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Portaria n.º 51-C/2007
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SECRETARIADAREGIONALEDUCAÇÃO

Portaria n.º 51-A/2007
Atendendo à necessidade de ajustar a dotação do número de
lugares atribuídos a cada um dos quadros de instituição de
educação especial de professores para os grupos de docência de
Educação Física, Educação Musical e Educação Visual e
Tecnológica, previstos pelo Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de
Fevereiro, e Decreto Legislativo Regional n.º 10-A/2004/M, de
16 de Junho, de molde a que nos termos previstos dos n.ºs 2 e 3
do artigo 5.º deste último diploma se possa abrir o concurso
daquele pessoal durante o mês de Abril, para que o ano escolar
de 2007/2008 se inicie na sua normalidade com vista à
salvaguarda das crianças e alunos que constituem o cerne do
Sistema Educativo
Considerando que a dotação dos quadros de instituição de
educação especial de professores em exercício efectivo de
funções na área de educação especial e naqueles grupos de
docência constitui um imperativo por motivos de interesse
público, que corporiza o conceito de acto estritamente necessário
para assegurar a gestão dos negócios públicos previsto no n.º 5
do art. 186.º da Constituição da República Portuguesa e no n.º 2
do artigo 62.º e artigo 63.º do Estatuto Político Administrativo da
Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5
de Julho, alterado pelas Leis n.ºs 139/99, de 21 de Agosto, e
12/2000, de 21 de Junho.
Assim, manda o Governo Regional, pelos Secretários
Regionais do Plano e Finanças e de Educação, nos termos dos
artigos 1.º, n.º 3 e 26.º, n.º 5 do Decreto Legislativo Regional n.º
10-A/2004/M, de 16 de Junho, aprovar o seguinte:
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1 – O número de lugares dos quadros de instituição de
educação especial de professores para os grupos de docência de
Educação Física, Educação Musical e Educação Visual e
Tecnológica, para o ano escolar de 2007/2008 é o constante do
mapa I anexo à presente portaria.
2 – Os encargos com o pessoal docente referido no número
anterior, providos nestes lugares, serão suportados por verba do
orçamento da Direcção Regional de Educação Especial e
Reabilitação.
3 – Para efeitos de intercomunicabilidade de quadros, os
grupos de docência dos quadros de instituição de educação
especial acima mencionados são equiparados a lugares de
quadro do 2.º ciclo do ensino básico ou do 3.º ciclo do ensino
básico e secundário, conforme os códigos de recrutamento
constantes do mapa I anexo à presente portaria, sendo as
habilitações para os grupos de recrutamento as previstas nas
alíneas e), f) e g) do artigo 6.º, e s) do artigo 7.º, ambos do
Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de Fevereiro.
4 – Apresente portaria entra em vigor no dia imediato ao da
sua publicação.
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, AOS 17
DE ABRIL DE 2007.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
Francisco José Vieira Fernandes

Mapa I anexo à Portaria n.º 51-A/2007 de 26 de Abril
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Portaria n.º 51-B/2007
Atendendo à necessidade de anualmente ajustar a dotação do
número de lugares atribuídos a cada um dos quadros de
instituição de educação especial de pessoal docente
especializado em educação e ensino especial criados pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 10-A/2004/M, de 16 de Junho,
de molde a que nos termos previstos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 5.º
do mesmo diploma se possa abrir o concurso daquele pessoal
durante o mês de Abril, para que o ano escolar de 2007/2008 se
inicie na sua normalidade com vista à salvaguarda das crianças e
alunos que constituem o cerne do Sistema Educativo
Considerando que a dotação dos quadros de instituição da
educação especial constitui um imperativo por motivos de
interesse público, que corporiza o conceito de acto estritamente
necessário para assegurar a gestão dos negócios públicos
previsto no n.º 5 do art. 186.º da Constituição da República
Portuguesa e no n.º 2 do artigo 62.º e artigo 63.º do Estatuto
Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira,
aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de Julho, alterado pelas Leis
n.ºs 139/99, de 21 de Agosto, e 12/2000, de 21 de Junho.
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Assim, manda o Governo Regional, pelo Secretário Regional
de Educação, nos termos do artigo 3.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 10-A/2004/M, de 16 de Junho, aprovar o seguinte:
1 – O Mapa I anexo à Portaria n.º 43/2006, de 18 de Abril, é
alterado sem aumento dos valores totais globais da dotação,
passando o número de lugares dos quadros de instituição de
educação especial de pessoal docente especializado em educação
e ensino especial para o ano escolar de 2007/2008 a ser o
constante do mapa I anexo à presente Portaria.
2 – Apresente portaria entra em vigor no dia imediato ao da
sua publicação.
SECRETARIAREGIONAL DE EDUCAÇÃO, AOS 17 DE
ABRIL DE 2007
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
Francisco José Vieira Fernandes

Mapa I anexo à Portaria n.º 51-B/2006 de 26 de Abril
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Portaria n.º 51-C/2007

Atendendo à necessidade de ajustar a dotação do número de
lugares atribuídos nos quadros de zona pedagógica de pessoal
docente especializado em educação e ensino especial previstos
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 10-A/2004/M, de 16 de
Junho, de molde a que nos termos previstos dos n.ºs 2 e 3 do
artigo 5.º do mesmo diploma se possa abrir o concurso daquele
pessoal durante o mês de Abril, para que o ano escolar de
2007/2008 se inicie na sua normalidade com vista à salvaguarda
das crianças e alunos que constituem o cerne do Sistema
Educativo
Considerando que a dotação dos quadros de zona pedagógica
da educação especial constitui um imperativo por motivos de
interesse público, que corporiza o conceito de acto estritamente
necessário para assegurar a gestão dos negócios públicos
previsto no n.º 5 do art. 186.º da Constituição da República
Portuguesa e no n.º 2 do artigo 62.º e artigo 63.º do Estatuto
Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira,
aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de Julho, alterado pelas Leis
n.ºs 139/99, de 21 de Agosto, e 12/2000, de 21 de Junho.
Assim, manda o Governo Regional, pelo Secretário Regional
de Educação, nos termos dos artigos 3.º e 28.º, N.º 2 do Decreto
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Legislativo Regional n.º 10-A/2004/M, de 16 de Junho, aprovar
o seguinte:
1 – O número de lugares dos quadros de zona pedagógica de
pessoal docente especializado em educação e ensino especial
para o ano escolar de 2007/2008 é o constante do mapa I anexo
à presente portaria.
2 – Os encargos com o pessoal docente especializado em
educação e ensino especial provido nestes lugares serão
suportados por verba do orçamento da Direcção Regional de
Educação Especial e Reabilitação.
3 – Apresente portaria entra em vigor no dia imediato ao da
sua publicação.
SECRETARIAREGIONAL DE EDUCAÇÃO, AOS 17 DE
ABRIL DE 2007.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
Francisco José Vieira Fernandes

Mapa I anexo à Portaria n.º 51-C/2007 de 26 de Abril
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Portaria n.º 51-D/2007
Considerando que, nos termos dos n.ºs 1 do artigo 40.º e 3 do
artigo 42.º da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, alterada pela Lei
n.º 115/97, de 19 de Setembro, e Lei n.º 49/2005, de 30 de
Agosto, compete ao Estado criar uma rede de estabelecimentos
públicos de educação e ensino de densidade e dimensão
ajustadas às características e necessidades regionais e à
capacidade de acolhimento de um número equilibrado de alunos,
que cubra as necessidades de toda a população.
Considerando que, nos termos dos n.ºs 2 do artigo 3.º e 2 e 3
do artigo 26.º do Decreto Legislativo Regional n.º 10-A/2004/M,
de 16 de Junho, os quadros de escola de pessoal docente
especializado em educação e ensino especial destinam-se a
satisfazer as necessidades educativas especiais permanentes dos
estabelecimentos de educação ou de ensino, fixando-se a
respectiva dotação para os quadros de educadores de infância de
acordo com a frequência de cada sala e com o número de salas
dos jardins-de-infância, bem como atendendo às necessidades
educativas especiais de cada estabelecimento, e a dotação dos
quadros das escolas do 1.º ciclo de ensino básico e dos
estabelecimentos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e
secundário de acordo com o número de alunos e com o regime
de funcionamento escolar, bem como atendendo às necessidades
educativas especiais de cada escola.
Atendendo à necessidade de anualmente proceder à dotação
do número de lugares atribuídos a cada um dos quadros de escola
de pessoal docente especializado em educação e ensino especial
criados pelo Decreto Legislativo Regional n.º 10-A/2004/M, de
16 de Junho, de molde a que nos termos previstos dos n.ºs 2 e 3
do artigo 5.º do mesmo diploma se possa abrir o concurso
daquele pessoal durante o mês de Abril, para que o ano escolar
de 2007/2008 se inicie na sua normalidade com vista à
salvaguarda das crianças e alunos que constituem o cerne do
Sistema Educativo
Considerando que a dotação dos quadros de escola da
educação especial constitui um imperativo por motivos de
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interesse público, que corporiza o conceito de acto estritamente
necessário para assegurar a gestão dos negócios públicos
previsto no n.º 5 do art. 186.º da Constituição da República
Portuguesa e no n.º 2 do artigo 62.º e artigo 63.º do Estatuto
Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira,
aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de Julho, alterado pelas Leis
n.ºs 139/99, de 21 de Agosto, e 12/2000, de 21 de Junho.
Assim, manda o Governo Regional, pelo Secretário Regional
de Educação, nos termos dos artigos 3.º e 26.º, n.º 5 do Decreto
Legislativo Regional n.º 10-A/2004/M, de 16 de Junho, aprovar
o seguinte:
1 – O número de lugares dos quadros de escola de pessoal
docente especializado em educação e ensino especial para o ano
escolar de 2007/2008 é o constante dos mapas I, II e III anexos
à presente portaria.
2 – Os encargos com o pessoal docente especializado em
educação e ensino especial provido nestes lugares serão
suportados por verba do orçamento da Direcção Regional de
Educação Especial e Reabilitação.
3 – O docente especializado provido em lugar de quadro de
escola satisfaz todas as necessidades educativas especiais que se
verifiquem no estabelecimento de educação ou de ensino
respectivo, excepto se, por afectação, forem criadas vagas para o
mesmo estabelecimento.
4 – Apresente portaria entra em vigor no dia imediato ao da
sua publicação.
SECRETARIAREGIONAL DE EDUCAÇÃO, AOS 17 DE
ABRIL DE 2007.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO,,
Francisco José Vieira Fernandes

Mapa I anexo à Portaria n.º 51-D/2007 de 26 de Abril
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Mapa I anexo à Portaria n.º 51-D/2007 de 26 de Abril (conti)
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Mapa I anexo à Portaria n.º 51-D/2007 de 26 de Abril (conti)
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Mapa I anexo à Portaria n.º 51-D/2007 de 26 de Abril (conti)
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Mapa II anexo à Portaria n.º 51-D/2007 de 26 de Abril (cont)
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Mapa II anexo à Portaria n.º 51-D/2007 de 26 de Abril (cont)
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Mapa II anexo à Portaria n.º 51-D/2007 de 26 de Abril (cont)
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Mapa III anexo à Portaria n.º 51-D/2007 de 26 de Abril (cont)
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direcção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda . . . . . . . . . . . . . . . .
Duas laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Três laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Quatro laudas . . . . . . . . . . . . . .
Cinco laudas . . . . . . . . . . . . . .
Seis ou mais laudas . . . . . . . . .

15,91 cada
17,34 cada
28,66 cada
30,56 cada
31,74 cada
38,56 cada

15,91;
34,68;
85,98;
122,24;
158,70;
231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

Números e Suplementos - Preço por página

0,29

Anual
Uma Série . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,66
Duas Séries . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,38
Três Séries . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,78
Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,98

Semestral
13,75;
26,28;
31,95;
37,19.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Divisão do Jornal Oficial
Divisão do Jornal Oficial
Número 181952/02

O Preço deste número:

4,22 (IVA incluído)

