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2 — A remuneração destes elementos é a que vier a
ficar determinada no protocolo a que se refere o n.º 1
do artigo 7.º-A.
3 — No caso de denúncia do protocolo nos termos
do n.º 3 do artigo 7.º-A, a entidade denunciante assume
todos os encargos decorrentes da cessação dos contratos
de trabalho dos elementos que integram a EIP.»
Artigo 2.º
Aditamento do artigo 7.º-A

À Portaria n.º 1358/2007, de 15 de Outubro, é aditado
o artigo 7.º-A, o qual tem a seguinte redacção:

situações em que se encontram os docentes actualmente a
exercer funções como professores bibliotecários.
Assim:
Manda o Governo, pela Ministra da Educação, o seguinte:
Artigo 1.º
Alteração

O artigo 2.º da Portaria n.º 756/2009, de 14 de Julho,
com as alterações que lhe foram introduzidas pela Portaria n.º 558/2010, de 22 de Julho, passa a ter a seguinte
redacção:
«Artigo 2.º

«Artigo 7.º-A

[...]

Protocolo

1— .....................................
2 — Os docentes que se encontram no exercício de
funções de professor bibliotecário devem assegurar a
leccionação de uma turma, sendo dispensados da componente lectiva não utilizada nesta leccionação.
3 — Quando não for possível ao docente que se encontre no exercício de funções de professor bibliotecário leccionar uma turma, por se tratar de professor de
carreira sem serviço lectivo atribuído ou da educação
pré-escolar ou do 1.º ciclo do ensino básico, deverá o
docente utilizar 35 % da componente lectiva a que está
obrigado para apoio individual a alunos.»

1 — Sem prejuízo do disposto na presente portaria,
as condições de contratação e funcionamento da EIP são
estabelecidas em protocolo a subscrever entre a Autoridade Nacional de Protecção Civil, a respectiva câmara
municipal e a associação humanitária de bombeiros.
2 — O protocolo previsto no número anterior vigorará por um período de três anos, renovável automática
e sucessivamente por igual período, sem prejuízo do
disposto no número seguinte.
3 — As entidades subscritoras podem denunciar o
protocolo previsto no n.º 1, com a antecedência mínima
de 60 dias sobre o final da sua vigência ou de qualquer
uma das suas renovações.»
Artigo 3.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
Pelo Ministro da Administração Interna, Vasco Seixas
Duarte Franco, Secretário de Estado da Protecção Civil,
em 8 de Fevereiro de 2011.

Artigo 2.º
Aplicação no tempo

A alteração prevista na presente portaria produz efeitos
a 1 de Setembro de 2011, sendo tida em conta na elaboração do horário semanal do pessoal docente, bem como na
distribuição do serviço lectivo correspondente.
A Ministra da Educação, Maria Isabel Girão de Melo
Veiga Vilar, em 8 de Fevereiro de 2011.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Assembleia Legislativa

Portaria n.º 76/2011

Decreto Legislativo Regional n.º 2/2011/A

de 15 de Fevereiro

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2010,
de 27 de Dezembro, estabeleceu uma série de medidas cuja
aprovação e publicação se reveste de carácter prioritário,
entre as quais, no que respeita ao Ministério da Educação,
se encontra a obrigatoriedade de os professores bibliotecários leccionarem uma turma.
Por outro lado, e de acordo com o previsto no n.º 2
do artigo 2.º da Portaria n.º 756/2009, de 14 de Julho, os
docentes que se encontram no exercício de tais funções,
embora possam optar por manter a leccionação de uma
turma, estão dispensados da componente lectiva, excepto
se o número de alunos matriculados no agrupamento ou
escola não agrupada for inferior a 400, sendo, neste caso,
a redução da componente lectiva de treze horas.
Impõe-se, pois, adequar este preceito legal ao determinado por aquela resolução do Conselho de Ministros,
salvaguardando-se, simultaneamente, a diversidade das

Alargamento da remuneração compensatória aos funcionários
das autarquias açorianas

O artigo 7.º do Orçamento da Região Autónoma dos
Açores para o ano de 2011, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 34/2010/A, de 29 de Dezembro, estabelece disposições relativas à atribuição de uma remuneração
compensatória igual ao montante da redução remuneratória
prevista no Orçamento do Estado para 2011 aos trabalhadores da administração regional cujas remunerações totais ilíquidas mensais, nos termos previstos no diploma do Orçamento do Estado para 2011, se situem entre € 1500 e € 2000.
Esta medida visa atenuar os efeitos, especialmente
gravosos, que a redução remuneratória atinge na Região
Autónoma dos Açores e, em especial, aquela franja de
trabalhadores face ao significativo impacte económico negativo que a mesma vai provocar na Região, atentas as suas
especificidade, diversidade e idiossincrasia próprias.

