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CAPÍTULO I 

Introdução 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu, no dia 11 de fevereiro de 

2016, na delegação da Assembleia Legislativa da ilha Terceira, com o objetivo de 

apreciar, relatar e dar parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre a 

Anteproposta de Lei – Elimina o pagamento de taxas moderadoras no acesso a cuidados 

de saúde do serviço nacional de saúde.  

A referida Anteproposta de Lei deu entrada na Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores no dia 26 de novembro de 2015, tendo sido submetido à 

Comissão Permanente de Assuntos Sociais por despacho da Presidente da Assembleia 

datado de 27 de novembro de 2015. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

A Anteproposta de Lei em apreciação foi apresentada, por iniciativa da 

Representação Parlamentar do PPM, ao abrigo do poder consagrado na alínea c), do n.º 

1, do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e 

nos termos do artigo 144.º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional dos 

Açores. 

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

sendo que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do disposto 

na alínea a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores.  

Nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, a matéria a que se refere a presente iniciativa 

é competência da Comissão de Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

Processo de Análise 

Sendo que o proponente não apresentou proposta de diligências, a Comissão 

deliberou, por unanimidade, não proceder a diligências.  

 

Assim sendo, e de forma unânime, foi deliberado apreciar a presente 

Anteproposta de Lei com base no texto da iniciativa e proceder à emissão do respetivo 

parecer.  

 

CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 

A presente iniciativa legislativa visa – cf. dispõe o artigo 1.º – eliminar “o 

pagamento de taxas moderadoras no acesso às prestações de saúde no Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), procedendo à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de 

novembro.” 

 

O proponente justifica, genericamente, a respetiva pretensão pelo seguinte: 

 

1. Na “escalada galopante nos valores das mesmas” desde a data de introdução no 

SNS [1992]; 

 

2. No “caráter socialmente injusto das taxas moderadoras”; 

 

3. No “efeito de discriminação de classe”; 

 

4. “As isenções existentes não resolvem o problema”; e 

 

5. “O acesso universal aos serviços de saúde é uma condição intrínseca à 

democracia.”  
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Neste sentido, conclui-se ser “essencial eliminar o pagamento de taxas moderadoras no 

SNS”, sendo que tal medida configuraria a indispensável “redução das desigualdades e 

promoção do acesso aos cuidados de saúde.”  

 

CAPÍTULO V 

Apreciação na Especialidade 

Nada a registar. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, emitir 

parecer desfavorável, com o voto contra a iniciativa por parte do PS, com o voto a favor 

da iniciativa por parte do PPM, e com a abstenção com reserva de posição para plenário 

por parte do PSD e do CDS-PP, quanto à Anteproposta de Lei nº 17/X – Elimina o 

pagamento de taxas moderadoras no acesso a cuidados de saúde do serviço nacional de 

saúde.  

 

A Representação Parlamentar do PCP, embora sem direito a voto na Comissão 

Permanente de Assuntos Sociais, não se pronunciou sobre o assunto. 

 

 

A Relatora 

 

   (Arlinda Nunes) 
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O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

  

            

                A Presidente 

 

         

(Catarina Moniz Furtado) 

 


