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litação e renovação urbana da referida área, a Câmara
Municipal de Elvas solicitou ao Governo que a mesma
fosse considerada como área crítica de recuperação e
reconversão urbanística, o que o presente diploma
satisfaz.

Considerando o disposto no artigo 41.o do Decre-
to-Lei n.o 794/76, de 5 de Novembro:

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

1 — É declarada área crítica de recuperação e recon-
versão urbanística o Centro Histórico de Elvas, no muni-
cípio de Elvas, delimitada na planta anexa ao presente
diploma e que dele faz parte integrante.

2 — Ficam excepcionados do disposto no número
anterior os prédios militares.

Artigo 2.o

Compete à Câmara Municipal de Elvas promover,
em colaboração com as demais entidades interessadas,
as acções e o processo de recuperação e reconversão
urbanística da área referida no artigo anterior.

Presidência do Conselho de Ministros, 24 de Setem-
bro de 1998.

António Manuel de Oliveira Guterres — José Manuel
da Costa Monteiro Consiglieri Pedroso.

Assinado em 13 de Outubro de 1998.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 16 de Outubro de 1998.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Portaria n.o 936/98
de 29 de Outubro

O Decreto-Lei n.o 11/98, de 24 de Janeiro, estabeleceu
a total equiparação entre a carreira médica de medicina
legal e as restantes carreiras médicas, nomeadamente
mediante a criação do grau profissional de consultor
da carreira médica de medicina legal, assegurando-se,
assim, a necessária valorização da carreira médica de

medicina legal, porquanto a obtenção deste título de
habilitação profissional, para além de constituir requisito
de acesso à categoria de topo de chefe de serviço, de
imediato e automaticamente se consubstancia na atri-
buição da categoria de assistente graduado de medicina
legal.

Importa, pois, proceder à regulamentação do con-
curso de habilitação ao grau de consultor da carreira
médica de medicina legal.

Foram ouvidos o Conselho Superior de Medicina
Legal e a Ordem dos Médicos.
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Assim, ao abrigo do disposto no artigo 70.o, n.o 2,
do Decreto-Lei n.o 11/98, de 24 de Janeiro:

Manda o Governo, pelo Ministro da Justiça, o
seguinte:

1.o É aprovado o Regulamento do Concurso de Habi-
litação ao Grau de Consultor da Carreira Médica de
Medicina Legal, anexo à presente portaria e da qual
faz parte integrante.

2.o A presente portaria entra em vigor 30 dias após
a data da sua publicação.

Ministério da Justiça.

Assinada em 8 de Outubro de 1998.

Pelo Ministro da Justiça, José Luís Lopes da Mota,
Secretário de Estado da Justiça.

ANEXO

REGULAMENTO DO CONCURSO DE HABILITAÇÃO AO GRAU
DE CONSULTOR DA CARREIRA MÉDICA DE MEDICINA LEGAL

CAPÍTULO I

Objectivo, validade e competências

1 — O concurso de habilitação ao grau de consultor
rege-se pelo disposto no presente Regulamento e, suple-
tivamente, pelas disposições aplicáveis do Código do
Procedimento Administrativo.

2 — O concurso de habilitação destina-se à obtenção
do grau de consultor e realiza-se por meio de uma prova
de habilitação, que avalia o mérito absoluto dos can-
didatos.

3 — O concurso tem âmbito e validade nacionais.
4 — Compete ao Ministro da Justiça autorizar a aber-

tura do concurso, podendo delegar esta competência
no presidente do Conselho Superior de Medicina Legal.

5 — Sob a supervisão do Conselho Superior de Medi-
cina Legal (CSML), compete aos institutos de medicina
legal (IML) apoiar a execução do concurso, nos termos
do presente Regulamento.

6 — Existe uma única época anual, podendo o con-
curso realizar-se com um ou mais júris, consoante o
número e origem geográfica dos candidatos.

CAPÍTULO II

Aviso de abertura

7 — A abertura do concurso é obrigatoriamente tor-
nada pública mediante aviso publicado no Diário da
República, 2.a série, e através de, pelo menos, dois órgãos
de comunicação social de expansão nacional.

8 — Do aviso de abertura devem constar os seguintes
elementos:

a) Despacho de autorização;
b) Indicação do regulamento do concurso;
c) Indicação dos requisitos de admissão;
d) Forma, prazo e local para apresentação das can-

didaturas, elementos que devem constar do
requerimento de admissão e enumeração dos
documentos necessários para apreciação do
mérito dos candidatos, com indicação daqueles
cuja apresentação inicial seja indispensável;

e) Quaisquer outras indicações julgadas necessá-
rias para melhor esclarecimento dos interes-
sados.

CAPÍTULO III

Apresentação das candidaturas

9 — Os requerimentos de admissão a concurso, bem
como os documentos que os devem instruir, podem ser
entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio, com
aviso de recepção, salvo se no aviso de abertura do con-
curso se declarar obrigatória a remessa pelo correio.

9.1 — Consideram-se entregues dentro do prazo os
requerimentos e respectivos documentos de instrução
cujo aviso de recepção tenha sido expedido até ao termo
do prazo fixado.

9.2 — Nos casos de entrega pessoal do requerimento
de admissão, o funcionário ou agente a quem tiver sido
apresentado é obrigado a passar recibo datado e com
especificação dos documentos juntos.

10 — O requerimento de admissão a concurso deve
ser acompanhado dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo de provimento na
categoria de assistente de medicina legal ou de
que se encontra nas condições previstas no des-
pacho a que se refere o artigo 69.o, n.o 2, do
Decreto-Lei n.o 11/98, de 24 de Janeiro;

b) Documento comprovativo, passado pelo esta-
belecimento ou estabelecimentos, do tempo de
exercício das funções a que se refere o n.o 13;

c) Seis exemplares do curriculum vitae.

10.1 — A não apresentação no prazo de candidatura
dos documentos referidos nas alíneas a) e b) do número
anterior implica a não admissão ao concurso.

10.2 — Os exemplares do curriculum vitae podem ser
apresentados até 15 dias após o termo do prazo de
candidatura.

11 — As falsas declarações feitas pelos candidatos nos
requerimentos ou nos curricula são puníveis nos termos
da lei penal e constituem infracção disciplinar se o can-
didato for funcionário ou agente da Administração
Pública.

12 — O prazo para apresentação de candidaturas é
de 45 dias contados da data de publicação do respectivo
aviso de abertura no Diário da República.

CAPÍTULO IV

Admissão à prova de habilitação

13 — Podem candidatar-se à prova de habilitação os
assistentes de medicina legal providos com, pelo menos,
cinco anos de exercício ininterrupto de funções.

13.1 — Podem ainda candidatar-se à prova de habi-
litação os médicos que se encontrem nas condições pre-
vistas no despacho a que se refere o artigo 69.o, n.o 2,
do Decreto-Lei n.o 11/98, de 24 de Janeiro, com, pelo
menos, cinco anos de exercício ininterrupto nas cor-
respondentes funções.

13.2 — Para efeitos dos números anteriores, enten-
de-se por exercício nas correspondentes funções o
desempenho, devidamente comprovado, das respectivas
funções em serviços ou estabelecimentos onde se aplique
o regime legal da carreira médica de medicina legal.

13.3 — Os candidatos devem reunir os requisitos a
que se referem os n.os 13 e 13.1 até ao termo do prazo
fixado no aviso de abertura para apresentação das
candidaturas.

14 — Findo o prazo de apresentação das candidatu-
ras, os IML devem preparar, no prazo de 30 dias úteis,
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a lista dos candidatos e, nos termos do Código do Pro-
cedimento Administrativo, fazer a audiência prévia dos
candidatos a excluir, com indicação dos motivos da
exclusão.

14.1 — A lista dos candidatos admitidos e excluídos
é homologada pelo director do IML, que promove
seguidamente:

a) A sua afixação nos locais indicados no aviso
de abertura;

b) A comunicação aos candidatos excluídos dos
motivos que a determinaram, através de ofício
registado com aviso de recepção.

14.2 — Os candidatos excluídos podem recorrer para
o presidente do CSML no prazo de 10 dias úteis a contar
da data do registo da comunicação a que se refere a
alínea b) do número anterior, respeitada a dilação de
3 dias.

14.3 — A interposição de recursos não suspende as
operações do concurso e, sempre que lhes seja dado
provimento, os IML promovem a afixação da alteração
à lista dos candidatos.

14.4 — O CSML deve decidir do recurso no prazo
máximo de 20 dias a contar da data da sua recepção.

15 — Os IML, nas datas de afixação da lista e das
suas alterações, devem remeter cópia das mesmas ao
CSML para conhecimento e preparação dos júris.

16 — Do despacho de constituição dos júris deve
constar a indicação do júri por que são distribuídos os
candidatos, no âmbito do disposto no n.o 6.

CAPÍTULO V

Júri

17 — A constituição do júri deve constar de despacho
do presidente do CSML, a publicar na 2.a série do Diário
da República após a afixação da lista referida no n.o 14.1.

17.1 — Quando circunstâncias supervenientes o acon-
selhem ou exijam, pode a constituição do júri ser alte-
rada, por despacho do presidente do CSML.

18 — O júri é composto por um presidente e quatro
vogais, todos com o grau de consultor de medicina legal,
tendo o presidente, obrigatoriamente, a categoria de
chefe de serviço de medicina legal.

18.1 — Em caso de impossibilidade de constituição
de júri em que todos os membros sejam da carreira
médica de medicina legal, podem ser nomeados vogais
com o grau de consultor de outras carreiras médicas.

18.2 — O despacho constitutivo do júri designa, para
as faltas ou impedimentos dos titulares, o vogal efectivo
que substitui o presidente e dois vogais suplentes.

19 — Compete ao júri:

a) Convocar as reuniões, através do seu presidente;
b) Informar os IML, com a antecedência de 20 dias

úteis, da data, hora e local da realização das
provas;

c) Definir, previamente à realização das provas,
os critérios a que obedece a avaliação dos fac-
tores previstos no n.o 26;

d) Promover a realização das provas e avaliar e
classificar os candidatos;

e) Promover a audiência prévia dos candidatos a
não aprovar;

f) Submeter a homologação as classificações atri-
buídas.

19.1 — O júri só pode exigir aos candidatos a apre-
sentação de documentos comprovativos de factos ou ele-
mentos referidos no seu curriculum vitae que possam
relevar para a apreciação do seu mérito, sob pena de
os mesmos não serem considerados.

20 — O júri só pode funcionar quando estiverem pre-
sentes todos os seus membros, devendo as respectivas
deliberações ser tomadas por maioria e sempre por vota-
ção nominal, não sendo admitidas abstenções.

20.1 — Durante a realização das provas, a substituição
de qualquer membro do júri implica a sua exclusão
definitiva.

20.2 — O júri é secretariado por um dos vogais, pre-
viamente escolhido.

20.3 — O IML onde se realizar a prova deve prestar
todo o apoio de que o júri necessite.

21 — De cada reunião do júri é lavrada acta, da qual
devem constar o local, a data e a hora da reunião, a
identificação de todos os participantes, os assuntos apre-
ciados e as deliberações tomadas.

21.1 — Das actas de reuniões em que seja feita a ava-
liação e classificação de candidatos deve obrigatoria-
mente constar, ainda que por remissão para mapas ou
fichas, o seguinte:

a) As classificações atribuídas pelo júri ou, em caso
de não unanimidade, por cada membro do júri
a cada candidato e a cada um dos parâmetros
de avaliação;

b) A fundamentação clara e suficiente das clas-
sificações atribuídas pelo júri ou, em caso de
não unanimidade, por cada membro do júri a
cada candidato e a cada um dos parâmetros
de avaliação.

21.2 — Os interessados têm acesso, nos termos da
lei, às actas e aos documentos em que assentam as deli-
berações do júri.

CAPÍTULO VI

Prova de habilitação e sistema de classificação

22 — As provas de habilitação devem iniciar-se no
prazo de 30 dias úteis após a recepção pelo júri dos
curricula dos candidatos e estar concluídas nos 30 dias
úteis subsequentes.

23 — Com a antecedência mínima de 10 dias úteis,
os IML devem notificar os candidatos da data, hora
e local de realização da prova.

24 — A prova é realizada no IML a que pertence
o presidente do júri.

25 — A prova consiste na discussão pública do cur-
riculum vitae.

25.1 — A discussão do curriculum vitae deve ser feita
pelo menos por três membros do júri, dispondo cada
membro de quinze minutos para o efeito.

25.2 — O candidato dispõe do mesmo tempo para
responder a cada um dos arguentes.

26 — Na discussão do curriculum vitae são obrigato-
riamente considerados, tendo em atenção a especifici-
dade das funções da área profissional a que respeitam
as provas, os seguintes factores:

a) Exercício das funções de assistente de medicina
legal, tendo em conta a competência técnico-
-profissional, tempo de exercício das mesmas,
chefia de unidades funcionais, participação em
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escalas de urgência interna e externa e apoio
e enquadramento especializado à peritagem
médico-legal da respectiva circunscrição;

b) Actividades no âmbito da formação dos internos
de medicina legal e de outros estagiários dos
IML, bem como outras acções de formação e
de educação médica frequentadas e ministradas;

c) Trabalhos publicados ou comunicados com inte-
resse clínico e científico para a área profissional,
tendo em conta o seu valor relativo, com des-
taque para os que reflictam a produtividade e
eficácia da peritagem médico-legal, os níveis de
rendimento pericial e a pesquisa no âmbito da
investigação médico-legal;

d) Capacidade e aptidão para a gestão e organi-
zação de serviços médico-legais e desempenho
de cargos neste domínio, evidenciada em resul-
tados de eficácia e eficiência;

e) Actividades docentes ou de investigação clínica
relacionadas com a área profissional;

f) Outros factores de valorização profissional,
nomeadamente títulos, sociedades científicas e
participação em júris de concursos médicos.

27 — A classificação dos candidatos é feita, em mérito
absoluto, na escala de 0 a 20 valores e o resultado final
é expresso pelas fórmulas de Não aprovado, Aprovado,
Aprovado com distinção ou Aprovado com distinção e
louvor.

27.1 — Os 20 valores são distribuídos pelos factores
de avaliação estabelecidos no n.o 26, pela seguinte
forma:

Alínea a) — 0 a 10 valores;
Alínea b) — 0 a 3 valores;
Alínea c) — 0 a 3 valores;
Alínea d) — 0 a 1 valor;
Alínea e) — 0 a 2,5 valores;
Alínea f) — 0 a 0,5 valores.

28 — A classificação de cada candidato, se não atri-
buída por unanimidade, é a média aritmética das clas-
sificações atribuídas por cada membro do júri.

28.1 — Considera-se Aprovado o candidato que obte-
nha classificação igual ou superior a 10 valores e inferior
a 14, sem arredondamentos; Aprovado com distinção o
candidato que obtenha classificação igual ou superior
a 14 valores e inferior a 18, sem arredondamentos; Apro-
vado com distinção e louvor o candidato que obtenha
classificação igual ou superior a 18, sem arredonda-
mentos.

CAPÍTULO VII

Elaboração da lista de classificação, diploma
e restituição de documentação

29 — Terminadas as provas, o júri deve elaborar, no
prazo de 15 dias úteis, a lista de classificação dos can-
didatos, ordenada alfabeticamente, com os resultados
finais de Não aprovado, Aprovado, Aprovado com dis-
tinção ou Aprovado com distinção e louvor.

30 — A lista de classificação dos candidatos é homo-
logada pelo presidente do CSML.

31 — Após a homologação, a lista de classificação
final dos candidatos deve ser de imediato enviada para
publicação na 2.a série do Diário da República.

31.1 — A data de obtenção do grau é a da publicação
da lista de classificação dos candidatos.

32 — Os candidatos não aprovados dispõem de
10 dias úteis após a publicação da lista para recorrer
da sua classificação para o Ministro da Justiça, que deve
decidir no prazo de 30 dias úteis.

33 — O CSML deve emitir aos candidatos aprovados
o diploma comprovativo do grau de consultor, conforme
modelo anexo a este Regulamento.

34 — Os documentos que tenham instruído os reque-
rimentos de admissão a concurso, com excepção dos
exemplares do curriculum vitae, podem ser restituídos
aos candidatos, desde que os solicitem até 90 dias após
a publicação da lista de classificação final.

34.1 — A documentação apresentada pelos candida-
tos pode ser destruída a partir do termo do prazo refe-
rido no número anterior, salvo a dos candidatos não
aprovados que tiverem interposto recurso da sua clas-
sificação, caso em que só pode ser destruída após exe-
cução da sentença.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais e transitórias

35 — Para efeitos da presente portaria, sempre que
o presidente do CSML acumule funções com as de pre-
sidente de um júri para atribuição do grau de consultor,
as suas funções são exercidas por um substituto desig-
nado previamente pelo CSML.

36 — Os médicos que, à data da entrada em vigor
da presente portaria, sejam chefes de serviço de medi-
cina legal, assistentes graduados de medicina legal ou
assistente de medicina legal com, pelo menos, 5 anos
de exercício nas correspondentes funções podem soli-
citar ao presidente do CSML a atribuição do grau de
consultor, no prazo de 90 dias a contar da data de
entrada em vigor deste diploma.

36.1 — O CSML tem 30 dias úteis para decidir,
cabendo recurso dessa decisão para o Ministro da
Justiça.

ANEXO

(a que se refere o n.o 33 do Regulamento)


