceira priori dade do ai'tigo 6.°, passando a incluir-se
na primeira prioridade do mesmo artigo logo que
obtenham a profissionaliza9ao.
Art.o 18.° - 1 - Todos os candidatos ao con
curso para 0 ano de 1988-1989 incluidos na aliena
d) do artigo 5.° que ,estando na segunda priorida
de, se candidatarem na situa:;:ao e vinculados nos
termos do artigo 6.° e nao abtiverem colocagao
na primeira parte do referido concurso serao pro
vidos como professores do quadro com nomeagao
definitiva sem que de tal situagao resulte a ocu
pa<;:ao do correspondente lugar, ficando, contuc"),
a exercer fun<;:oes docentes no lugar que obtive
rem na segunda parte do concurso.
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2 - No caso de os candidatos a que se re
fere 0 numero anterior nao obterem coloca<;:ao na
segunda parte do concurso, ser-Ihes-a atribufdo
servi<;:o em termos a definir na portaria referida no
artigo 66.° deste diploma.
3 - Os professores referidos nos numeros
anteriores nos concursos seguintes integram-se na
primeira prioridade do artigo 6.° deste diploma,
com a obriga<;:ao de concorrerem a todas as es
colas de, pelo menos, uma zona, ate serem colo
cados na primeira parte.
4 - Os professores profissionalizados incluf
dos na segunda priori dade que nao concorrerem
na situa<;:ao de vinculados e os inclufdos na quarta
prioridade que, tanto uns como os outros, nao
obtenham coloca<;:ao nem na primeira nem na se
gunda parte do concurso s6 poderao concorrer
nos concursos seguintes na setima priori dade.
Art. 19.° 1 Os candidatos a primeira
parte do concurso para 0 ano de 1988-1989 incluf·
dos nas quinta ou sexta prioridade estabelecidas
no artig06.0 deste diploma que nao obtiverem co
IOCa9aO adquirem a categoria de professores do
quadro com nomea<;:ao provis6ria, sem que de tal
situa<;:ao resulte ocupa<;:ao do correspondente lu
gar, mantendo-se, no entanto, nesse ano ecolar,
em exercfcio de fun<;:5es docentes:
a) Na escola e no grupo, subgrupo, disciplina
ou especial idade em que se encontravam contrata
dos, no que se refere aos candidatos da quinta
prioridade;
b) Na escoia e no grupo, subgrupo, disciplina
ou especialidade em que obtiverem co!oca<;:ao na
segunda parte do concurso, no que se refere aos
candidatos da sexta priori dade;
c) Na escola e no grupo, subgrupo, discipli
na ou especialidade onde, nos te:-mos do n.O 2
do artigo 18.° deste diploma, Ihes vier a ser atri
bufdo servi<;:o, no caso de nao obterem colocayao
na segunda parte do concurso.
2 - Nos concursos seguintes, os professo
res referidos no numero anterior incluem-se na
terceira prioridade definida no artigo 6.° deste
diploma, tendo, contudo, de dar obrigatoriamente
cumprimento as seguintes condi y5es:
a) Os professores referidos na aliena a) do
numero anterior terao apenas de concorrer a pri
meira parte do concurso a todas as escolas de,
pelo menos, uma zona, ao grupo, subgrupo, dis
ciplina ou especialidade a que se candidataram no
concurso imediatamente anterior;
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b) Os professores referidos na al fnea b) do
numero anterior que se encontrem colocados como
portadores de habilita<;:ao pr6pria ou de habilita<;:ao
suficiente terao de concorrer as duas partes do
concurso nas mesmas condi<;:5es em que para 0
ano de 1988-1989 concorrerem os vinculados, res
pectivamente, na habilitagao pr6pria ou na habilita
<;:130 suficiente, conforme se encontra definido no
n.O 4 do artigo 6.° deste diploma, substituindo-se,
quando for caso disso, 0 grupo, subgrupo, discipli
na ou especialidade em que foram colocados na
1: fase do concurso para 1987-1988, regulado pelo
Decreto Regulamentar Regional n.O 12/85/M, de
17 de Junho, pelo grupo, subgrupo, disciplina ou
especialidade em que obtiveram colocayao na se
gunda parte do concurso imediatamente anterior.
3 Exceptuam-se do disposto no numero
anterior os professores considerados no 11.° 1 des
te artigo que se encontrem numa das situa y 5es
definidas nas alfneas seguintes, os quais adquirem
a categoria de professores do quadro com nomea
yaO definitiva, sem que de tal situa<;:ao resulte a
ocupa<;:ao do correspondente lugar:
a) Estando inclufdos na quinta prioridade do
artigo 6.° deste diploma, tiverem em 30 de Setem
bro de 1987, cumulativamente, 50 anos de' idade e
dez anos de serviyo docente oficial ou equipa
rado;
b) Tiveram em 30 de Setembro de 1987, quin
ze anos de serviyo docente oficial ou e,qUiiparado.
4 - Osdocentes referidos no nume,ro ante
rior, nos concursos seguintes, inte-gram-se na pri
meira prioridade do artigo 6.° deste diploma, sen
do graduados nos termosdo n.O 4 do artigo 17.°,
com a obriga<;:ao deconcorre-rem a todas as esco
las de, pelo menos, uma zona, ate serem col'Oca
dos na primeira parte.
Os docentes referi'dos no n,o 1 deste
5 artigo que nao derem cumpr:imento ao estaibeleG'i
do no n.O 2 serao exoneradosdo lugar do quadro
com efeitos a partir do infC'io do ano escolar a
que o concurso respeita.
Ate a publica<;:ao do estatut'O do
Art.o 20. 0 pessoal docente aplicavel aos nfveis de ensino em
apre<;:o, as nomea y 5es e transferencias do pessoal
docente dos quadros daqueles graus de ensino
apHca-se 0 disposto na legisla<;:ao em vigor subre
a materia.
Art.o 21.° - 1 - Os provimentos do pessoal
docente dos quadros ,dos estalbel ecimentosdos
enslinos preparat6rio e ou secundario entendem-se
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semp,refei1'os por urgente convenJencia ,de ser·
vi90, nos termos do Decreto-Lei 'n.O 146..Gj80, de
22 de Maio, sendo devidos os respectivos a'bonos
a partir da entrada em exercfcio de fum;:oes.
2 - 0 despacho do Secretario Regional da
Educar;:ao que homologar alista de colocar;:ao in
vocara, relativamr;;nte a to'dos os professores del a
constantes, a conveniencia urgente de servir;:o.
A'rt.o 22.° - 1 - Em 1 de Setembro de cad a
ano, sem prejufzo das respectivas obr;igar;:oes e
regalias em rela9ao a escola em que prestam ser
vir;:o e ,de acord'O com os princfpios deifinidos em
despacho do Se'creta:rio Regionalda Educa9ao, os
docentes apresentar-se-ao nas e'scolas em que,
nos termos daslistas decolocagao, Ihes haJa
sido atribufdo lugar por efei1'o's de respectivo con
curso ou, no caso de nao obtenr;:aode colocar;:ao,
na escola em que no ano escolar imediatamente
anterior se encontravam em exercki'Odefun90e'S.
2 - A apresentar;:aoa que se refere 0 nLi
mero anterior produz efeitos a partir da data mar
cada para 0 infcio do ano escolar.
3 - Para efeitos donLimero anterior, 0 ana
esool·ar inicia-se em 1 de Setembro e termina em
31 de Agosto seguinte.
4 - 0 provimento dos lugares considerados
vagos por efeitodo disposto no n.O 1 ,do artigo 13.°
do presente diploma far-se-a independentemente
da publicita9ao da data da vacatura do lugar, coin
cidindo a mesma com a .oata do des'pacho do Se
cretario rRegional da Educar;:ao que autorize a trans
ferencia do antigo titular.
Art.o 23.° - 1 - Ate ao wnhecimento oficial
pelorespectivo estabele'cimento de ensino da re
cusa do vista da comissao de contas em resultado
da aplicar;:ao do n.O 1 do artigo 21. deste diploma,
sao devidos os abonos aos in1'eressados na qual i
dade de docentes dos quadros.
0

ArtLo 24.° - 1 - A apresentar;:ao mencionada
no artigo 22.o deste diploma confere ao respectivo
docente todos os direitos edeveres inerentes a
qualidade de professor dosquadros, salvo as ex
cepr;:oes expressamente previstas neste ·diploma.
2 - Para os efei1:'os prev:istos no numeroan
terior, os doceMes a quese refere a segunda
parte ,do n.O 1 do artigo 17.° deste diploma consi
deoram-se 'como professores do quadro profissio
naHzados.
Art.o 25.° - 1 - Sem preJulzo do ,disposto
no § unico ·do artigo 4.° do Decrceto-Lei n.a 39945,
de 27 de Setembro de 1945, a naocomparencia
dos professores dos ensinos preparat6rio e se
cundario para efeitos do disp'O'Sto no n.O 1do ar
tigo 22.° deste d:iplomadete,rmina a:
a) ft,nular;:ao da colocar;:ao;
b) Exonerar;:ao do lugar em que estejam pro
vidos;
c) Impossibilidade de, no respectivo ana es
colar enos dois anos subsequentes, serem colo
cados em exercfcio de funl;:oes docentes nos es
tabe·lecimentos oficiais dos ensinos preparat6rio
e secundario.
2 - 0 disposto no numero anter;ior podera
nao ser aplicado em virtude de motivos 'devida
mente justificados e fundamentados, reconhecidos
como tais por despacho do director regional de
Finanr;:as, Administrar;:ao e Pessoal ,da Secretaria
Regi'onal da Educar;:ao.
Art.o 26.° - 1 - Sempre que, numa escola, em
determinado grupo, subgrupo, discipHna ou espe
cialidade, surgirem situar;:oes de excesso de pro
fessores do quadro, 'po,dera a Administrar;:ao trans
feri-Ios para 0 quadro de outra escola da mesma
freguesia, vila oucidade do mesmo nivel de en
sino.

2 - Ap6s a data do conhecimento mencionado
no nLimero anterior cessarao de imediato as res
pectivos .abonos na qualidade de professor perten
centes aas quadros e, para 0 efeito, 0 estabe'leci
menta de ensino info,rmara 0 interessado.

2 - Gaso 0 nL,mero de docentes interessados
na transferencia seja superior ao nLimerode 'Iuga
res providos em excesso, estes serao graduados
de aeordo com as regras estabe'lecidas neste di
ploma pa~a a primeira parte do concurso, prefe
rindo sempre os professores do quadro melhor po
sicionados.

3 - Os docentes referi.dos nos n.O 2 e 3 des
te artigo :poder~se·ao manter, porem, ao servir;:o,
por interesse ,daAdministrar;:ao, ate ao termo do
respetcivo ana escolar, sendo-Ihes ness'8 caso de
vidos abonos na qua!idade a que legalmente tive
rem direito.

3 - Gaso 0 numerode docentes interessa
dos na transferencia seja insuHciente para evitar
o excesso de profesS'ores, serao transferidos, in
dependentemente de quaisquer. formalidades le
gais, os que, numa gradual;:ao de todos as pro
fessores do grupo, subgrupo, discipJ:ina ou espe

S

410

I SERlE -

---

dalidade elaborada de acordo com as regras es
tabe'lecidas neste dipl'oma para a primeira parte
do concurso,fiearem pi or posicionados.
4 - Osprofessores transferidos nos te'rmos
do numero anterior serao provi,dos nas primeiras
vagas que surjam na escola e nogrupo, subgrupo,
discipl1ina ou especialidade donde foram transfe
ridos, te'ndo, para a efeito, de, a data da ,abertura
do ,concurso, dedararque apenas estao interessa
dos no reingresso no quadro daque'la escola.
5 - As vagas resultantes da concretiza<;:ao
dos reingressos previstos no numeroanterior s6
serao consideradas no concurso seguinte.
6 - As transferencias mferi·das nos numeros
anteriores recairao sempre sobre professores do
'quadro do grupo, subgrupo, disciplina ou espe
eialidade que se integrem nas alineas a), :b) ou
c) do artigo 5.° deste diploma.
Art.o 27.° - 1 - Os professores do quadro na
situ,a<;:ao ,de li'cen<;:a ilimitada que pretendam re'ocu
par 'fugal" noquadro s6 0 poderao faze'r atraves do
concurso regulamentado pOI" este diploma, situan
doose, para tal e,feito,na primeira prioridade defi
nida no artigo 6.° do prese'l1te di"ploma.
2 ante'l'iior,
primeira
datar-se

Os professoresabrangidos pe'lo numero
no caso de nao obterem coloca<;:aona
parte do concurso, poderao ainda candi·
asegunda parte na primeira prioridade.

3 - Os professores abrangidos pelo numero
anterior cujo provimento, apos 0 regresso da
situa<;:ao de licenc;:a ilimitada, tenha sido efectuado
,naqualidadede profiss:ionalizados nao pertencen
tes ao quadro, mantem, nos concursossubseque,n
tes a que se submeterem para a ,eategoria ,de pro
fessores do quadrocom nomea<;:a'O de,finitiva, a
situac;:ao referida no n.O 1 deste artigo.

4 - 0 disposto nos numeros anteriores nao
e aplicave'l as s~tuac;:oes decol"rentes ,de licen<;:a
ilimitada abrangidas pe'lo Decreto-Lei 'n.O 122/80,
de 16de Maio.
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coloccac;:ao na primeira parte do concurso man
tem-se no mesmo estabeJecime'l1to de ensino, can·
tinuando com a obrigatoriedade de, enquanto nao
obtiverem colocac;:ao na primeira pal"te do concur
so, 5e candidatarem nas condi<;:oes expressas nes
te numero.
2 - Se os docentes referidos no numero an
terior nao se candidatarem a todas as esco'J.as de,
pelo menos, uma zona sao excluidos do concurso
e exonerados com efeitos a partir do inicio do
ana escolar seguinte.
3 - Nos concursos seguintes os docente'S
abrangidos pe,lo numero anterior s6 poderao can
'didatar-se a primeil"aparte nas setima ou decima
prio,t"idades conforme sejam ou nao profissional·i
zados.
Art.o 29.0 - Os candidatos induidos na ali
nea e) do at"tigo 5.° que, podendo concorrerna
situa<;:aode vincu'lados nos termos ,do artigo 6.°,
como tal nao 0 fizerem s6 poderao candidatar~se
nos concursos seguintes nadecima prioridade
mencionada no citado artigo 6.°, se a mesma tive
rem direito.
Art.o 30.° - 1 - Os professores 'incluidos na
terceira prioridade ,de,finida no artigo 6.° de'ste
diploma que ocupemlugar obtido pOl" efeitosda
primeiraparte do concurso previsto neste diploma
ou ,como oonsequencia da aplicac;:ao do disposto
no Decreto Regulame'ntar Regional n.O l8/85/M,
de 26 de Agosto, na redacc;:ao dada pelo Decl"eto
Hegulamentar Regional n.O 13/86/M, de 1 de Agos
to, pode'rao candidatar-se a qualquer numero ,de
vagas.
2 - Os professoresrefel1idos no numero an
terior passarao a integrar-se na p'rimeira priori
dade do artigo 6.° conclufda que seja a respectiva
profissionaJizac;:ao.

Das obriga~oes des professores providos em reo
sultado da primeira parte do concurso

Art.o 31.° - 1 - E: automaticamente denun
ciado 0 contrato p'lurianual,com efeitos a 'partir de
1 ,de Setembro de 1988, ao's pmfessores contra
tados plurianualmente que nao se candidatem na
prime:ira parte ,do concurso nas 'condi<;:oes expres
sas ,na quinta prioridade do o:rtigo 6.° deste di
ploma.

Art.o 28.° - 1 - Os docentes do quadro com
nomeac;:ao defi,nitiva em situac;:ao de 'nao ocupa
<;:ao delugar ,doquadro que, apesar de. se terem
candidatado .a todas ,as escoJas ,de,pel0 menos,
umazona ou grupo, subgrupo, disciplina ou espe
cialidade em queesta'o pmvidos, nao obtive,rem

2 - 0 disposto no numero anterior nao se
aplica aos 'docentes C'ontratados plurianualmente
com pelo menos 50 anos de idade e 'pe'lome'l1os
dez anos de servic;:o docente, ambasas condic;:oes
reportadas a 30 de Setembro de 1987, que pode
rao optar pOI" manter-se naquela situac;:ao.

CAPiTULO VII
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3 - a pro1fessor abrangi·do pelo disposto no
nLimero anterior que pretenda fazer aquela opgao
formul'a-Ia-a em declaragao escrita, que apresen
tara ao conse'lho directivo no respectivo estabe
lecimento de ensino, durante oprazo de apresen
tagao dascandidaturas ao concurs'o.

dos sucessivos concursos previstos nests diploma
farao a sua profissionalizagao de acordo com 0
que for definido a nivel nacional, salvaguardando
-se, no entanto, as especificid&des proprias da Re
gi30, mediante diploma do Governo Regional.

4 a disposto no n.O 2 deste artigo nao
impede Ique os profess ores quefize'ram a opgao
melle indicada secandidatem em concursos futu
ras a prime ira parte do concurso nas condig6es
estabelecidas naquinta priloridade do artig06.0
deste ·diploma.

2 - Os professores referidos no nLimero an
terior nao poderalo ser colocados em regime espe
cial nos term os do disposto no Decreto- Lei n.O
373/77, ·de 5 de Setem:bro, e no Decreta Legis
lativo Regional n.O 13/85/M, de 18 de Junho, salvo
em casos de reconhecida oonveniencia de servigo,
nomeadamente realiza9ao de profissiona'lizagao,
bemcomo ser-Ihesconce'dida licenga ilimitada.

CAPITULO VIII
Demais princlpios a aplicar it primeira parte do
concurso para os .mos de 1989·1990 e seguintes

Art.° 32.° 1 - A primeira parte ,do con
curso previsto neste diploma, a realizar 'para os
anos de 1989-1990 e seguintes, sao aplicaveis as
disposig6es constantes nos artigos anteriores,
com asalterag6es estabe')ecidas nas aHneas abai
xo referenciadas:

3 - Obtida a profissionalizagao, a nomeagao
provisoria ·do professor doquadro transfO'rma-se
em nomeagao definitiva, com e,feitos que se re
portam a 1 de Setembro do ana civil em que a
concluirem.
4 - 0 diploma referido no n.o 1 de~inira ainda
a situagao ,dos pmfessmes que nao obtiverem
aproveitamento na profissionalizagao em exercfcio
nas condig6es ne'le estabelecidas.

a) 0 tempo de servigo reportado a 30 de Se
tembro de 1987 a que se referem os artigos 6.°,
7.° e 8.o deste diploma passa a reportar-se a 31
de Agosto do ano imediatamente anterior ao da
abe'rtura do concurso;

Art.o 34.° - Aos professores do quadro com
nomeagao provisoria a que se refere '0 presente
diploma e atribuido 0 vencimento correspondente
a 1; fase de professorprofissionalizado pre'Viisto
no Decreto-Lei n,O 100/86, de 17 de Maio.

b) A situagao de vinculagao referida no arti
go 6.° do presentediploma passa a de'pender de
o candidato ter concorrido nessa situagao no con
curso imedi.atamente anterior e no concurso a
que se reporta a nova candidatu'ra respeitaro dis
posto nos n.O S 4, 5 ou 6 ·do citado artigo 6.° e na
alfnea b) do n.O 2 do artigo 19.° tambem deste
diploma.

Art.o 35.° - a dispost,o no artigo anteriore
aplicavel aosdocentes do quadrocom nomeagao
provisoria que, em resu!tado da segunda rp.arte do
concurso, sejam colocados em grupo, subgrupo,
disciplina ou especialidade para que 'P0ssuem habi
litagao sufic:iente.

2 - 0 disposto no n,o 1 do artigo 17.° e no
que se refere aoscandidatos inC'lufdos nas ter
cei'ra, quinta,sexta ou decima prioridades defini
das no artigo 6.° apenas se aplica a primeira parte
do concurso para 0 ana de 1988-1989.
3 - a disposto nos n.O 3 e 4 do .artigo 6.° do
presente diplomae aplicavel aos ,docente'S neles
identilifcados nos concursos a realizar ao abrigo
deste diploma.
CAPITULO IX
Dos direitos dos professores colocados
na primeira parte do concurso

Art.o 33.° - 1 - Os pmfe'ssores do quadro
com nomeagao provisoria providos em resultado

A progressao nas 'fase'S 'prevista
Art.o 36.
·no Decreto-Lei n.O 100/86, de 17 ,de Maio, pOl'
parte dosdocentes doquadro denomeagao pro
visoria so se concretizara a partir da data resul
tante da publicagao do n.O 3 do artiglQ 33.° deste
diploma.
0

-

CAPITULO X
Oa profissionaiizi3.l;aO dos professores colocados

na primsira parte do concurso

Art.o 37.° - 1 - Os docentes do quadro com
'Ilomeagao provisoria que, chamados para a rea'li
zagao de profissionalizagao em exercicio, a nao
puderem real'izar em virtude de:
a) Prestagao de servig'O militar ohrigatorio;
b) Exercfcio de qualquer cargo previsto no
Decreto-Lei n.O 901/76, de 31 de Dezembro;
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c) Estarem abrangidos 'pelo Decreto-Lei n.
519·E1/79, de 29 de Dezemlbro;

O

d) Exercicio de func;:oes junto das Comuni
dades Europeias;
eJ Exercicio de func;:oes como cooperantes;
faraD a sua profissionalizac;:ao quando cessar tal
impedimento.
2 - Para e.fe:itos de concurso considera-se
que os docentes previstos no numero anteri'or
terminaram a sua profissiona'iizac;:ao nadata em
que a teriam conclui'do se nao se tivesse verifi
cado 0 impedimento e se tivessem demorado exac·
tamente 0 mesmo tempo em profissionalizac;:ao.
Art.o 38.° - 1 - Aos pmfessores do quadro
sera concedida a exonerac;:ao a seu pedido a partir
da ,data do respectivo despacho ouda data em
que 0 interessado referenciar no seu pedidO' se se
verificar a condic;:ao estabelecida no nume'ro se
guinte.
2 - 0 pe,dido ,de exonerac;:ao referido no nu
mera anterior sera sempre acompanhado de de
clarac;:ao passada pelo servic;:o competente com
pravativa de que 0 professor se encontra quite
com a Fazenda Nacional.
Art.° 39.° - 1 - Os professores do quadro
com nomeac;:ao pravis6ria, quando forem chama
dos ou se encontrem a realizar a profiss,ionali
zac;:ao em exercicio e declarem dela desistir, serao
automaticamente exonerados do reSiJectivo lugar.
2 - Os docentes referidos no numero ante
rior poderao, por interesse da Administrac;:ao,
manter-se em exercfcio de func;:oes docentes no
horario lectivo que Ihes fora distribufdo, com 0
vencimento correspondente aquele numero de
horas e na quali·dade de p'rofessor proCV'is6rio por
tador de habilitac;:ao pr6pria nao profissionalizado.
3 - Para efeitos do numero anterior,
cente celebra~a 0 respectivocontrato.

IQ

do

4 - Os docentes referidos neste artigo s6
se poderao apresentar a concurso na qualidade
de nao vinculados.
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a) Os docentes previstos no artlgo 5. 0 deste
diploma;
b) as docentes apenas portadores da habi
litac;:ao suficiente c%cados na 1: fase do con
curso previsto no Decreto Regulamentar Regional
n.O 12/85/~Jl, de 17 de Junho, com a redacc;:ao dada
pelo Decreto Regulamentar Hegional n.O 12/87/M,
de 19 de Maio, para 0 ana escolar de 1987-1988.
Art. 41. 0 1 - Na segunda parte do con
curso previsto neste diploma os candidatos serao
ordenados segundo as seguintes prioridades:
Primeira prioridade:
Candidatos nas condic;:oes da segunda PriOrl
dade definida no artigo 6. 0 que nao obtiveram colo
cac;:ao na primeira parte do concurso ou que a
ele nao se candidatarem considerados em grupos,
subgrupos, disciplinas ou especialidades para que
possuam habil itac;:ao profissional.
Segunda prioridade:
Canclidatos do quadro com nomeac;:ao provi·
s6ria c%cados, nos termosdeste diploma, na
segunda parte do concurso imediatamente ante·
rior que nao obtiveram colocac;:ao na primeira par
te do concurso.
Terceira prioridade:
Candidatos a primeira parte do concurso na
quarta prioridade definida no artigo 6. 0 deste di
ploma e que nela nao obtiveram colocac;:ao.
Quarta pioridade:
Candidatos professores do quadro com pro
vimento definitivo casados com funcionarios ou
agentes do Estado e dos corpos administrativos
ou com mi!itares que, ao abrigo da preferencia
conjugal, requeiram a sua colocac;:ao nos termos
do presente diploma.
Quinta prioridade:
Candidatos a primeira parte do concurso na
sexta prioridade definida no artigo 6.° deste diplo
ma que nela nao obtiveram colocac;:ao considera
dos em grupos, subgrupos, disciplinas ou especia
lidades para que possuam habilitac;:ao pr6pria.

CAP[TULO XI
Sexta prioridade:
Da segunda parte do concurso - Opositores, sua
ordena.;ao e apresenta.;ao a concurso

Art. 40. 0 Poderao candidatar-se a segunda
parte do concurso prevista no n.O 6 do artigo 2.°
do presente diploma:

Candidato cuja situagao seja a definida na
alinea dJ do artigo 5. 0 deste diploma que nao se
incluem nas prioridades anteriores considerados
em grupos, subgrupos, disciplinas ou especial ida
des para que possuam habilitac;:ao profissional.
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88tima prioridade:

ra atribufdo servi<;:o nos termos a definir na pOl'
taria a que se refere 0 artigo 66. deste diploma.
0

Candidatos a primeira parte do concurso na
oitava priori dade definida no artigo 6.° deste diplo
ma que neia nao obtive:am coloca<;:a:J considera
dos em grupos, subgrupos, disciplinas ou espe
cialidades para que possuarn habili~a<;:ao propria.
Oitava prioridade:
Candidato a primeira parte do concurso na
nona priori dade definida no artigo 6.° deste diplo
ma que nela n30 obtiv2ram coloca<;:80 cOilsidera
dos em grupos, subgrupos, disciplinas ou espe
cialidades para que possuam habilitac;ao propria.
Nona prioridade:
Candidato inciuidos na quinta, setima ou oi
tava prioridades do presente arti90 que nao obte~
nham coloc8Qao na segunda parte como portadc
res de habilita<;:ao propria e ainda os docentes
inclufdos na alfnea b) do artigo 40. considera-Jos,
uns e outros, em grupos, subgrupos, disciplinas ou
especialidades para que possuam habilita<;:ao su
ficiente.
0

5 - as docentes que nao deem cumprimento
a alfnea a) do n.O 3 e nao forem colocados perdem
o direito de, no concurso seguinte, concorrer na
qualidade do, apenas, portadores de habilitac;ao
suficiente.
Art. 42. as opositores a segunda parte do
concurso previsto neste diploma ja profissionali
zados serao graduados nas prioridades em que
S8 integram por ordem decrescente da respecti
va graduac;ao profissional, nos termos do artigo
7.° deste diploma.
0

Art. 43. as opositores a segunda parte do
concurso previsto neste diploma nao profissiona
Iizados serao ordenados em cada uma das priori
dades, de acordo COI11 0 disposto no artigo 8.
deste diploma, nos grupos, subg:'upos, disciplinas
ou especialidades para que possuam habilitac;ao
propria.
0

0

Art. 44.
1 - as opositores a segunda par
te do concurso previsto neste diploma como por
tadores de habilitac;ao suficiente serao ordenados
nas respectivas prioridades de acordo com 0 dis
posta nos numeros seguintes.
0

Decima prioridade:
Candidatos cuja situac;ao seja a prevista na
alfnea e) do artigo 5.° deste diploma que nao se
incluem em qualquer das anteriores prioridades
definidas neste artigo considerados em grulJos,
subgrupos, disciplinas ou especialidades pare; que
possuam habilitac;ao propria.
Decima primeira prioridade:
Candidato previstos na priori dade anterior
considerados em grupos, subgrupos, disciplinas au
especialidades para que possuam habillta<;:ao su
ficiente.

-

2 - Os candidatos referidos no numero an
terior serao graduados de acordo com os escalo'es
definidos na legislac;ao em vigor.

3 - Dentro de cada escalao, a ordenac;ao dos
candidatos sera feita por ordem decrescente da
respectiva graduac;ao na docencia.
4 - A graduac;ao referida no numero anterior
sera calculada nos termos dos n.O 3, 4 e 5 do ar
tigo 8. deste diploma, substituindo-se, porem, a
expressao «habilitac;ao propria» por «habilitac;ao
suficiente».
S

2 - A segunda prioridade referida 110 nurrero
anterior so se aplica no concurso a realizar para
os an os lectivos de 1989-1990 e seguinte:?

3 - as docentes referidos na alinea b) do
artigo 40. deste diploma mantem 0 direito de
concorrer com aquela habilitac;ao a segunda par
te do concurso previsto neste diploma se se in
tegrarem pelo menos numa das alfneas seguintes:
0

a) Concorrerem a todas as osco!,,',; de, palo
menos, uma zona ao grupo, subgrupo, disciplina
ou especialidade em que estao colocajos;

0

5 - Ouando a habilitac;ao suficiente resultar
da posse de determinado numero de carreiras, a
classificac;ao academica e a media aritmetica pon
derada, aproximada as decimas, das classificac;oes
das cadeiras que permitem a integrac;ao no res
pectivo escalao de habilitac;ao, em que as cadei
ras anuais figuram com 0 peso 2 e as semestrais
com 0 peso 1, de acordo com a formula expressa
na alinea d) do n. 4 do artigo 8. deste diploma.
O

b) Se,em colocados na segunda parte do con
curso.
4 - Aos docentes previstos na alfnea a) do
numero anterior que nao obtvierem colocac;ao se

0

Art. 45.
1 - A colocac;ao ao abrigo da pre
ferencia conjugal referida no artigo 41. deste di
ploma obedecera as condic;oes a seguir indicadas:
0

-

0
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a) Considerarn-se funcionarios ou agentes os
individuos que se encontrern providos ern lugares
do quadro ou contratados alern do quadro, por tem
po indeterrninado, ern servit;os e organisrnos da
adrninistrat;ao central, regional ou local, das For
t;as Armadas, da Adrninistra<;:ao Publica ou dos cor
pos adrninistrativos, os aposentados que, a data da
sua aposenta<;:ao, se encontravarn ern qualquer das
situa<;:5es referidas nesta alfnea e ainda os pro
fessores que, de acordo com a lista definitiva de
colocat;5es, tenham adquirido direito ao primeiro
provimento como professores do quadro;
b) Ainda que ambos os c6njuges sejam pro
fessores do quadro, apenasum deles podera soli
citar a sua coloca<;:ao ao abrigo desta preferencia;
c) Os candidatos poderao concorrer aos esta
beelcimentos de ensino situados a menos de 15
km da residencia familiar e ou de local de trabalho
do c6njuge;
d) Os estabelecimentos referidos na alinea
anterior serao do nivel de ensino a que 0 candidato
pertence, considerando-se ainda, para este efeito
e no caso do ensino secundario, as escolas prepa
rat6rias onde funcione aquele ensino.
Para efeitos da alinea c) do numero an
terio, 0 candidato nao poden:1 concorrer a nenhum
estabelecimento da mesma freguesia, vila ou ci
dade on de se situa aquele a cujo quadropertence.
2 -

3 Os profe'ssores que tenham adquirido
direito ao primeiro provimento com nomeat;ao de
finitiv'a, mediante lista de coloca<;:5es, poderao be
neficiar do direito a colocat;ao ao abrigo da prefe
rencia conjugal.
4 - Para efeitos de colocat;ao ao abrigo da
preferencia conjugal, os professores dos quadros
dos ensinos preparat6rio e ou secunda rio candi
tar-se-ao nos termos definidos no aviso de abertura
do concurso.
Art.o 46. Os candidatos ao abrigo da pre fe
rencia conjugal apresentarao conjuntamente com 0
boletirn de concurso:
0

a) Certidao do e'stado civi I;
b) Provada situagao profissional do c6njuge.
Art. 47.° - 1 - Os candidatos que concorrem
na oitava ou nona prioridades do artigo 6.° deste
diploma e nao obtiverem coloca<;:ao na primeira
parte do concurso renovarao, no dia 1 de Setem
bro do ano escolar a que 0 concurso respe'ita, 0
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contrato no estabelecirnento de ensino no grupo,
subgrupo. disciplina ou especialidade em que S8
encontravam colocados, por efeitos de concurso,
a data da abertura do respectivo concurso.
Os professores nas condi<;:5es do numero
anterior transitarao para os estabelecimentos de
ensino em que, na segunda parte do concurso,
obtiverem coloca<;:ao e, no caso de a nao obterem,
poderao ser deslocados pela Direc<;:ao Regional
de Financ;:as, Admiinstra<;:ao e Pessoal da Secreta
ria Regional de Educac;:ao em regime de requisi
<;:ao, nos term os do Decreto-Lei n.O 373/77, de 5
de Setembro, e do Decreto Legislativo Regional
n. 13/85/M, de 18 de Junho, para qualquer esta
belecimento de ensino da zona a que concorreram
na segunda parte.
2 -

O

3 - 0 trans ito previsto na primeira parte do
n.O 2 deste artigo determina a remessa do processo
para 0 novo estabelecirnento de ens!no onde se'ra
averbada a nova coloca<;:§o.
4 - Os abonos resultantes da aplica<;:ao do
numero anterior referen~es ao mes de Setembro
scr20 feitos onde originariamente 0 contrato foi
celebrado e os seguintes, e ainda as eventuais ai
tera<;:5es do mesmo, proc'essar-se·§o no novo esta
belecimento de ensino.
Art. 48.° A segunda parte do concurso sera
aberta por aviso, a publicar nos termos legais em
vigor, em conjunto com 0 aviso de abertura para a
primeira parte do concurso.
CAPITULO XII
Dos opositores a seguncla parte do concurso
- Disciplina do concurso

Art. 49.° - 1 - A apresenta<;:ao a segunda
parte do concurso far-se-a mediante preenchimento
de um, e um s6, bo!etim normalizado, do qual
constarao, obrigatoriamente:
a) Elementos legais de identifica<;:ao do can
didato;
b) Habilitac;:ao profissional ou academica e
respectiva classifica<;:ao fixada nos termos legais;
c) Grupos, subgrupos, disciplinas ou especia
lidades dentro de cada nivel de ensino a que 0
c8ndidato concorre;
d) Tempo de servic;;o docente prestado em es
tabelecimentos de ensino oficial e ainda 0 pres
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tado no ensino particular, contado nos termos do
Decreto-Lei n.O 169/85, de 20 de Maio;
e) Posigao ou posig6es em que 0 candidato
concorre, de acordo com 0 disposto no artigo 41.°
do presente diploma;
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a) C6digos, dos estabel'e'Cimentos de ensino
preparat6rio e ou secundario da Regiao Aut6noma
da Madeira;
b) C6digos das zonas da Regiao Aut6noma da
Madeira referenciados no mapa anexo ao presente
diploma.

f) C6digos dos estabelecimentos de ensino
das zonas a que 0 candidato concorre, de acordo
com a identificagao estabelecida no aviso de aber
tura do concurso.

2 - Quando urn candidato a segunda parte do
concurso concorrer por zonas, considera-se que
manifesta igual preferencia par todos os estabe
lecimentos de ensino de cada uma dessas zonas.

2 - Os model os do boletim, bem como os da
ficha que Ihe ira anexa e que, em determinados ca
sos, poderao ser as mesmos da primeira parte,
serao indicados no respectivoaviso de abertura.

3 - A formulagao das preferencias por es
colas e zonas sera feita por uma s6 forma, con
correndo os candidatos, em consequemcia, a to
dos as grupos, subgrupos, disciplinas au espe
cialidades a que se candidatam para as mesmas
escolas e zonas,

3 - Os prazos, condig6es e locais de apre
sentagao dos varios modelos de boletins serao fi
xados no aviso de abertura do concurso.
Art. 50.
1 - Os candidatos a segunda par
te do concurso titulares dehabilitagao profissional
poderao concorrer, no maximo, a dois grupos, sub
grupos, disciplinas ou especialidades para que
possuam aquela habilitagao.
0

-

2 - Os candidatos a segunda parte do con
curso titulares de habilitagao pr6pria poderao, com
aquela habilitagao, concorrer no maximo a urn
grupo, subgrupo ou disciplina do ensino prepara
t6rio e a outro grupo, subgrupo, disciplina ou es
pecialidade do ensino secundario e ainda, com a
Iimitagao prevista no n.O 6 do artigo 6.°, na quali
dade de portadores de habilitagao suficiente, a
um grupo, subgrupo ou disciplina do ensino pre
parat6rio ea outro grupo, subgrupo, disciplina au
especialidade do ensino secundario desde que,
obrigatoriamente, concorram a um grupo, subgru
po, disciplina ou especialidade para que possuam
habilitagao pr6pria.
3 - Os candidatos apenas portadores de ha
bilitagao suficiente abrangidos pela alfnea b) do
artigo 40.° poderao, no maximo, concorrer a um
grupo, subgrupo ou disciplina do ensino prepara
t6rio e a outro grupo, subgrupo, disciplina ou es
pecialidade do ensino secundario, sendo urn deles,
obrigatoriamente, aquele em que pela ultima vez
obtiveram colocayao.

Art. 52.° - 1 - 0 boletim de concurso para
a segunda parte sera obrigatoriamente acompa
nhado de certidao ou certid6es comprovativas das
habilitag6es academicas nele declaradas ou de
fotoc6pias notariais, das quais constarao as cor
respondentes classificag6es finais, nos terrmos
do n,O 3 do artigo 8.°, sempre expressas na escala
de 0 a 20 valores, e, quando for caso disso, de
certidao comprovativa do tempo de servigo.
2 Nos casos previstos na alinea d) do
n.O 4 do artigo 8.° eno n.O 5 do artigo 44. deste
diploma sera da responsabilidade do candidato
a declara9ao da media aritmetica.
0

3 - As certid6es de habilitag6es academi
cas referidas nos numeros anteriores, bem como
as certid6es comprovativas do tempo de servi
go, poderao ser, para 0 caso dos candidatos ja
com processo constituido em es~abelecimentos
oficiais dos ensinos preparat6rio e ou secunda
rio, substitufdas por declaragao comprovativa,
exarada no boletim de concurso pelo conselho
directivo, ou porquem as suas vezes fizer, au
tenticada com a selo branco au carimbo a 61eo
em uso pelo mesmo.
Art. 53.° 0 modele do boletim ou boletins do
concurso devera permitir, no caso de a candidato
concorrer a segunda parte exactamente como na
primeira, que se evite um duplo preenc'himento.
Art. 54.
1 - Compete ao canselha di
rectivo dos estabelecimentos dos ensinos prep a
rat6rio e au s'ecundario, au a quem as suas vezes
fizer, determinar as vagas para a segunda parte
do concursoexistentes nos respectivQs estabe
lecimentos de ensino par grupo, subgrupo, disci
0

-

Art. 51.° 1 - Os candidatos a segunda
parte do concurso definido par este diploma indi
caraoas suas pre'ferencias, por ordem de priori
dades, de acordo com 0 previsto numa'ou mais
das alfneas se'guintes:
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plina ou especialidade,de acordo com as normas
de elabora<;:ao de horarios estabelecidos pela Oi
rec<;:ao Regional de Ensino da Secretaria Regio
nal de Educa<;:ao.
2 -A indica<;:ao das vagas referidas no nu
mero anterior sera feita em data a fixar em cada
ano escolar pela Direc<;:ao Regional de Finan<;:as,
Administra<;:ao e PessoaJ da Secretaria Regional
de Educa<;:ao.

3 - Os conselhos directivos afixarao nos 10
cais de estilo, e logo ap6s 0 se'U envio para os
swvi<;:os competentes, 0 numero de vagas refe
ridas no n.O 1 deste artigo.
Art. 55.° Para efeitos da indicac;:ao das vagas
para a segunda parte do concurso, considerar-se-ao
apenas como horarios completos os compostos de
vinte e duas horas semanais de servi<;:o lectivo ou
equiparado.
Art. 56.° Compete a Oirecc;:ao Regional de Fi
nan<;:as, Administra<;:ao e Pessoal da Secretaria Re
gional de Educa<;:ao ordenar e colocar os candida
tos a primeira e segunda partes do concurso pre
vista neste diploma.
Art. 57.° - 1 - As listas provisonas de or
denac;:ao dos candidatos a segunda parte serao pu
blicitadas nos term os legais em vigor, pod en do os
mesmos reclamar, no prazo de oito dias a contar
do dia imediato ao da mencionada publicitac;:ao,
dos elementos delas constantes, bem como dos
dos verbetes enviados pela Oirec<;:ao Regional de
Finan<;:as, Administrac;:ao e Pessoal da Secretaria
Regional de Educa<;:ao aos concorrentes e dos quais
constam os c6digos dos estahelecimentos de en
sino e das zonas e ainda dos grupos, subgrupos,
disciplinas ou especialidades a que os candidatos
forem opositores, sem prejuizo do disposto no
numero seguinte:

2 - 0 'prazo de reclamac;:oes a que se refere
o numel1Q anterior sera de doze dias em re'la<;:ao
aos candidatos que exer<;:am fun<;:oes no conti
nente, na Regiao Aut6noma dos A<;:oms, no es
trangeiiro, como coope'rantes, e em Macau.
3 - E dacompetencia do director regional
de Financ;:as, AdministraC;:80 e Pessoal da Secre
taria Regional da Educac;:ao a decisao sobre as
reclama<;:oes referidasnos numeros anteriore's,
que s6 serao consideradas quando, devidamente
rfundamentadas, Ihe forem ,dirigidas nos termos
legais.
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4 - As listas de coloca<;:ao dos candidatos
constituirao IQ unico meio que a Direc<;:ao Regional
de Finan<;:as, Administra<;:ao e Pessoal da Secre
taria Regional da Educa<;:ao utilizara para comu
nicar aos interessados as respectivascoloca<;:oes
e serao 'homoJogadas por despacho do director
reg ion al.
5 - As desiste'llcias a segunda parte do 'con
curso ou partedas preferencias manifestadas ou
de altera<;:oes as mesmas serao admiti-dasdesde
que os respe'ctivos pedidosdeem entrada na Di
rec<;:ao Regional de Finan<;:as, Administra<;:ao e
Pessoal da Secretaria Regional da Educa<;:ao ate
ao termo do prazode reclama<;:oes a que se refe
rem 'Os n.o s 1 e 2 deste artigo.
6 - A nao aceita<;:ao do lugar em que o can
didato venha a ser colocado na segunda parte do
concurso implicara a impossibilidade de 0 mesmo
vir a ser 'coilocado no ana a que '0 concurso res
peita e per-dara todas as priorldades que talcO'lo
cac;:ao Ihe conferia nos termos definidos no pre
sente diploma.
Art.° 58.° - Para todos os efei-ros legais con
sidera-se que a nao apresentac;:ao de reclama<;:ao,
por parte doscandidatos, dos elementos cons
tantes das 'Iistas provis6rias e verbetes referi·dos
no artigo 57.° equivale a aceita<;:ao tacita das mes
mas listas.
Art.o 59.° - 1 - Os docentes que a data da
abe'rtura do c'Oncurso prev:isto neste diploma inte
grem conselhos directivos eleitos nos termos do
Decreto-Lei n.O 769-Aj76, de 21 de Outubro, ou
comissoes instala-doras de estabelecimentos dos
ensinos preparat6rio e ou secundario nao poderao,
no seu primei'ro ano de mandato, candidatar-se a
segunda parte do mesmo concurso e, no caso de
nao obterem co1loca<;:ao na primeira parte, oonsi
deram-se, para todos os efeitos, como colocados
na escola onde, em resultado de concurso, oibti
veram a ultima coloca<;:ao.

2 - Os docentesque, no decurso do man
dato como elementos :;ntegrantesde conselhos di
rectivos ou comissoes instala·doras, hajam cessa
do aqu81as funyoes manter-se-ao at<5 ao fim do
ana escolar seguinte na mesma escola se 0 mo
mento da cessa<;:ao se verificar em data que nao
permita a apresenta<;:ao dacandidatura ao concur
so relativo ao referido ana escolar.
Art.o 60.° 1 Aos candidatos a prestar
servic;:o militar obrigat6rio sao garantidos todos
os direitos previstos neste dip,loma, com excep
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9ao dosaspec"Vos 'remunerat6rios. desde que se
jam anualmente opositores ao concurso estaibe
"ecido neste diploma nas condi90es nele previstas.
2 - as candidatos referidos no numero ante
rior tomarao posse do Jugar que obtiverem, atraves
do ultimo concurso, ou assinarao os respectivos
contratos na data da sua apresenta9ao ao servi90,
desde que e'sta nao ocorra para alemdos quinze
dias subsequentes ao da sua passagem a disponi
biiidade e se encontrem dentro do prazo de valida
dedaquela coloca9ao.
Art. 61. 0 - 1 - Para a docencia das discipli
nas do ensino secundario a funcionar emestabele
cimentos de ensino preparat6rio serao calacados
na segunda parte do concurso docentes profissio
nalizados do ensino secundario e aillda docentes
portadores de habilita90es pr6prias ou suficientes
para este nivel de ensino.
2 - Para efeito do disposto no numero ante
rior, as escolas preparatorias requisitarao os hora
rios elaborados de acordo com 0 disposto no ar
tigo 55. 0 do presente diploma.
3 - Os professores profissionalizados a quem
for distribuido servi90 docente correspondente a
grupos, subgrupos, disciplinas ou especialidades
de outro nivel de ensino serao remunerados da
qualidade de profissionalizados.

2 - A requisi9ao mencionada no numero ante
rior far-se-a com dispensa de todas as formalida
des, incluindo 0 visto da comissao de contas e a
publica9ao no Jomal Oficial da Regiao.
Art. 65. 0 - 1 - as docentes profissionalizados
nao pertencentes ao quadro e as provisorios colo
cados ao abrigo deste diploma mas nao providos
como professores dos quadros serao contratados
nos termos do presente diploma.
2 - as docentes referidos no numero ante
rior entram em exercicio de fun90es por conve
niencia urgente de servi90 publico, aplicando-se
aos respectivos provimentos 0 disposto no n.o 2 do
artigo 21. 0 deste diploma.
CAPITULO XIII
Do preen-chimento de necess,id'ades trans'it6rias
de pessoal docente

Art. 66. 0 As necessidades em termos de
pessoal docente que nao possam ser satisfei
tas atraves da segunda parte do concurso previs
to neste diploma se-!o-ao de acordo com normas
a estabelecer por portaria do Secretario Regional
de Educa9ao.
CAPITULO XIV
Da contratac;ao do pessoal docente
nao pertencente aos quadros

Art. 62. 0 - Para efeitos da aplica9ao do pre
sente diploma consideram-se habilita90es proprias
e habilita90es suficientes as que como tais se en
contrarem consignadas na legisla9ao em vigor.

Art. 67. 0 a contrato constitui a unica forma
de provimento dos docentes nao pertencentes aos
quadros dos ensinos preparat6rio, secundario e
medio.

Art. 63. 1 - Nao poderao ser opositores
ao concurso previsto neste diploma os candidatos
que exer9am outras fun90es publicas.

Art. 68. 0 1 - Na assinatura do contrato, 0
Secretario Regional de Educa9ao sera representa
do pelo director, pelo presidente do conselho di
rectivo do respectivo estabelecimento de ensino
ou por quem as suas vezes fizer.

0

2 - 0 disposto no numero anterior nao se
aplica aDs candidatos que, a data da candidatura,
apresentem declara9ao, com assinatura legalmente
r8'conhecida, de 0P9ao por coloca9ao na docencia,
se a ela adquirirem direito, com 0 concomitante
pedido de exonera9ao do cargo ou fun90es publi
cas que exercem.

3 - No acto da assinatura do contrato sera
inutilizada estampilha fiscal no valor corresponden
te ao impasto do selo devido pela posse.

Art. 64. 0 - 1 - A Co!oca9ao dos professores
dos ensinos preparatorio e ou secundario ao abri
go da preferencia conjugal processar-se-a de acor
do com 0 presente diploma, em regime de requisi
9ao, nos termos do Decreto-Lei n. O 373/77, de 5
de Setembro, e do Decreto Legislativo Regional n.
13/85/M, de 18 de Junho, para 0 ano escolar a que
o concurso diz respeito.

Art. 69. 0 - 1 - Os docentes que, tendo adqui
rido direito de coloca9ao, nao possam apresentar
-se para assinar ou renovar, nos prazos lega!men
to estabelecidos, 0 correspondente contrato e ini
ciar fun90es poderao, par motivo de doen9a devi
damente comprovada, beneficiar do disposto no
§ unico do artigo 4. 0 do Decreto-Lei n. O 34945, de
27 de Setembro de 1945.

O

2 - A assinatura do contrato corresponde, pa
ra todos os efeitos legals, a tomada de posse, dis
pensando-se as demais formalidades legais.

418

I SERlE -

2 - Sem prejufzo do disposto no numero an
terior. considerar-se-ao como tendo entrado em
exercicio de fun<;oes no prazo estabelecido. para
todos os efeitos legais, designadamente abono de
vencimentos. os docentes com direito, nos termos
do presente diploma, a renovar 0 contrato.

Art. 70.° Para efeitos do disposto no artigo 68.°
deste diploma, 0 candidato devera apresentar-se
no respectivo estabelecimento de ensino munido
das estampiJhas fiscais exigidas por lei, bern co
mo da declara<;ao de incompatibilidade e do bilhe
te de identidade, 0 qual sera devolvido apas a as
sinatura do contrato.
CAPITULO XV
Da c;elebrac;:ao do contrato e seus efeitos

Art. 71.° 1 - a contrato sera celebrado
num original e quatro capias, com excep<;ao dos
casos referidos no numero seguinte.
2 - Sao renovados os contratos dos docen
tes referidos no artigo 47.° do presente diploma.
3 - A renova<;ao dos contratos referidos no
numero anterior sera feita em averbamento. por
apostila.

a

ce!ebrar;:ao
Art. 72.° Os docentes sujeitos
de contrato que nao se encontrem abrangidos pe
10 estabelecido no artigo anterior celebrarao os
respectivos contratos na data em que forem man
dados apresentar nas escolas em que tiverem sido
colocados.

NUMERO 77

rogado por mais 30 dias por despacho do 'repre~
5entante da Seoretaria Regional da Educa¥ao, in
dicado no n.O 1 do artigo 68.°. sob requerimento
,do interessado. em queeste indicara 'Os motivos
justificativos do pedido de prorro'ga<;ao.
3 - Quando ocontrato se refe'rir a docentes
que tenham leccionado no ana escolar imediata
mente ante,rior ao que 0 contrato respeita, e dis
pensada a apresenta<;ao dos 'documentos re,feridos
no n.O 1.
4 - Completados os processos, os mesmos
serao enviados a Direc<;ao Regiona'i de Finan<;as,
Admin:istra<;ao e Pess'Oal ,da Secretaria Hegional
da Educa<;ao no prazo de cinco dias para efeitos
de homaloga<;ao.
Art.o 74.° - 1 - Para efeitos do disposto nos
artigos anteriores, os proceSSOrS individuais dos
docentesque mudarem de escola devem se'r trans
feridos, por solicita<;ao do estabelecimento ·dee'll
sino onde se encontram colocados, de modo que
seja respeitado 0 prazo referido no n.O 1 do artigo
73.° deste dipiJoma.
2 - Incorrem em ilicito ·discipJinar os fun
cionarios que nao derem cumprimento ao disposto
no numero anterior.
Art.o 75.° - 1 - 0 direito aos vencimentos
adquire-se com a assinatura docontrato. salvo 0
disposto no n.O 2 do artlgo 69.° deste diploma.
2 -Cessam '0 exercfcio defun<;oes e 0 ,di·
reito aos respe,ctivos vencimentos os docentes
ahrangidos por alguma das seguintes situa<;oes:

Art. 73. 0 - 1 - No prazo de 30 dias, contados
a partir da data da assinatura do contrato, os do
centes tem de entregar nos respectivos estabeleci
mentos de ensino os seguintes documentos:

a) Se 0 docente nao der cumprimento ao esta
belecido no n.O 1 ou no n.O 2 do artigo 73.° deste
diploma, conforme os casos, e imediatamente
apas 0 termo do respectivo prazo;

a) Certidao de nascimento ou fotocapia auten
ticada do biJhete de identidade;

b) Se 0 contr,ato nao vier a se'r homorlogado
nos termos Jegalmente estaberlecidos a partir da
data em que a nao homologar;:ao for comunicada ao
interessado.

b) Certificado antituberculoso;
c) Certificado de robustez fisica para exerci
cio de fun<;oes docentes;
d) Certificado do registo criminal;

Art.° 76.° - iConsideram-se nulos e de ne
nhum efeito os ,contratosque nao orbedecerem
ao estabeleddo no presente diploma.

e) Documento comprovativo de ter dado cum
primento as leis do recrutamento militar, 5e for
o caso.

Art.o 77.° - Homo'iogado ocontrato e depois
de orbtido 0 visto da ,comissao de contas. os res
pectivos exemplares terao 0 seguinte destino:

2 - 0 prazo referido no numem anterior para
a apresenta<;ao da 'documenta<;ao pod era ser pror

a) 0 original. depois dedevolvido pe'la co
missao de contas, sera arquivado no process'O
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individual do docente existente na Se'cretaria Re
gional da Educagao;

mos do artigo 72.0 deste dip'loma, para ce'lebrarem
no prazo legal 0 respectivo contrato.

b) Uma das capias acompanhara 0 origilnal
para a comissao de ,contas;

3 - 0 estabe'lecido nos numemsanteriores
pode,ra, pOl" despacho do Secreta'rio Hegional da
Educa9ao, proferido caso acaso, ser excepcionado.

c) As restantes serao e,nviadas a escola, sen
do uma para 0 respectivo processo, outra para fa
zer parte da conta de gerencia e a ultima para 0
i nteressado.
CAPITULO XVI

De vigencia do contrato

Art. o 82. 0 - 0 contrato sera firmado ou reno-
vado, nos termos do artigo 71. 0 deste diploma, em
modHlos proprios, a aprovar POl" portaria do Se
cret,kio IRegional da Educa9ao, que constituem ex
olusivo da Divisao de Patrimonio do Govel'ino ·Re
gional.
CAPITULO XVII

Art.° 78. 0 Os contratos a estabe'le,cer por
forga do artigo 67. 0 vigo,rarao ate final do ano es
colar a que a coloca9ao respeita.

Situac;oes especiais de contrato

Art. 79.
1 - Ocontrato expira no tel"mo
do prazo, se nao for renovado nos termos do artigo
71. deste diploma.

Alrt. 83.° - 0 presente dipl'oma ap'lica-se aos
contratos dos docentes a que se re,fere a alinea
a) do n.O 1 do artigo 213.0 do Decreto~Lei n.O 37029,
de 25 de Agosto de 1948,
O

O

0

-

0

2 - Sempre que, durante 0 prazo de vigencia
do contrato, houver altera96es das condigoes nele
previstas, deverao as mesmas se,r anotadas no
respectivocontrato.
3 - As altera96es que se verificarem depois
da homologagaodo contrato serao enviadas a
DIreC9ao Regional de Finan9as, Administra9ao e
Pessoal da Seoretaria Regional da Educa9aO, para
conhecimento.

Art. 84.° - 1 - Os contratos plurianualis ca
ducam emqualquer das seguintes ,condi90es:
O

a) Automarticamente, no caso de 0 docente
obter direito a provimento em lugar de ~professor
efectivo;
b) Nao se ter odocente candidato a primeira
parte do concurso nas condi90es estabe'lecidas
na quarta prioridade do artigo 6.°;

Art. 80.
1 - 0 contrato previsto neste
diploma pode ser denunciadopor qualquer 'das
partes, nas seguintes condi90es:

c) POl" denuncia do docente, em qualquer all
tura do ano, nos termos do artigo 80.° do p,resente
diploma, sendo aphcaveis as disposi90eS do artigo
81.°deste diploma.

a) POI" parte do professor contratado, atrav8s
de requerimento dil'iigido ao director regional ,de
Finan9as, Administragao e Pessoal da Secl"etaria
Regional da Educa9ao;

2 - Exceptuam-se do disposto na a.]f,nea- b)
do numero anterior os contratos plurIanuais nos
termos do n. O 2 do artigo 31.° deste di'ploma.

ib) Por parte da Secretaria Regionalda Edu
ca9ao, em consequencia de processo disciplinar.

Art.o 85. 0 1 - Osdocentes que suspende
rem a rela9ao de trabalho, POl" den uncia, em qual
quer altura ,do ano, no concu'rso respeitante ao ana
escolar seguinte nao pode,rao beneficial" da situa
9aO de colocados pello concurso imediatamente
anterior.

O

0

-

No requerimento referido na alinea a)
2 do numem anterior, 0 professor indicara a data
a partir da qual pretente a de,nunoia do contrato.
Art. o 81. 0 - 1 - 0 docente que tenha denun
ciado 0 contrato nos termos do artigo ante'rior nao
po-dera prestaI' servi90 durante esse ano escoJar
em qualquer estabelecimento de ensino oficial.
2 - 0 disposto no numero anteirior aplica-se
aos docentes que nao se apresentarem, nos ter

2 - Os docentes a que se refere 0 numero
anterior que denunciem 0 ,contrato apos Hpresen
ta9ao de ·candidatura para 0 ana e'scolar seguinte
se,rao exclufdos do respectivoconcurso.
3 - 0 disposto no numem anterior pod era
nao se aplicar aos casos em que '0 candidato re
querer ao director regiona'l de Finan9as, Adminis
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trac;aoe Pessoal da Secretaria Hegional da Edu
cac;ao a sua integrac;ao na·priori·dade a que tern
direito em resultado da denuncia se para a mes
ma obtiver 0 necessa,rio defe'rimento.
Art.O 86.
'Em tudo '0 'que estiver previsto
no p'resente dip,loma aplicar-se-a, aos contratos
nele regulamentados, 0 estabe!le'cido no Decreta
-Lei n,o 49397, de 24 de Novembro ,de 1969.
0

-

CAPfTULO XVIII
Disposic;oes finais

Art. O 87.
Ao preenc1himento dos lugares
do quadro previsto neste diploma, bem como a
admissao de porofessores pmvisorios atraves da
segunda parte do concurso a que se refereeste
,diploma, naoe aplicavel 0 artigo 10. do Decreto
Legis'lativo Regional n.O 13/85/M, de 8 de Junho.

NlJMERO 77

a nfvel do continente, ou pe'lo diploma que vier a
regulamentar a oOllocac;ao de docentes dos ensinos
preparatorio e secundario na Regiao Autonoma dos
Ac;ores poderao igualmente ser opositores ao con
curso regulado por este diploma, devendo indicar
no impresso de candidatura a quail deles atribuem
prioridade.
2 - Os candidatos re'feridos no numero ante
rio'rserao ordenadosde acorldo com as criterios
definidos neste diploma apos a ordenaC;ao dos
candidatos que foram unicamente opositores ao
concurso da Regiao Autonoma da Maderia au que
optaram por esteultimo.

0

-

0

Art.O 88.
0 concurso a realiizar para 0 ana
de 1988-1989 se'ra alberto no prazo maximo de oito
di,as, contado a partir dodia seguinte ao da publi
cac;ao do presente diploma.
0

-

Art. o 89. 0 - 1 - E revogada toda a legislac;ao
em contrario,nomeadamente:
a) 00 Decreta Hegu!lamentar
12/85/M, de 17 de Junho;

Regional

n.O

b) 0 Decreta Hegu'lamentar ,Regional n.O
18/85/M, de 26 de Agosto, na redacc;ao dada ,pelo
De,creto Regulamentar :Regional n.O 13/86/M, de
1 de Agosto;

3 - Para efeitos de ordenac;:ao prevista no
numero anterior as candidatos opositores ao con
curso da Regiao Autonoma da Madeira conside
ramose iintegrados nas situac;:6es 1 e 2 de acor-do
com as alfneas seguintes:
a) Na situac;:ao 1, os candidatos que concor
rem exolusivamente au que optaram pe,lo con
curso da Regiao Autonoma da Madeira;
b) Na situac;:ao 2, as candidatos que, tendo
concorrido ao concurso ·da Hegiao Autonoma da
Madeira, optaram pelos concursos do continente
ou da Regiao Autonoma dos Ac;:ores.
4 - Aos candidatosque, concorrendo na si
tuac;:ao pirevista no n.O 1 deste artigo, optem pe'lo
concurso da Regiao Autonomada Ma,dei'ra e ve
nham a deslistir fora de pirazo ou a nao aceitar a
colocac;:ao lque Ihes foi atribufda, ser-Ihe-ao apli
cadas as disposic;:5es das alfneas a) e b) do artigo
25. deste diploma, ficando igualmente impossibi
litados de no respectivo ana escolar enos tres
anos subse'quentes serem colocados em exercicio
defunc;:6es docentes nos estabelecimentos oriciais
dos ensinos preparatorio e secundario da Regiao
Autonoma da Ma'deira.
0

c) 0 Decreta Hegulamentar 'Regional
6/86/M, de 17'de Abri'l;

n.O

d) 0 Decreta Hegulamentar
1/86/M, de 1 de Fevereiro;

n.

Regilonal

e) 0 Decreto 'Regulamentar Hegional
12/87/M, de 19 de Maio.

O

n,O

2 - Aos contratos relatiivos ao ana lectivo
de 1987-1988 continuam, ate ao seu termo, a ser
aplicaveisas disposic;6es respectivas previstas na
,I,eg,islac;ao vigente a data da entrada em vigor
-cleste diploma, nomeadamente as constantes do
Decreto Hegulamentar Regional n.O 1/86/M, de 1
de Fevereiro.
Art. O90.0 - 1 - Os candidatos que concorram
as primeira e segunda partes doconcuirso regu
lado pelo 'Decreta-Lei n.O 18/88, de 21 de Janeiro,

Art. O91.
0 presente diploma produzefeitos
a 'partir de 1de Janeiro de 1988.
0

-

Aprovado em sessao p'lenaria de 18 de Marc;:o
de 1988.
OPresidente ·da Assembleia Regional, Jorge
Nelia Praxede's Ferraz Me'ndom;a.
Assinado em 12 de Abril de 1988.

o Ministro da Hep'ubHca para a Regiao Aut6
noma da Madeira, Uno Dias Miguel.
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Resoluc;ao n.O 592/88

Mar.a anexo a que sa refe,re 0 artigo 6,· do Decreto
Legislativo Regional n,· 4/88/M

o Conselha
Zonas

Cod/gos

I ........ .......

Camara de Lobos, funchal, Machico
e Santa :Druz.

.A<provar a minuta do contr·arto de fornedmen
to e montagem dos equipamentos da primeka fase
do sistema e·levat6rio de tratamento dos Soco·rri

2

lC,a;]:h eta , Pontado

H'

3

Santana e Sao Vicente.

4

Porto Santo.

""

€m 12 de Maio de 1988, resolveu:

Concelhos

i'I

IV

do Governo, reunido emp,lenario

Sol e Hibe,ira 'Bra'la.

dos, em que e adjudicata'l1ia a socie·dadeque gira
sob a firma «Vasco Pessoa, Lda.».
Presidencia do Governo Regional. -

0 Pre

sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so Gon9alves Jardim.

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
ResolUl;ao n.O 590/88

Resoluc;ao n.. 593/88
No amhito da poHtica de apoio a associa90es
e cluibes para melhoramento ,das respectivas ins
tala90es,que,r sociaisquerdesportivas,

0

Con

o Conselho

do Governo, reunido em p,!enario

em 12 de Maio de 1988, resolveu:

selho do Governo, reunido em plen:a'ri'O em 12 de
Maio de 1988, resolveu atribuir ao Olube Uniao

do projecto geml de restauro ea,dapta9ao do Co

Desportiva de Santana um subsfd:io no valor de

legio dos Jesuftas para ins,tala9ao do Centro de

1 375000$00, para obras de repara9ao na sua sede.

Estudos Universitarios da Madeira, de que

Estadespesa

tem

cabimento na Sec. 06,

Cap. 50, Div. 10, Subdiv, 03, C6digo 71.09.

Aprovar a minuta do contrato para elabora9ao

dicatario

0

Arq,O Joao Francisco Sandalo Hernan

dez de Caires.
Presidencia do Governo Regional. -

Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

e adju

0 Pre

sidente do Governo Regional, Alberto Joao Cardo
so Gon9alves Jardim.

Gon9alves Jardim.

Resoluc;ao n" 594/88
Resolu(:ao n" 591/88
Considerando 0 exito alcan9ado pela prece

Considerando que urge proceder a aquIsl9ao
de mobiliario para equipar 0 Laborat6rio Oufmico
Conselhodo Governo, reu

dente competi9ao, 0 Conselho do Governo, 'reuni

Agricola (Camacha),

do em plena'rio ,em 12 de Maio de 1988, resolveu

nido em "plenario em 12 de Maio de 1988,resolveu:

conceder um subsfdio de 300 contos ao Olube
Naval ,do Funchal destinado a comparticipa9ao nas

a) Autorizar a ·dispensa de concurso publico

despesas relativas a organiza9ao do II Grande Pre
mio Internacional Didade do Funchal.

'0

ou limitado para a aquisi9ao de mobHiario para
equipar

0

Laborat6rio OUlmico-Agrfcola (.camacha),

ao abrigo do disposto no n.O 4 A despesa tem cabimenta98.0 na Se,cretaria

alfnea a) do

artigo 5.° do IDecreto·Le!i n,O 211/79, de 12 de

06, Capftulo 50, Divisao 11, C6digo 71.09.

Julho, ecom base nos fundamentose razoes cons
tantes da informa9ao prestada a 9.5.88 peilo Di

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi·
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

rector do Gabinete de Planeamento da Direc9ao
Regional de Agricul~ura, Gonstitufda por uma folha

Gon9alves Jardim.

dactilografada, cujo teoraqui se da porintegraJ·
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mente reproduzido .e que fica arquivada na Se-cre

1/88/H, de que

adjudicataria a sociedade de

taria-Geral da Presidencia do Governo;

nominada ConS'trutora do Ti:lmega, S.A.
Presidencia do Governo Regional. -

b) Que para aquerle fim seja realizado ajuste

0 Presi

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

d:kecto nos termos do referido diploma.
Mais resolve adjudicar a Sociedade «IEstabe
lecimentos Barral Limitada» a aquisir;:ao de mobi
Haria Kottermann destinadoa equipar a Labora

Resoluc;:ao

torio Qu~mico-Agricoila (Camacha) pelo montante
de 32088888$00, por ser a proposta economica e
tecnicamente mais vantajosa.

o

o [Conselho

02.04, C6digo 71.09.
Presidencin do Governo Regional. -

0 Pres i

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

do Governo, reunido em p.lenrario

em 12 de Maio de 1988. resolveu:
Aprovar a minuta do contrato de «Concepr;:ao

preseMe encargo tem cabimento na rubliica

orr;:amentalda Se'Cretaria 08, Capftulo 50, Divisao

n.O 597/88

JConstruc;ao de um ediffcio escolarde onze salas
para a Escola Pre,paratoria da Calheta e arralljos
exteriores». em que e adjudicataria a sociedade
que gira sob a firma «Alberto Martins Mesquita
& Filhos, Lda.».

Gonr;alves Jardim.

Presidencia do Governo Regional. -

0 Pres i

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.
Resoluc;:ao

o

n.O 595/88
Resoluc;:ao n." 598/88

Conselho do Governo, reunido em plenario

em 12 de Maio de 1988, resolveu:
Aprovar a minuta do contrato de elaborar;:ao

o Conselho do Governo, reuni-do em plenario
em 12 de Maio de 1988,res'Olveu:

do projecto -do sistema elevat6rio e de tratamento

Aprovar a minuta do contrato de empre!itada

de agua das captar;:oes dos Socorridos, de que

e

adjudkataria a sociedade -denominada Hidroqua

de «Sistema de elevar;:ao e drenagem de aguas
residuais ·da Zona de Expansao Turfstica a Ponta

tro -

-

Consu</tores de Hidraulica, Hecursos Hfdri

Porto Santo». em que

e adjudicataria

a Socie

dade de Empreitadas Somague, S.A.

cos e Ambiente, Lda.
Presidencia do Governo Regional. -

0 Presi

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

Presidencia do Governo Regional. -

0 Pres i

dente do Governo Regional. Alberto Joao Cardoso
Gonr;:alves Jardim.

Gonr;alves Jardim.

Resolur;ao
Resoluc;:ao

o Conselho
o

n.O 599/88

n.O 596/88

Conserlho do Governo. reunido em plenario

em 12 de Maio de 1988. I esolveu:

das «Infraestruturas do Agrupamento Re'sidencial
da Ribeira de Santo Antonio -

em 12 de 'Maio de 1988. resO'lveu:
Fazer

Aprovar a minuta do contrato de empreitada

Empreitada n.O

do Govemo, reunj·do em plenario

a

distribuir;:ao

da

importancia

De

73 69-6 848$00. pelos Municfpios da Regiao.
Esta verba corresponde ao duodecimo do mes
de Maio de 1988, no queconcerne as tmnsferen

20 DE MAIO DE 1988
oias correntes, participa<;80 nos termos do Artigo
8.°, da Lei das Finan<;as Locais e conjugado com
o artigo 62.° da Lei n.O 2/88, de 26 de Janeiro, de
duzi-do das importancias relativas aos en cargos
'financeiros, com vencimento a 20 de Maio de
1988, inerentes aos Cont~atos de Heequilfbrio Fi
nanceiro e Protoco'io Adticional, celebrados com
diversas entidades, oom excep<;8o dos Municlpios
do Porto Santo 'e Ponta do Sol.

423
As presentes transiferencias serao efectua
das em conformidade com a dota<;8o or<;amental,
sob a rubrica 03, Capitulo 80. iDivisao 23, Subdi
visao 00, [Fundo de EquiHbrio Flnanceiro - Trans
ferencias Correntes), do Or<;amento Regional.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presl
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;:alves Jardim.
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I SERlE -

NOMERO 77

Pre.;:o deste numero: 96$00

....

-----=------"'""""~-------_
~~~--"""""~-~-==><~-----~._~--~ASSINATURAS
.Toda a correspondencia, quer ofi·
.0 pre«;:o dos anuncios
de 70$00
As duas series •
2 800$ ~emestre
1 600$
a
linha,
acrescido
do
respective
clal, quer relativa a anuncios e a
As tres series Ana ••• 3 200$
1 400$
I. V. A., dependendo a sua publi.
• •.. 1 400$
700$
assinaturas do Jomal oticlal deve l A I." serie
A 2." serie
• ••• 1 400$
700$
ca«;:ao do pagamento antecipado a
Secretar!a-Geral da
ser dirigida
A 3." serie
' .. _ 1 400$
700$
efectuar na Secretaria-Geral da Pre
Numeros e ~uplementos - p~o par pagina: 4$00
Presidencfa do Governo Regiona,1
sidencia do Governo Regional da
A estes valores acrescem as partes de correia
da Madeira-.
Madeira-.
(Portaria n. O 148/87, de 7 de Dalembro)
I"

a

i

I

I

Execu~ao
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