4265

Diário da República, 1.ª série — N.º 159 — 20 de agosto de 2018

Carreira

Grau
de complexidade
funcional

Categoria

Número de posições
remuneratórias

6.ª
7.ª
8.ª

Níveis remuneratórios
da tabela
remuneratória única

9
10
11

ANEXO II
Posições remuneratórias complementares
(a que se refere o artigo 22.º)
Categoria de técnico de espaços verdes encarregado
Carreira

Técnico de espaços verdes . . . . . . . . . . .

Categoria

Grau
de complexidade
funcional

Técnico de espaços verdes encarregado . . . . . .

1

Número de posições
remuneratórias

5.ª
6.ª

Níveis remuneratórios
da tabela
remuneratória única

15
16

Categoria de técnico de espaços verdes
Carreira

Técnico de espaços verdes . . . . . . . . . . .

Categoria

Grau
de complexidade
funcional

Técnico de espaços verdes . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Número de posições
remuneratórias

9.ª

Níveis remuneratórios
da tabela
remuneratória única

12

111572805
Decreto Legislativo Regional n.º 16/2018/M
Cria incentivos à fixação de médicos no Serviço Regional
de Saúde da Região Autónoma da Madeira

Na sequência dos compromissos assumidos pela Região
Autónoma da Madeira, no âmbito do PAEF-programa de
ajustamento económico e financeiro, o Decreto Legislativo Regional n.º 10/2012/M, de 14 de junho, procedeu à
revogação de vários diplomas que instituíram incentivos
à fixação de médicos na Região.
Considerando, todavia, que, por circunstâncias e vicissitudes várias, o Serviço Regional de Saúde da Região
Autónoma da Madeira debate-se atualmente com graves
carências de médicos, maxime nalgumas especialidades,
e que esta carência obstaculiza uma adequada recuperação das listas de espera existentes, bem como a desejável
produção clínica dos serviços de saúde, é imperioso que
se criem incentivos à fixação de médicos no Serviço Regional de Saúde, procurando atenuar-se os reflexos da
descontinuidade territorial insular.
Para efeitos do presente diploma a fixação das especialidades especialmente carenciadas será regulamentada
por despacho conjunto dos membros do Governo Regional
responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde.
Os incentivos objeto do presente diploma, cuja perceção
é limitada no tempo, procuram também atenuar os encargos
que os trabalhadores médicos a abranger terão numa fase
inicial de instalação na Região, razão pela qual se prevê a
possibilidade de compensação das despesas de deslocação
e transporte.
Estabelece-se, ainda, a possibilidade de atribuição de
apoios para formação e investigação, para além de apoios
de âmbito familiar, a regulamentar pelo Governo Regional.

A recente desvinculação de alguns médicos do Serviço de
Saúde da Região Autónoma da Madeira E. P. E. obriga, a título excecional, a alargar o âmbito dos incentivos previstos
no presente diploma, designadamente o pecuniário de fixação, aos profissionais admitidos desde 1 de abril de 2015.
Foram cumpridos os procedimentos de auscultação
estabelecidos no artigo 16.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, alterada pelas Leis n.os 82-B/2014, de 31 de
dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro, 25/2017, de 30 de maio,
70/2017, de 14 de agosto e 73/2017, de 16 de agosto.
Assim:
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da
Madeira decreta, ao abrigo do disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 227.º e no n.º 1 do artigo 232.º da Constituição da República Portuguesa e na alínea c) do n.º 1
do artigo 37.º e na alínea m) do artigo 40.º do Estatuto
Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira,
aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de junho e revisto pelas Leis n.os 130/99, de 21 de agosto e 12/2000, de 21 de
junho, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto e âmbito

1 — O presente diploma estabelece os termos e as
condições de atribuição de incentivos aos trabalhadores
médicos a contratar pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E., em especialidades consideradas
especialmente carenciadas e independentemente do vínculo
jurídico e regime de trabalho.
2 — A fixação das especialidades especialmente carenciadas a que se refere o número anterior é efetuada por
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despacho conjunto dos membros do Governo Regional
responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde.
3 — As especialidades fixadas como especialmente
carenciadas poderão ser alteradas, por redução ou alargamento, consoante as necessidades do Serviço de Saúde da
Região Autónoma, E. P. E., nos termos do número anterior.
Artigo 2.º
Tipo de incentivos

1 — Os incentivos aos trabalhadores médicos podem
ter natureza pecuniária ou não pecuniária.
2 — Aos trabalhadores médicos a quem é aplicável o
presente diploma, são atribuídos os seguintes incentivos
de natureza pecuniária:
a) Compensação das despesas de deslocação e transporte;
b) Incentivo para fixação no Serviço Regional de Saúde.
Artigo 3.º
Compensação das despesas de deslocação e transporte

1 — Aos trabalhadores médicos a quem é aplicável o
presente diploma e que não hajam efetuado o internato médico na Região, será prestado um abono por compensação
das despesas resultantes da sua deslocação, correspondente
ao valor despendido numa tarifa de transporte aéreo entre
o continente português e a Região, para si e para o seu
cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto,
acrescido do valor do abono de 7 dias de ajudas de custo,
nos termos legalmente previstos para os trabalhadores em
regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas.
2 — A compensação efetiva-se num único pagamento
a realizar pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da
Madeira, E. P. E., no mês seguinte à celebração do contrato
de trabalho.
Artigo 4.º
Incentivo à fixação no Serviço Regional de Saúde

1 — O valor do incentivo pecuniário de fixação no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E.,
é fixado em 40 % da remuneração base correspondente à
primeira posição remuneratória da categoria de assistente,
da carreira especial médica ou da carreira médica, a pagar
12 meses por ano.
2 — O incentivo pecuniário é atribuído pelo período de
três anos após a celebração do contrato de trabalho com o
Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E.,
e cessa decorrido esse prazo.
Artigo 5.º
Incentivos de natureza não pecuniária

1 — Aos trabalhadores médicos a quem é aplicável o
presente diploma são atribuídos os seguintes incentivos
de natureza não pecuniária:
a) A preferência pelo cônjuge ou pela pessoa com quem
viva em união de facto na lista de ordenação final de candidatos, em caso de igualdade de classificação, nos procedimentos concursais de recrutamento publicitados ao abrigo
e nos termos do artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, alterada pelas Leis n.os 82-B/2014, de 31
de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20

de junho, 42/2016, de 28 de dezembro, 25/2017, de 30
de maio, 70/2017, de 14 de agosto e 73/2017, de 16 de
agosto, para ocupação de posto de trabalho em serviço ou
organismo da administração direta e indireta da Região,
desde que se trate de trabalhador com vínculo de emprego
público constituído por tempo indeterminado;
b) O aumento da duração do período de férias, em 3 dias;
c) Sem prejuízo de situações excecionais que possam
comprometer a prestação de cuidados de saúde, o gozo
do período de férias a que legalmente tem direito, em
simultâneo com o cônjuge ou a pessoa com quem viva
em união de facto;
d) Sem prejuízo de situações excecionais que possam
comprometer a prestação de cuidados de saúde, o gozo
de 11 dias úteis consecutivos do período de férias a que
legalmente tem direito, durante as férias escolares dos seus
filhos ou dos filhos do cônjuge ou pessoa com quem viva
em união de facto que faça parte do seu agregado familiar;
e) Participação em atividades de investigação ou desenvolvimento das correspondentes competências e qualificações profissionais, mediante exercício de funções
em serviços ou estabelecimentos de saúde à sua escolha e
com prévia autorização destes, situados em território nacional, pelo período máximo de 15 dias, por ano, seguido
ou interpolado, com direito a ajudas de custo e transporte
nos termos legais;
f) A garantia de transferência escolar dos filhos de qualquer dos cônjuges ou de pessoa com quem viva em união
de facto;
g) Apoio à inscrição dos filhos de qualquer dos cônjuges
ou de pessoa com quem viva em união de facto em creches
e estabelecimentos de ensino oficiais;
h) Apoio a ascendentes de qualquer dos cônjuges ou de
pessoa com quem viva em união de facto na inscrição em
lares da terceira idade e centros de dia oficiais.
2 — Os incentivos de natureza não pecuniária a que se
referem as alíneas g) e h) do número anterior são objeto
de regulamentação por despacho conjunto dos membros
do Governo Regional com tutela nas áreas da saúde, da
educação e da segurança social.
Artigo 6.º
Compromisso

A atribuição dos incentivos objeto do presente diploma
depende da assunção do compromisso por parte do trabalhador médico de prestar serviço no local onde foi admitido, pelo período de 3 anos.
Artigo 7.º
Incumprimento

1 — O incumprimento das obrigações previstas no presente diploma, por factos imputáveis ao trabalhador médico, implicam a devolução dos valores recebidos a título
de incentivos pecuniários, acrescidos de juros devidos à
taxa legal em vigor.
2 — O pagamento deverá ser efetuado no prazo de
60 dias a contar do facto que lhe deu origem.
3 — Caso o médico invoque e comprove que a sua situação económica não lhe permite proceder ao pagamento
dentro do prazo referido no número anterior, poderá o
mesmo ser prorrogado até o limite de um ano, e autorizado
o pagamento em prestações.
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4 — A autorização e prorrogação referidas no número
anterior dependem de requerimento dirigido ao membro
do Governo com competência na área da Saúde, mediante
parecer prévio do membro do Governo com competência
na área das Finanças.
Artigo 8.º
Norma excecional

1 — O disposto no n.º 1 do artigo 4.º e nas alíneas b)
e e) do n.º 1 do artigo 5.º, é aplicável aos trabalhadores
médicos que estejam nas condições previstas no n.º 2 do
artigo 1.º do presente diploma e que hajam celebrado contrato com o Serviço de Saúde da Região Autónoma da
Madeira, E. P. E., desde 1 de abril de 2015.
2 — O incentivo pecuniário de fixação a que se refere
o número anterior é devido aos trabalhadores médicos a
partir da entrada em vigor do despacho conjunto mencionado no n.º 2 do artigo 1.º pelo período de 3 anos e cessa
decorrido esse prazo.
Artigo 9.º
Regulamentação

Os despachos conjuntos a que se referem o n.º 2 do
artigo 1.º e o n.º 2 do artigo 5.º deverão ser publicados
no prazo de 30 dias após a entrada em vigor do presente
diploma.
Artigo 10.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
Aprovado em sessão plenária da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma da Madeira em 25 de julho de 2018.
O Presidente da Assembleia Legislativa, José Lino Tranquada Gomes.
Assinado em 3 de agosto de 2018.
Publique-se.
O Representante da República para a Região Autónoma
da Madeira, Ireneu Cabral Barreto.
111572035
Decreto Legislativo Regional n.º 17/2018/M
Cria a carreira especial de sapador florestal da Região Autónoma
da Madeira e estabelece o seu regime, bem como altera o Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho, que
aprova o regime jurídico do sistema de proteção civil da Região
Autónoma da Madeira.

A Região Autónoma da Madeira apresenta um património florestal imprescindível ao seu desenvolvimento
económico, social e ambiental. A floresta desempenha um
papel crucial na regulamentação hídrica e na proteção dos
solos, relevante para a ilha da Madeira.
Os incêndios florestais que ocorrem ao longo dos tempos são muitas vezes responsáveis não só pelo impacto
paisagístico negativo, como pelo aumento da vulnerabilidade das espécies florestais a ataques patogénicos e dos
solos a fenómenos de erosão e perda de biodiversidade
associada à proliferação massiva de espécies com caráter
invasor, normalmente espécies pirófitas que potenciam as
hipóteses de se repetir o ciclo do fogo.
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Proteger a floresta contra incêndios constitui um dos
objetivos prioritários estabelecidos na Lei de Bases da
Política Florestal, aprovada pela Lei n.º 33/96, de 17 de
agosto.
Para a prossecução de tal objetivo é necessário garantir,
de forma permanente e sistemática, o desenvolvimento
de ações de silvicultura preventiva, através da gestão de
combustíveis, e simultaneamente funções de vigilância e
de apoio ao combate de incêndios florestais.
O desempenho das funções atrás referidas é de extrema
importância porque permite prevenir a ocorrência de incêndios florestais e/ou reduzir a dimensão dos mesmos.
A nível do território continental português as funções
atrás referidas estão atribuídas a equipas de sapadores florestais, que podem estar submetidos a uma relação jurídica
de direito privado com entidades titulares das respetivas
equipas de sapadores, exceto quando os sapadores florestais exerçam funções nas autarquias locais, entidades
intermunicipais ou em órgãos e serviços da administração
direta ou indireta do Estado, casos em que o vínculo de
emprego público é regulado pela Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, alterada pelas Leis n.os 82-B/2014, de 31
de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20
de junho, 42/2016, de 28 de dezembro, 25/2017, de 30
de maio, 70/2017, de 14 de agosto, e 73/2017, de 16 de
agosto.
A nível regional, tendo em vista a valorização, a proteção e a gestão sustentável dos recursos florestais, o Plano
Regional de Ordenamento Florestal da Região Autónoma
da Madeira (PROF-RAM), aprovado pela Resolução do
Conselho de Governo n.º 600/2015, de 11 de agosto, prevê
como medidas prioritárias a implementar a criação de
equipas de sapadores florestais, que poderá decorrer da
iniciativa da administração pública regional.
De acordo com o disposto no artigo 84.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, só podem ser criadas
carreiras especiais quando, cumulativamente, os respetivos
conteúdos funcionais não possam ser absorvidos pelos
conteúdos funcionais das carreiras gerais consagradas na
lei, os respetivos trabalhadores se devam sujeitar a deveres
funcionais mais exigentes que os previstos para os das
carreiras gerais e tenham de ter aprovação em curso de
formação específico de duração não inferior a seis meses
ou deter certo grau académico ou título profissional para
integrar a carreira.
Ora, pelas características da atividade do sapador florestal, as funções desempenhadas não se coadunam com
o conteúdo funcional das carreiras gerais previstas na Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aqueles trabalhadores estarão sujeitos a deveres funcionais mais exigentes
que os previstos para os das carreiras gerais e carecem de
formação específica, pelo que se justifica a sua integração
numa carreira especial.
Assim sendo, urge aprovar a carreira especial de sapador
florestal da Região Autónoma da Madeira, cujas funções
consistirão genericamente no desenvolvimento, de forma
permanente e sistemática, de ações de silvicultura preventiva, através da gestão de combustíveis, e simultaneamente
funções de vigilância, primeira intervenção e de apoio ao
combate de incêndios florestais, a fim de prevenir os incêndios e reduzir a sua dimensão, de modo a otimizar todos
os recursos, garantindo uma estrutura dedicada exclusivamente à Defesa da Floresta contra Incêndios, com a componente operacional e logística organizada a nível regional

