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ASSUNTO: ENVIO DE REQUERIMENTO N° 991IX — PRESTACAO DE SERVICOS
DE MEDICINA DENTARIA NO CENTRO DE SAUDE DAS FLORES

Encarrega-me S. Exa. o Secreted° Regional da Presidencia de enviar a resposta ao

Requerimento n° 99/IX, subscrito pelo Senhor Deputado Paulo Rosa, do CDS-PP. 0

Governo Regional, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, informa o

seguinte:

1 0 facto de existir urn medico dentista residente na ilha das Flores neo constitui

raze° ou fundamento para que tie° haja deslocacees ao abrigo daquele

normativo legal, visto que essas deslocacees seo realizadas de acordo corn as

necessidades de cuidados de saede da populacAo;

2. A deslocaceo de medicos dentistas A ilha das Flores, ao abrigo da Portaria n.°

43/97, de 26 de Junho, destina-se a assegurar aos cidadeos daquela ilha as

consultas nesta especialidade;

3. 0 Governo Regional considera adequada a gestäo de recursos humanos e

financeiros nesta situacao, uma vez que este a promover a universalidade e a

acessibilidade de todos os cidadeos aos cuidados de saUde;
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4. De facto é fundamental a fixacão de valencias medicas e, no que se refere a ilha

das Flores, tern sido efectuadas \ferias tentativas de fixacáo de profissionais de

sairde, pois foi aberto um concurso externo de ingresso corn vista ao recrutamento

de urn tecnico superior do regime geral de 2• a classe — area de medicina denteria,

sendo que a candidata colocada em primeiro lugar dentista residente

naquela ilha) nao aceitou o lugar.

5.A gestao de recursos humanos corn o objectivo de fixacão de valéncias medicas,

que passa, entre outros, pela contratacão por tempo indeterminado, permitire

recrutar, a tItulo definitivo, urn profissional desta area, em face das necessidades

permanentes sentidas no Ambito da medicina dentaria, potenciando-se,

igualmente, a fixacão de profissionais nesta Ilha e a racionalizacão de recursos

humanos.

6. Entende o Governo Regional que o conselho de administragão do Centro de

Sairde de Santa Cruz das Flores tern diligenciado de todas as formas legais ao seu

dispor para a fixacâo de profissionais de sarkle na ilha.
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7.0 relatOrio das deslocacees efectuadas e o seguinte:

Period°
Trabalho(de)

Period()
Trabalho(a)

Nome Clinic° Especialidade/Categoria N° Cons. Conv. 	 Valor

Os melhores cumprimentos.

0 Chefe de Gabinete

Hermenegildo Galante
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