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10 quilómetros/hora do que a velocidade atualmente esta-
belecida, mas apenas nas partes devidamente sinalizadas 
e quando o piso se encontre seco.

Artigo 2.º
Limites de velocidade

1 — Nas estradas regionais classificadas como vias 
rápidas ou como vias expresso pode ser permitida uma ve-
locidade máxima instantânea de mais 10 quilómetros/hora 
para a circulação em piso seco relativamente à circulação 
em piso molhado.

2 — A tolerância referida no número anterior pode 
aplicar -se a toda a estrada ou a troços da estrada e só vi-
gora quando devidamente sinalizada nos termos do artigo 
seguinte.

3 — O disposto no presente diploma não prejudica o 
disposto nos artigos 24.º e 25.º do Código da Estrada.

Artigo 3.º
Sinalização

São aprovados, em anexo ao presente diploma, os sinais 
de informação que, nas vias rápidas ou vias expresso, assi-
nalam o início e o fim da existência de estradas ou troços 
de estradas com diferentes limites de velocidade para a 
circulação em piso seco e em piso molhado.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia a seguir 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 Tran-
quada Gomes.

Assinado em 2 de agosto de 2018.
Publique -se.
O Representante da República para a Região Autónoma 

da Madeira, Ireneu Cabral Barreto.

ANEXO

Sinalização a que se refere o artigo 3.º 

  

 111571769 

 Decreto Legislativo Regional n.º 15/2018/M

Cria a carreira especial de técnico de espaços verdes da Região
Autónoma da Madeira e estabelece o seu regime

A Região Autónoma da Madeira apresenta um patri-
mónio natural imprescindível ao seu desenvolvimento 
económico, social e ambiental.

A paisagem desempenha um papel crucial num arqui-
pélago com as características do da Madeira, constituindo 
o seu maior atrativo turístico, do qual os jardins e espaços 
verdes constituem um importante nicho, justificando a ne-
cessidade de preservar e manter a qualidade dos mesmos, 
para o que se torna imprescindível a existência de recursos 
humanos especialmente aptos e com formação específica 
na sua instalação e manutenção.

De acordo com o disposto no artigo 84.º da Lei Ge-
ral 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, 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 dos técnicos de es-
paços verdes, as funções desempenhadas não se coadunam 
com o conteúdo funcional das carreiras gerais previstas 
na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pe-
las 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, 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 téc-
nico de espaços verdes da Região Autónoma da Madeira, 
cujas funções consistirão genericamente na organização e 
execução de trabalhos relativos à instalação e manutenção 
de jardins e espaços verdes.

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 Ma-

deira decreta, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 227.º 
da Constituição da República Portuguesa, da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 37.º, das alíneas jj), oo), e qq) do artigo 40.º 
e do n.º 1 do artigo 41.º do Estatuto Político -Administrativo 
da Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei 
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n.º 13/91, de 5 de junho, e alterado pelas Leis n.os 130/99, 
de 21 de agosto, e 12/2000, de 21 de junho, o seguinte:

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º
Objeto e âmbito de aplicação

1 — O presente diploma procede à criação da carreira 
especial de técnico de espaços verdes da Região Autónoma 
da Madeira e estabelece o seu regime.

2 — O presente decreto legislativo regional estabelece 
ainda as regras de transição dos trabalhadores da adminis-
tração regional autónoma da Madeira para a carreira espe-
cial de técnico de espaços verdes prevista neste diploma.

CAPÍTULO II

Regime da carreira e de trabalho

Artigo 2.º
Modalidade de vínculo e grau de complexidade funcional

1 — O vínculo de emprego público inerente à carreira 
de técnico de espaços verdes constitui -se por contrato de 
trabalho em funções públicas.

2 — Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 86.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, a carreira de técnico 
de espaços verdes é classificada como de grau 1 de com-
plexidade funcional.

Artigo 3.º
Estrutura da carreira

1 — A carreira especial de técnico de espaços verdes é 
pluricategorial e estrutura -se nas seguintes categorias:

a) Técnico de espaços verdes;
b) Técnico de espaços verdes encarregado.

2 — A previsão, nos mapas de pessoal, de postos de 
trabalho que devam ser ocupados por técnicos de espaços 
verdes encarregados, da carreira de técnico de espaços 
verdes, depende da necessidade de coordenar, pelo menos, 
5 técnicos de espaços verdes.

Artigo 4.º
Competência genérica dos trabalhadores integrados

na carreira de técnico de espaços verdes

1 — No exercício das suas funções, os trabalhadores 
integrados na carreira de técnico de espaços verdes as-
seguram, nas respetivas áreas de atuação, as funções de 
organização e execução de trabalhos relativas à instalação 
e manutenção de jardins e espaços verdes.

2 — As funções cometidas no número anterior e nos 
artigos 6.º e 7.º aos trabalhadores integrados na carreira 
de técnico de espaços verdes são exercidas nos termos das 

competências atribuídas nas leis orgânicas dos serviços, a 
cujo mapa de pessoal estão afetos.

Artigo 5.º
Deveres funcionais

1 — Os trabalhadores integrados na carreira especial de 
técnico de espaços verdes estão sujeitos ao cumprimento 
dos deveres gerais estabelecidos para os trabalhadores com 
vínculo de emprego público.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior e nos 
artigos 9.º e 16.º deste diploma, bem como do conteúdo 
funcional inerente à respetiva categoria, os trabalhadores 
integrados na carreira especial de técnico de espaços ver-
des estão ainda sujeitos ao cumprimento dos seguintes 
deveres funcionais:

a) Dever de se apresentarem devidamente fardados e 
identificados, nos termos do presente diploma;

b) Dever de colaborar no trabalho em equipa e assegurar, 
na medida em que lhes seja exigido, a necessária atuação 
interdisciplinar, em consonância com as instruções supe-
riores em matéria de organização dos serviços;

c) Dever de participar em ações de formação, nos termos 
da lei, e empenhar -se no sucesso das mesmas;

d) Dever de contribuir para a correta organização e 
manutenção dos espaços verdes e assegurar a realização 
e o desenvolvimento regular das atividades neles prosse-
guidas;

e) Dever de zelar pela preservação dos espaços verdes 
e propor medidas de melhoramento dos mesmos, coope-
rando ativamente com os dirigentes na prossecução desses 
objetivos;

f) Dever de respeitar as normas de proteção e melho-
ria do ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho 
agrícola e as boas práticas agrícolas no exercício da ati-
vidade.

Artigo 6.º
Conteúdo funcional da categoria de técnico de espaços verdes

Compete aos trabalhadores integrados na categoria de 
técnico de espaços verdes exercer as seguintes funções:

a) Analisar projetos e outras especificações técnicas, 
de forma a identificar os dados necessários ao trabalho 
a realizar;

b) Proceder à preparação do terreno para instalação de 
jardins e espaços verdes;

c) Proceder à manutenção de jardins e espaços verdes, 
tendo em conta os hábitos vegetativos das espécies e as 
condições edafoclimáticas;

d) Proceder à limpeza e conservação de arruamentos, 
canteiros e outras infraestruturas nos jardins e parques 
públicos;

e) Operar com diversos instrumentos manuais e me-
cânicos para realização das tarefas inerentes à função de 
jardinagem;

f) Proceder à manutenção, reparação, conservação e 
à limpeza dos utensílios, ferramentas, equipamentos e 
instalações inerentes ao trabalho desenvolvido;

g) Organizar e registar dados referentes ao trabalho 
realizado, de forma a fornecer os elementos técnicos ne-
cessários à boa gestão dos espaços verdes;

h) Realizar podas com recurso a métodos de escalada e 
uso de motosserras e/ou outros instrumentos e meios nos 
jardins e parques públicos.
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Artigo 7.º
Conteúdo funcional da categoria de técnico

de espaços verdes encarregado

Para além do conteúdo funcional da categoria de técnico 
de espaços verdes, compete ainda ao técnico de espaços 
verdes encarregado exercer as seguintes funções:

a) Coordenar os técnicos de espaços verdes afetos ao 
seu setor de atividade;

b) Realizar as tarefas de programação, organização e 
controlo dos trabalhos a executar pelos técnicos de espaços 
verdes sob a sua coordenação;

c) Compilar os dados registados pelos técnicos de es-
paços verdes afetos ao seu setor de atividade referentes ao 
trabalho realizado e disponibilizar os elementos necessários 
ao seu superior hierárquico.

Artigo 8.º
Recrutamento para a categoria de técnico de espaços verdes

1 — A constituição do vínculo de emprego público dos tra-
balhadores da carreira especial de técnico de espaços verdes 
faz -se na categoria de técnico de espaços verdes, mediante 
procedimento concursal, nos termos a estabelecer através 
de portaria conjunta dos membros do Governo Regional 
que tutelam os setores do ambiente, das florestas e da admi-
nistração pública regional, de entre indivíduos habilitados 
com a escolaridade obrigatória, que reúnam os requisitos 
previstos no artigo 17.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, e idade igual ou 
inferior a 40 anos, completados no ano do procedimento.

2 — O período experimental tem a duração de um ano, 
sendo os trabalhadores acompanhados por um júri espe-
cialmente constituído para o efeito, ao qual compete a sua 
avaliação final.

3 — A avaliação final tomará em consideração os se-
guintes elementos:

a) Aprovação num curso de formação específica a que 
se refere o n.º 1 do artigo seguinte;

b) Relatório a apresentar pelo trabalhador;
c) Outros elementos a recolher pelo júri.

4 — A avaliação final traduz -se numa escala de 0 a 20 
valores, considerando -se concluído com sucesso o perí-
odo experimental quando o trabalhador tenha obtido uma 
avaliação não inferior a 12 valores.

Artigo 9.º
Formação profissional

1 — Durante o período experimental é obrigatória a 
frequência e aproveitamento em curso de formação com 
duração não inferior a seis meses, que terá uma vertente 
teórica e uma vertente prática, nos termos a estabelecer 
através de portaria conjunta dos membros do Governo 
Regional que tutelam os setores do ambiente, das florestas 
e da administração pública regional.

2 — É obrigatoriamente assegurada a adequada for-
mação profissional contínua com vista à eficácia do de-
sempenho das suas funções e ao seu aperfeiçoamento pro-
fissional.

3 — A formação profissional referida nos números ante-
riores é assegurada pelos serviços a cujo mapa de pessoal 
os trabalhadores da carreira de técnico de espaços verdes 
estão afetos, por si ou por entidades devidamente acredi-
tadas para o efeito.

Artigo 10.º
Permanência obrigatória

1 — Os trabalhadores recrutados mediante procedi-
mento concursal para a categoria de técnico de espaços 
verdes ficam obrigados ao cumprimento de um período 
mínimo de 3 anos de permanência no serviço a cujo mapa 
de pessoal estão afetos, a contar do termo, com aprovação, 
do curso de formação específico.

2 — O trabalhador pode desobrigar -se do cumprimento 
da obrigação prevista no número anterior mediante a res-
tituição ao empregador público das importâncias que este 
tiver despendido para assegurar ao trabalhador o referido 
curso de formação específica.

3 — Em caso de extinção do vínculo pelo trabalhador 
com justa causa ou quando, tendo sido declarado ilícito o 
despedimento, o trabalhador não opte pela reintegração, 
não existe a obrigação de restituir a soma referida no nú-
mero anterior.

Artigo 11.º
Recrutamento para a categoria de técnico

de espaços verdes encarregado

1 — O recrutamento para a categoria de técnico de es-
paços verdes encarregado é feito mediante procedimento 
concursal, nos termos a estabelecer através de portaria 
conjunta dos membros do Governo Regional que tutelam 
os setores do ambiente, das florestas e da administração 
pública regional, de entre técnicos de espaços verdes que 
detenham, no mínimo, seis anos de serviço efetivo na 
respetiva categoria com avaliação do desempenho não 
inferior a adequado durante esse período.

2 — O trabalhador recrutado para a categoria de técnico 
de espaços verdes encarregado não está sujeito a período 
experimental.

Artigo 12.º
Duração de trabalho

1 — Os trabalhadores da carreira de técnico de espaços 
verdes estão sujeitos ao regime de duração de trabalho 
constante 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.

2 — São considerados dias normais de trabalho todos os 
dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

3 — As situações de trabalho suplementar, de descanso 
semanal, obrigatório ou complementar, bem como a fixa-
ção do horário de trabalho, são definidas na programação 
de serviço a estabelecer mensalmente pelo serviço a cujo 
mapa de pessoal estão afetos, devendo esta ser afixada, 
no mínimo, com uma semana de antecedência, e, pelo 
menos, uma vez por mês, fazer -se coincidir aqueles dias 
de descanso com o sábado e o domingo.

4 — A programação a que se refere o número anterior 
pode ser alterada em casos excecionais, devendo ser co-
municada aos interessados com a antecedência mínima de 
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uma semana, salvo situações de manifesta impossibilidade 
de cumprimento desse prazo.

5 — Sempre que o horário de trabalho coincida no todo 
ou em parte com o período de trabalho noturno, a remu-
neração respetiva é acrescida nos montantes e condições 
fixados nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas.

Artigo 13.º
Modalidades de horários de trabalho

Aos trabalhadores integrados na carreira de técnico de 
espaços verdes aplicam -se as modalidades de horário de 
trabalho previstas na Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de ju-
nho, 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.

Artigo 14.º
Trabalho suplementar

Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, as si-
tuações de trabalho suplementar em dia normal de traba-
lho, em dias de descanso semanal, obrigatório ou com-
plementar, e em feriados são remuneradas nos termos 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.

Artigo 15.º
Local de trabalho

Considera -se local de trabalho dos trabalhadores da 
carreira de técnico de espaços verdes toda a área da ilha 
da Madeira ou da ilha do Porto Santo consoante estejam 
afetos a serviços localizados na ilha da Madeira ou na ilha 
do Porto Santo, respetivamente.

Artigo 16.º
Fardamento e identificação

O trabalhador integrado na carreira de técnico de espa-
ços verdes no exercício das suas funções é obrigado a:

a) Apresentar -se devidamente fardado, em conformi-
dade com o prescrito em regulamento aprovado por portaria 
do membro do Governo Regional que tutela o setor do 
ambiente e das florestas;

b) Usar o respetivo cartão de identificação, de modelo 
aprovado por portaria do membro do Governo Regional 
que tutela o setor do ambiente e das florestas.

CAPÍTULO III

Das remunerações

Artigo 17.º
Remuneração base

A remuneração base dos trabalhadores integrados na 
carreira de técnico de espaços verdes corresponde ao 
valor atribuído às posições remuneratórias que constam 

do anexo I ao presente diploma, que dele faz parte inte-
grante.

Artigo 18.º
Posições remuneratórias

1 — A cada categoria da carreira especial de técnico 
de espaços verdes corresponde um número variável de 
posições remuneratórias, as quais constam do anexo I ao 
presente decreto legislativo regional, do qual faz parte 
integrante.

2 — A determinação do posicionamento remuneratório 
na categoria de técnico de espaços verdes e na categoria de 
técnico de espaços verdes encarregado é objeto de nego-
ciação, nos termos previstos na 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.

Artigo 19.º
Ajudas de custo

Para efeitos de abono de ajudas de custo, considera-
-se domicílio necessário dos trabalhadores integrados na 
carreira de técnicos de espaços verdes a área geográfica 
que constitua o seu local de trabalho, nos termos do ar-
tigo 15.º

CAPÍTULO IV

Disposições transitórias e finais

Artigo 20.º
Transição para a carreira especial de técnico de espaços verdes

1 — Transitam para a categoria de técnico de espaços 
verdes os atuais trabalhadores integrados na categoria de 
assistente operacional, da carreira de assistente operacio-
nal, de serviços da administração regional autónoma da 
Madeira, que na data da entrada em vigor deste diploma 
desempenhem efetivamente há mais de 5 anos funções de 
execução de trabalhos relativos à instalação e manutenção 
de jardins e espaços verdes, comprovadas pelo dirigente 
máximo do serviço, e que possuam formação profissional 
em áreas relacionadas com floricultura e/ou fitossanidade 
e/ou jardinagem com duração não inferior a 35 horas.

2 — Transitam para a categoria de técnico de espaços 
verdes encarregado os atuais trabalhadores integrados na 
categoria de encarregado operacional ou encarregado geral 
operacional, da carreira de assistente operacional, de servi-
ços da administração regional autónoma da Madeira, que 
na data da entrada em vigor deste diploma desempenhem 
efetivamente há mais de 5 anos funções de execução de 
trabalhos relativos à instalação e manutenção de jardins e 
espaços verdes, comprovadas pelo dirigente máximo do 
serviço, e que possuam formação profissional em áreas 
relacionadas com floricultura e/ou fitossanidade e/ou jar-
dinagem com duração não inferior a 35 horas.

3 — As transições referidas nos números anteriores são 
executadas através de lista nominativa notificada a cada um 
dos trabalhadores e tornada pública por afixação no órgão 
ou serviço e inserção em página eletrónica do respetivo 
departamento governamental.

4 — As transições produzem efeitos desde a data da 
entrada em vigor do presente diploma.
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5 — Da lista nominativa consta, relativamente a cada 
trabalhador que transite para a carreira especial de técnico 
de espaços verdes prevista no presente diploma, entre ou-
tros elementos, a referência à modalidade de constituição 
do seu vínculo de emprego público, à sua carreira, catego-
ria, posição remuneratória e nível remuneratório.

6 — O tempo de serviço anterior ao processo de transi-
ção para a carreira especial de técnico de espaços verdes, 
bem como a respetiva avaliação do desempenho, releva 
para efeitos de recrutamento para a categoria superior de 
técnico de espaços verdes encarregado.

Artigo 21.º
Reposicionamento remuneratório

1 — Na transição para a carreira especial de técnico 
de espaços verdes, os trabalhadores são reposicionados 
na posição remuneratória correspondente ao nível remu-
neratório imediatamente seguinte ao nível remuneratório 
ou à remuneração base que detêm na data da entrada em 
vigor do presente decreto legislativo regional.

2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 4, quando do re-
posicionamento referido no número anterior resultar um 
acréscimo remuneratório inferior a €28,00, o trabalhador é 
reposicionado na posição remuneratória seguinte à referida 
nesse número, se a mesma existir.

3 — Do reposicionamento referido nos números an-
teriores não poderá resultar a integração do trabalhador 
numa posição remuneratória inferior à primeira posição da 
categoria de técnico de espaços verdes, que corresponde 
ao nível 4 da tabela remuneratória única.

4 — Ao pagamento do aumento remuneratório decor-
rente do reposicionamento previsto nos números anterio-
res é aplicável o disposto no n.º 8 do artigo 18.º da Lei 
n.º 114/2017, de 29 de dezembro.

Artigo 22.º
Posições remuneratórias complementares

1 — Nas categorias de técnico de espaços verdes e de 
técnico de espaços verdes encarregado são criadas as posi-
ções remuneratórias complementares a que correspondem 
os níveis remuneratórios constantes do anexo II ao presente 
diploma, do qual faz parte integrante.

2 — As posições remuneratórias complementares refe-
ridas no número anterior visam garantir as expectativas de 
evolução remuneratória dos atuais trabalhadores integrados 

na categoria de assistente operacional e de encarregado 
geral operacional que transitam para a carreira prevista 
neste diploma, e são ainda consideradas para efeitos de 
aplicação do disposto no artigo 104.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 
31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 
setembro, 55 -A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 
30 de dezembro, 66/2012, de 31 de dezembro, e 66 -B/2012, 
de 31 de dezembro, pelo Decreto -Lei n.º 47/2013, de 5 
de abril, e pelas Leis n.os 35/2014, de 20 de junho, na sua 
redação atual, e 80/2017, de 18 de agosto.

3 — Todos os assistentes operacionais que constem da 
lista nominativa referida no artigo 20.º podem vir a ser 
posicionados, verificados os requisitos legais, nas posições 
remuneratórias complementares relativas à categoria de 
técnico de espaços verdes.

4 — Todos os encarregados gerais operacionais que 
constem da lista nominativa referida no artigo 20.º podem 
vir a ser posicionados, verificados os requisitos legais, 
nas posições remuneratórias complementares relativas à 
categoria de técnico de espaços verdes encarregado.

Artigo 23.º
Norma transitória

As portarias previstas nos artigos 8.º, 9.º e 16.º são apro-
vadas no prazo de um ano a contar da entrada em vigor do 
presente decreto legislativo regional.

Artigo 24.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no primeiro dia do 
terceiro mês seguinte ao da sua publicação.

Aprovado em sessão plenária da Assembleia Legisla-
tiva da Região Autónoma da Madeira em 25 de julho de 
2018.

O Presidente da Assembleia Legislativa, José Lino Tran-
quada Gomes.

Assinado em 3 de agosto de 2018.

Publique -se.

O Representante da República para a Região Autónoma 
da Madeira, Ireneu Cabral Barreto. 

 ANEXO I

Estrutura da carreira de técnico de espaços verdes

(a que se referem os artigos 17.º e 18.º) 

Carreira Categoria
Grau

de complexidade
funcional

Número de posições
remuneratórias

Níveis remuneratórios
da tabela

remuneratória única

Técnico de espaços verdes . . . . . . . . . . . Técnico de espaços verdes encarregado  . . . . . 1 1.ª 11
2.ª 12
3.ª 13
4.ª 14

Técnico de espaços verdes . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.ª 4
2.ª 5
3.ª 6
4.ª 7
5.ª 8
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Carreira Categoria
Grau

de complexidade
funcional

Número de posições
remuneratórias

Níveis remuneratórios
da tabela

remuneratória única

6.ª 9
7.ª 10
8.ª 11

 ANEXO II

Posições remuneratórias complementares

(a que se refere o artigo 22.º)

Categoria de técnico de espaços verdes encarregado 

Carreira Categoria
Grau

de complexidade 
funcional

Número de posições
remuneratórias

Níveis remuneratórios
da tabela

remuneratória única

Técnico de espaços verdes . . . . . . . . . . . Técnico de espaços verdes encarregado  . . . . . . 1 5.ª 15
6.ª 16

 Categoria de técnico de espaços verdes 

Carreira Categoria
Grau

de complexidade 
funcional

Número de posições
remuneratórias

Níveis remuneratórios
da tabela

remuneratória única

Técnico de espaços verdes . . . . . . . . . . . Técnico de espaços verdes . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9.ª 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 Legisla-
tivo 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 vi-
cissitudes 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 recupera-
ção 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 Re-
gional de Saúde, procurando atenuar -se os reflexos da 
descontinuidade territorial insular.

Para efeitos do presente diploma a fixação das espe-
cialidades 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 tí-
tulo excecional, a alargar o âmbito dos incentivos previstos 
no presente diploma, designadamente o pecuniário de fixa-
ção, 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 ju-
nho, 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 Cons-
tituição 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 pe-
las 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 Autó-
noma 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 caren-
ciadas a que se refere o número anterior é efetuada por 


