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e) Autorizar o uso em serviço de veículo próprio, na impossibilidade
da utilização de outras formas de transporte, nos termos do n.o 1
do artigo 15.o do Decreto-lei n.o 50/78, de 28 de Março;

f) Autorizar os seguros de viaturas, de material e de pessoal não
inscrito na Caixa Geral de Aposentações ou em qualquer outro regime
de previdência social, bem como o seguro de pessoas que, ao abrigo
de acordos de cooperação internacional, se desloquem a Portugal
enquanto estiverem em território nacional se e na medida em que
tal decorra dos referidos acordos;

g) Relevar a falta de passagem de requisições de transporte ou
a sua não justificação por motivo não urgente, desde que devidamente
justificado.

2 — Consideram-se ratificados os actos praticados pela encarregada
da missão desde 1 de Maio de 2006, em conformidade com o disposto
nos números anteriores.

7 de Agosto de 2006. — Pelo Ministro do Trabalho e da Solida-
riedade Social, Fernando Medina Maciel Almeida Correia, Secretário
de Estado do Emprego e da Formação Profissional. — A Ministra
da Educação, Maria de Lurdes Reis Rodrigues. — O Ministro da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 19 363/2006

O Conselho Ético e Profissional de Odontologia, para além das
competências que lhe estão formalmente cometidas pela Lei
n.o 40/2003, de 22 de Agosto, de, nomeadamente, verificar e controlar
o exercício profissional e o respeito pelas normas prescritas na lei,
tendo em vista a salvaguarda das condições da protecção integral
dos utentes e da saúde pública, tem vindo a funcionar como órgão
instrutor da execução de sentenças relativas a requerentes que, não
tendo sido acreditados como odontologistas, obtiveram provimento
nos recursos que interpuseram.

A execução destas sentenças pressupõe a necessidade de aferir da
credibilidade dos meios de prova aduzidos, designadamente as infor-
mações prestadas pelas diversas pessoas colectivas públicas e privadas
e pessoas singulares.

Atendendo a que o Conselho Ético e Profissional de Odontologia
não dispõe dos meios adequados à prossecução desta função, e que
a Inspecção-Geral da Saúde é o serviço do Ministério da Saúde que
detém competências que abrangem a totalidade das instituições e
serviços do Serviço Nacional de Saúde, assim como os privados que,
por convenção ou contrato, integram o sistema, assegurando, ainda,
o cumprimento das leis e regulamentos no sistema de saúde, tendo
em vista a defesa dos legítimos interesses e bem-estar dos utentes
e a salvaguarda do interesse público de saúde, determino:

1 — Incumbir a Inspecção-Geral da Saúde de realizar os proce-
dimentos inspectivos que forem considerados necessários à verificação
dos factos aduzidos nos processos de regularização dos odontologistas
e que lhe forem solicitados pelo Conselho Ético e Profissional de
Odontologia.

2 — O Conselho Ético e Profissional de Odontologia e a Secre-
taria-Geral do Ministério da Saúde deverão prestar toda a colaboração
que for julgada conveniente pela Inspecção-Geral da Saúde.

23 de Agosto de 2006. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

Administração Regional de Saúde do Centro

Deliberação n.o 1266/2006

Pelo aviso n.o 8800/2006, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 162, de 23 de Agosto, foi publicitada pela Sub-Região de Saúde
de Coimbra a abertura de concurso público para provimento de sete
vagas de assistente/assistente graduado de clínica geral, nos Centros
de Saúde de Celas (quatro lugares), Fernão de Magalhães (um lugar)
e Santa Clara (dois lugares), autorizada por deliberação do conselho
de administração desta Administração Regional de Saúde de 15 de
Março do corrente ano.

A dilação verificada entre as datas de autorização de abertura deste
concurso e da respectiva publicação no Diário da República e a reor-
ganização entretanto iniciada nos cuidados de saúde primários com
a implementação das unidades de saúde familiares tornam inoportuno
e inconveniente, neste momento, o prosseguimento deste concurso.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 140.o do
Código do Procedimento Administrativo, delibera-se a revogação do
acto de abertura do concurso público constante do aviso n.o 8800/2006
e a publicação com urgência desta revogação no Diário da República.

7 de Setembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Fernando de Jesus Regateiro.

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.o 10 376/2006

Por deliberação de 23 de Junho de 2006 do conselho de coordenação
da avaliação, foi aprovado o regulamento de funcionamento do con-
selho de coordenação da avaliação do desempenho dos serviços de
âmbito regional da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, que se publica em anexo.

21 de Julho de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, António Manuel Gomes Branco.

Regulamento de funcionamento do conselho de coordenação
da avaliação do desempenho dos serviços de âmbito regional
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo.

CAPÍTULO I

Artigo 1.o

Objecto

O presente regulamento tem por objecto a definição das regras
de funcionamento do conselho de coordenação da avaliação do desem-
penho, adiante designado por CCA, enquanto órgão integrante do
sistema de avaliação de desempenho da Administração Pública, em
cumprimento do disposto no Decreto Regulamentar n.o 19-A/2004,
de 14 de Maio.

Artigo 2.o

Princípios, objectivos, estrutura e conteúdo

1 — O presente regulamento desenvolve-se de acordo com a estru-
tura, o conteúdo do sistema de informação e demais processos e
formalidades para a avaliação do desempenho previstos na lei, com
as especificidades próprias e as adaptações ora previstas.

2 — As deliberações proferidas pelo CCA aplicam-se a todos os
funcionários, agentes, pessoal dirigente de nível intermédio e demais
trabalhadores, independentemente do título jurídico da relação de
emprego, desde que, neste caso, o contrato seja estipulado por um
prazo superior a seis meses.

CAPÍTULO II

Funções, composição e competências

Artigo 3.o

Funções do conselho de coordenação da avaliação

O CCA intervém no processo de avaliação de desempenho, sendo
o garante final da aplicação objectiva e criteriosa do sistema de ava-
liação do desempenho.

Artigo 4.o

Composição do conselho de coordenação da avaliação

1 — De acordo com o n.o 2 do artigo 13.o do Decreto Regulamentar
n.o 19-A/2004, de 14 de Maio, o CCA ao nível dos serviços de âmbito
regional, é composto da seguinte forma:

a) Dirigente máximo — o presidente do conselho de administração,
que preside;

b) Dirigentes de nível superior — os vogais do conselho de admi-
nistração das diferentes áreas;

c) Dirigentes de nível intermédio do 1.o grau — os directores de
serviço das diferentes áreas;

d) Outros dirigentes, dependentes directamente do dirigente
máximo do serviço, que venham a ser designados para o efeito, tal
como o coordenador do Gabinete Jurídico e o coordenador da Agência
de Contratualização dos Serviços de Saúde da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

2 — Fará sempre parte do CCA o dirigente máximo do depar-
tamento responsável pela organização e recursos humanos ou o seu
representante, quando este seja um serviço partilhado.

3 — Não é admitida a representação de qualquer dos seus membros.




