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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

A Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu no dia 08 de setembro 

de 2015, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores da 

ilha de São Miguel a fim de apreciar, relatar e dar parecer, na sequência do solicitado 

por Sua Excelência a Presidente da Assembleia, sobre a proposta de Decreto Legislativo 

Regional n.º 54/X – Licenciamento e fiscalização de unidades de internamento e de 

equipas de apoio da rede de cuidados continuados integrados. 

A referida proposta de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 14 de julho de 2015 e foi 

submetida, na mesma data, à Comissão de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente 

da Assembleia. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

 

A proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentada pelo 

Governo Regional, ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que decorre da alínea f) 

do artigo 88.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores (Lei 

n.º 2/2009, de 12 de Janeiro) e do artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa 

Regional dos Açores (Resolução 15/2003/A, de 26 de Novembro).  

 

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.  
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Por fim, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, o objeto da presente proposta 

é da competência da Comissão Permanente de Assuntos Sociais. 

 

CAPÍTULO III 

Processo de Análise 

 

      No dia 21 de julho de 2015, na delegação da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores da ilha de São Miguel, a Comissão deliberou, por unanimidade, 

proceder à audição do membro do Governo Regional com competência em matéria de 

saúde, do Presidente da União Regional das Misericórdias dos Açores (URMA) e do 

Presidente da União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(URIPSSA), bem como solicitar parecer escrito ao Conselho Regional dos Açores da 

Ordem dos Médicos e à Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros. 

 A Comissão procedeu às audições supra indicadas na reunião do dia 03 de 

setembro de 2015, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores da ilha terceira.   

 

Audição do Secretário Regional da Saúde (SRS), Dr. Luís Mendes Cabral  

O SRS iniciou a audição explicando que esta proposta está enquadrada pelo 

disposto no artigo 34.º do Decreto Legislativo Regional n.º 16/2008/A, de 12 de junho, 

que cria a rede de cuidados continuados integrados da Região Autónoma dos Açores 

(RAA). O SRS sublinhou também que, independentemente desta proposta surgir agora, 

este Governo Regional têm demonstrado e comprovado um grande empenho no reforço 

da capacidade instalada da rede de cuidados continuados integrados da RAA. 

Desta proposta, o SRS destacou alguns aspetos, tais como os requisitos de 

funcionamento das unidades de internamento em questão, no que respeita a higiene, 

segurança e salvaguarda da saúde pública; as particularidades no que se refere às 

unidades de internamento e às equipas de apoio integrado domiciliário já existentes e 
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ainda as orientações para unidades que já se encontrem instaladas em edifícios 

pertencentes a zonas históricas e classificadas.  

 Finda a sua primeira intervenção, o SRS disponibilizou-se para responder às 

questões que os deputados entendessem colocar, momento que foi utilizado pelos 

deputados Ana Espínola, Cláudio Lopes e Paulo Parece. 

 

A deputada Ana Espínola questionou o SRS qual a razão de existirem dois 

artigos (5.º e 12.º) que versam sobre o mesmo objetivo, a vistoria.  

O SRS respondeu que, embora não tendo efetuado uma análise prévia especifica 

a esse pormenor, interpreta que no artigo 5.º estão definidos a forma como a vistoria é 

realizada – por exemplo, a data, a transmissão da informação aos requerentes e a 

interação entre ambas as partes, enquanto o artigo 12.º é destinado a definir as 

competências das entidades que realizam as vistorias, para que não haja dúvidas quanto 

às áreas de competência de cada entidade competente para a vistoria. Não obstante a sua 

interpretação, o SRS sublinhou abertura quanto a propostas de alteração que possam 

surgir.    

O deputado Paulo Parece questionou o SRS sobre quantas unidades de 

internamento foram licenciadas desde 2008, data em que a legislação foi criada. 

Acrescentou também que lhe suscitam dúvidas de interpretação quanto ao artigo 16.º, 

uma vez que este refere a possibilidade de dispensa de requisitos para unidades já em 

funcionamento, nomeadamente edifícios históricos/antigos e cujo nível de segurança é 

relativo. Desta forma, parece incorrer-se no erro de estar a exigir determinados 

requisitos para as novas instalações e não atribuir o mesmo nível de exigência às 

infraestruturas já em funcionamento.  

O SRS respondeu que existem cinco unidades de internamento de cuidados 

continuados na Região: Santas Casas da Misericórdia de Ponta Delgada, Angra do 

Heroísmo e Horta, Clínica do Bom Jesus, em Ponta Delgada e a Casa de Repouso José 
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Inácio Pacheco, em São Jorge. Explicou que não podemos avaliar a rede de cuidados 

continuados integrados da RAA apenas pela legislação criada em 2008. Desde o início 

deste mandato tem surgido várias referências que conduziram a um aumento e melhoria 

da qualidade do serviço prestado nesta rede. Exemplo disso foi a nomeação da Equipa 

de Coordenação Regional a quem cabe a gestão da rede no seu todo e o aumento da 

capacidade instalada alargada a praticamente todas as ilhas dos Açores. A rede de 

cuidados continuados integrados está alargada a praticamente todas as ilhas pela 

utilização, para esse fim, duma parte específica do internamento dos Centros de Saúde. 

Foi, aliás, com esta opção que as ilhas de São Miguel e Terceira verificaram um 

significativo aumento do número de camas.  

Relativamente ao artigo 16.º, o SRS disse partilhar da mesma preocupação que o 

deputado Paulo Parece evidenciou quanto à segurança dos edifícios. Mas na maior parte 

dos casos estão em causa pormenores, como a dimensão das salas ou a altura de pé 

direito. 

As áreas de abrangência são partilhadas pela Secretaria Regional da Saúde e pela 

Secretaria Regional da Solidariedade Social a quem caberá a gestão do bom senso que 

será necessário existir para cada situação em particular. 

O deputado Cláudio Lopes comentou o hiato de tempo que mediou entre a 

entrada em vigor da legislação e o avançar atual, afirmando que as ilhas com uma maior 

taxa de envelhecimento ficaram esquecidas nesta matéria, e questionou se esta via de 

utilizar as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) tem sido iniciativa do 

Governo Regional ou se as próprias instituições têm efetuado pedidos nesse sentido. 

Questionou ainda se, relativamente a um edifício classificado e propriedade da Santa 

Casa da Misericórdia da Madalena, e que esta pretende adaptar para unidade de 

internamento de cuidados continuados integrados, o Governo Regional se encontrará de 

igual forma recetivo a ceder aos condicionalismos que o edifício possa ter, facilitando o 

seu licenciamento.  
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O SRS refutou a afirmação de que este Governo Regional se tenha esquecido de 

algumas ilhas, sublinhando que, ao contrário, este Governo Regional fez deste 

compromisso um cavalo de batalha e tudo tem feito para permitir um melhor 

funcionamento no Serviço Regional de Saúde, na estrita colaboração das camas de 

internamento adstritas à rede de cuidados continuados integrados. Quanto às ilhas 

referidas com maior taxa de envelhecimento, o SRS explicou que este não foi o melhor 

argumento, pois esta resposta já existia nessas ilhas, apenas não se apresentava de forma 

tão organizada, nem enquadrada na legislação. Este serviço era disponibilizado no 

âmbito da Secretaria Regional da Saúde, pela disponibilização de camas dos Centros de 

Saúde sempre que se verificava essa necessidade. Acrescentou ainda que é necessário 

não confundir cuidados continuados com cuidados de saúde agudos, nem com cuidados 

paliativos, bem como ter a consciência do que são os cuidados prestados num Lar e o 

que são cuidados de saúde em si. Os cuidados de saúde são comparticipados pela 

Secretaria Regional da Solidariedade Social (SRSS), enquanto os cuidados paliativos 

são comparticipados na sua totalidade pela Secretaria Regional da Saúde (SRS).     

Os cuidados continuados são cuidados intermédios entre o Lar e os cuidados 

paliativos e que se podem classificar de média ou longa duração. Os cuidados de média 

duração são aqueles em que existe uma esperança na recuperação do doente, mediante 

tratamento num determinado período de tempo, e que são comparticipados a 60% pela 

SRS e 40% pela SRSS. Os cuidados de longa duração são aqueles a quem a recuperação 

é improvável e baseia-se sobretudo na manutenção da qualidade de vida possível ao 

doente, e cuja comparticipação inverte os valores ou seja, 60% pela SRS e 40% pela 

SRSS.        

O rácio nacional, internacional e a experiência comprovam que a Região não 

necessita de mais camas para a rede de cuidados continuados integrados. Temos cerca 

de 300 camas e estas não estão a ser utilizadas na sua totalidade. Outra coisa é a 

necessidade de mais camas para a componente Lar, ou de equipas para apoio 

domiciliário, mas que continuam ser alvo de investimento por parte da sua tutelar, a 

SRSS. 
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Quanto à Santa Casa da Misericórdia da Madalena, o SRS confirmou já terem 

sido contatados mas, mantendo o que disse anteriormente, não existe necessidade de 

mais camas para cuidados continuados. Destinar este edifício a outro fim - Lar - é 

competência da SRSS, e que não se encontra no âmbito da legislação em apreço. 

O deputado Cláudio Lopes questionou se essas 300 camas estão divididas de 

forma justa por todas as ilhas ou se poderá ser necessário ter que fazer deslocar um 

doente de uma ilha para outra, para que possa usufruir deste tipo de cuidados. 

O SRS esclareceu que existe uma portaria que define a distribuição da rede de 

cuidados continuados por concelho. Logicamente, nos concelhos onde existe Centros de 

Saúde, o serviço fica assegurado por essa via. Nos concelhos onde não existe, as IPSS 

foram consultadas e indicaram que o número atualmente existente é suficiente.   

 

Audição do Presidente da União Regional das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (URIPSSA), Dr. Paulo Almeida 

O Presidente da URIPSSA expressou a sua concordância para com a iniciativa 

em apreço, comentando que já haviam sido auscultados previamente por parte do 

Governo Regional.  

Indicou apenas uma ressalva quanto ao prazo indicado (um ano + um ano de 

renovação) para adaptação dos edifícios já existentes, de forma a cumprir o estipulado 

na proposta.  

O Presidente explicou que, tendo em conta as alterações que podem estar em 

causa, nomeadamente estruturais, com recurso obrigatório a contratação de serviços, e 

sobretudo em caso de edifícios classificados, estão sujeitos a processos morosos e 

complicados, pelo que mantem reservas quanto a este prazo.  

Em alternativa, sugere que seja alargado para dois anos, mantendo na mesma o 

ano para renovação.    
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 Não se registaram questões ou pedidos de esclarecimentos por parte da 

comissão. 

 

Audição do Presidente da União Regional das Misericórdias dos Açores (URMA), 

Dr. Bento Barcelos 

 O Presidente da URMA comentou também que já haviam sido consultados, por 

parte da tutela, aquando da preparação da proposta em apreciação. 

 Na apreciação na generalidade, o Presidente da URMA disse concordar com a 

proposta, que a mesma encerra um objetivo muito válido - o de qualificar os serviços 

prestados pela rede de cuidados continuados integrados da Região Autónoma dos 

Açores. 

 Na apreciação na especialidade, o Presidente da URMA apresentou algumas 

sugestões, a saber:  

  - Na epígrafe do documento lê-se “Licenciamento e fiscalização….”.  

O papel dos agentes interventivos não deve ser no sentido de fiscalizar, mas no 

sentido de qualificar os serviços, de supervisionamento e aconselhamento. Como tal, 

sugeriu a substituição da palavra “fiscalização” por “monotorização”, aliás, como 

referido no artigo 12.º;  

- A alínea g) do n.º 3 do artigo 4.º exige a certidão atualizada do registo 

comercial.  

 As IPSS não estão sujeitas a registo comercial, logo, sugere que se acrescente no 

final da frase “se aplicável”;  

  - O âmbito da proposta abrange as unidades de internamento já existentes. Para 

o licenciamento destas exige-se “memória descritiva e justificativa e telas finais dos 

projetos de arquitetura, instalações e equipamentos elétricos….”.  
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O Presidente da URMA considerou que é preciso ter em atenção que estas 

unidades já se encontram protocoladas com as Secretarias Regionais da Saúde e da 

Solidariedade Social. Além deste pormenor, salientou a dificuldade que poderá existir 

em reunir todos os requisitos exigíveis para estes casos;  

  - Quando se fala em “suspensão e revogação de licença”, o Presidente da URMA 

disse ser necessário prever a consequência da situação ou seja, qual o destino dos 

doentes lá instalados? ...  

Embora confiante de que essa situação nunca irá ocorrer, porque as instituições e 

os seus profissionais cumprem ética e deontologicamente as suas funções, disse não 

existir um enquadramento transitório para estes casos;  

  - Sendo que o artigo 14.º define as contraordenações, o Presidente da URMA 

comentou que, apesar do enquadramento ser aceitável, seria importante perceber quais 

os critérios que estiveram na base desses cálculos e dos valores apurados;  

  - O Presidente da URMA disse não concordar com o expresso no n.º 2 do artigo 

14.º, “ A negligência e a tentativa são puníveis, sendo reduzidos a metade os montantes 

mínimos e máximos da coima fixados no número anterior”.  

Em primeiro lugar, entendeu que não existe tentativa de negligência – ou é 

negligência, ou não o é.  

Em segundo lugar, as coimas por negligência ficam, assim, reduzidas a metade 

das coimas a incumprimentos administrativos (artigos 3.º, 9.º e 10.º). Esta incoerência 

merece uma reflexão mais profunda, sublinhou o Presidente da URMA;  

  - Por fim, o prazo de um ano indicado no artigo 15.º para adequação dos 

espaços existentes ao previsto na proposta pode manifestar-se insuficiente, tendo em 

consideração que em alguns casos serão necessárias alterações substanciais, por 

exemplo ao nível de estrutura, da segurança e de acessibilidades. Por outro lado, é 

necessário ter em conta os condicionalismos próprios da Região – possibilidade de falta 

de equipamentos, de apoio técnico e a própria geografia condicionante.  
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 O Presidente da URMA fez ainda uma menção especial ao previsto no n.º 3 do 

artigo 11.º, “ As IPSS e as Misericórdias estão isentas do pagamento das taxas 

estabelecidas neste artigo”, registando o seu agrado e satisfação por ver reconhecido o 

fim não lucrativo que encerram estas instituições. 

Outros pareceres 

Os pareceres solicitados e entretanto rececionados anexam-se ao presente 

relatório, dele fazendo parte integrante: 

  - Parecer emitido pelo Conselho Médico da Região Autónoma dos Açores da 

Ordem dos Médicos;  

- Parecer emitido pela Ordem dos Enfermeiros da Secção Regional da Região 

Autónoma dos Açores. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 

 

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

regime jurídico do licenciamento das unidades de internamento e das equipas de apoio 

integrado domiciliário constituídas pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(doravante IPSS), Misericórdias, Pessoas Coletivas de Utilidade Pública e Entidades 

Privadas que prestem ou venha, a prestar serviços de cuidados continuados e de apoio 

social no âmbito da rede, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 16/2008/A, de 12 de junho.” 

 

O proponente salienta que “O Decreto Legislativo Regional n.º 16/2008/A, de 12 

de junho, cria a rede de cuidados continuados da Região Autónoma dos Açores, estabelece 

no seu artigo 34.º, que o regime jurídico do licenciamento e fiscalização é estabelecido por 

decreto legislativo regional.” 
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Assim, através do presente diploma, “visa-se proceder à criação do referido regime 

jurídico, estabelecendo para tal os procedimentos tendentes ao licenciamento e fiscalização 

de unidades de internamento e de equipas de apoio integrado domiciliário que permita, 

efetivamente, garantir que se verificam os requisitos definidos, quer nas condições de 

instalação, quer nas condições de funcionamento, para que seja assegurada qualidade dos 

serviços prestados.”  

 

CAPÍTULO V 

Apreciação na Especialidade 

 

 Nada a registar.  

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

 

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, com o voto a favor da 

iniciativa por parte do PS e com a abstenção com reserva de posição para Plenário por 

parte do PSD, CDS-PP e do PPM, emitir parecer favorável à aprovação, pelo Plenário 

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 54/X – Licenciamento e fiscalização de unidades de 

internamento e de equipas de apoio da rede de cuidados continuados integrados. 

 

Embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, a 

Comissão procedeu à consulta da Representação Parlamentar do PCP que declarou 

abster-se com reserva de posição para Plenário. 
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A Relatora 

 
   (Arlinda Nunes) 

 
O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

             
        A Presidente 
 

 

         

         

(Catarina Moniz Furtado) 

 
















