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Forma da iniciativa: Proposta de Decreto Legislativo Regional 

N.º da iniciativa/LEG/sessão: 15/XII/2.ª 

Título da iniciativa: Sexta alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 

4/2008/A, de 26 de fevereiro, que criou o complemento para 

aquisição de medicamentos pelos idosos (COMPAMID) 

Proponente/s: Governo Regional 

Resumo/ Objeto: 

A proposta de DLR em apreço pretende alterar os artigos 

1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 

4/2008/A, de 26 de fevereiro, alterado pelos Decretos 

Legislativos Regionais n.º 3/2012/A, de 13 de janeiro, n.º 

2/2013/A, de 22 de abril, n.º 1/2016/A, de 8 de janeiro, n.º 

1/2019/A, de 7 de janeiro, e n.º 1/2020/A, de 1 de janeiro. 

Factos que fundamentam a 

apresentação da iniciativa: 

De acordo com a exposição de motivos, o proponente 

justifica a apresentação da iniciativa em análise na 

necessidade de “desmaterializar todo o processo de 

aquisição de medicamentos pelos idosos (…), com vista a 

facilitar o acesso à aquisição dos medicamentos, libertando 

os beneficiários de efetuar, junto das farmácias, o 

adiantamento do apoio a conceder, eliminando, ainda, a 

eventual existência de atrasos no reembolso”. 

Acresce, ademais, e devido ao impacto da Pandemia 

COVID-19, a necessidade de “alterar o procedimento de 

atribuição do COMPAMID, adaptando-o às necessidades 

do seu público-alvo, nomeadamente, evitando a deslocação 

dos idosos aos serviços de Segurança Social e 

dispensando a criação e utilização de qualquer cartão 
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específico, exigindo-se apenas a apresentação do seu 

Número de Identificação Fiscal (NIF), no momento da 

aquisição do medicamento na farmácia, para atestar a sua 

condição de beneficiário”. 

Data de entrada da iniciativa: 21/09/2021 

Data de admissão: 22/09/2021 

Prazo para emissão de 

relatório: 
22/10/2021 

Comissão competente em 

razão da matéria e eventuais 

conexões: 

Comissão de Assuntos Sociais  

(Solidariedade) 

A iniciativa cumpre os 

requisitos formais previstos 

no n.º 2 do artigo 7.º do DLR 

n.º 25/2003/A, de 27 de maio, 

na atual redação - título, 

objeto e entrada em vigor? 

Sim 

A iniciativa versa sobre 

legislação do trabalho, 

(artigo 124.º do Regimento, 

artigos 15.º e 16.º da LTFP e 

artigos 472.º a 475.º do CT)? 

Não 

O proponente junta ficha de 

avaliação prévia de impacto 

de género (Lei n.º 4/2018, de 

9 de fevereiro)? 

Sim 

Existem iniciativas, até ao 

momento da 

admissibilidade, sobre a 

mesma matéria para 

apreciação nos termos do 

Sim 



 

artigo 126.º do Regimento? 

Assim como Petições? 

A iniciativa foi 

definitivamente rejeitada na 

presente sessão legislativa 

(n.º 2 do artigo 116.º do 

Regimento e n.º 3 do artigo 

45.º do EPARAA)? 

Não 

Histórico na ALRAA de 

iniciativas legislativas e 

Petições sobre a mesma 

matéria: 

- Projeto de DLR n.º 32/XII: Sétima alteração ao DLR n.º 

4/2008/A, de 26 de fevereiro, alterado pelo DLR n.º 

3/2012/A, de 13 de janeiro, pelo DLR n.º 2/2013/A, de 22 

de abril, pelo DLR n.º 1/2016/A, de 8 de janeiro, pelo DLR 

n.º 1/2019/A, de 7 de janeiro, pelo DLR n.º 1/2020/A, de 8 

de janeiro e pelo DLR n.º 15-A/2021/A, de 31 de maio - 

Complemento para aquisição de medicamentos pelos 

idosos COMPAMID. 

- Projeto de DLR n.º 45/XI: Revê o complemento para 

aquisição de medicamentos pelos idosos (COMPAMID). 

- Projeto de DLR n.º 5/2007/VIII: Cria o Complemento para 

Aquisição de Medicamentos pelos Idosos (Compamid) – 

Aprovou o DLR n.º 4/2008/A, de 26 de fevereiro. 

Enquadramento legal na 

RAA sobre o tema em 

apreço: 

- Decreto Legislativo Regional n.º 15-A/2021/A, de 31 

de maio (Orçamento da Região Autónoma dos Açores 

para o ano de 2021):  atualiza, no seu artigo 68.º, o 

complemento para aquisição de medicamentos pelos 

idosos, procedendo ao aumento de 10 % no valor do 

complemento para aquisição de medicamentos pelos 

idosos (COMPAMID). 

- Decreto Legislativo Regional n.º 1/2020/A, 8 de 

janeiro (Orçamento da Região Autónoma dos Açores 

para o ano 2020): altera, através do seu artigo 64.º, os 

artigos 2.º, 3.º e 4.º. 

- Decreto Legislativo Regional n.º 1/2019/A, de 7 de 
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janeiro (Orçamento da Região Autónoma dos Açores 

para o ano 2019): altera, através do seu artigo 62.º, o 

n.º 1 do artigo 2.º. 

- Decreto Legislativo Regional n.º 1/2016/A, de 8 de 

janeiro (Orçamento da Região Autónoma dos Açores 

para o ano 2016): introduz, através do seu artigo 33.º, 

alterações nos artigos 1.º e 2.º. 

- Decreto Legislativo Regional n.º 2/2013/A, de 22 de 

abril (Orçamento da Região Autónoma dos Açores 

para o ano 2013): altera, através do seu artigo 30.º, o 

artigo 2.º. 

- Decreto Legislativo Regional n.º 3/2012/A, de 13 de 

janeiro (Orçamento da Região Autónoma dos Açores 

para 2012): altera, através do seu artigo 34.º, os 

artigos 1.º e 2.º. 

- Portaria n.º 47/2008, de 3 de junho: aprova as 

condições de emissão e atribuição do Complemento 

para a Aquisição de Medicamentos pelos Idosos - 

COMPAMID e o modelo de documento de emissão - o 

BOLETIM do COMPAMID. 

- Decreto Legislativo Regional n.º 4/2008/A, de 26 de 

fevereiro: cria o complemento para aquisição de 

medicamentos pelos idosos (COMPAMID).  

Enquadramento legal na 

RAM sobre o tema em 

apreço: 

Nada a registar. 

Enquadramento legal 

nacional sobre o tema em 

apreço: 

Nada a registar. 

Legística / Análise técnico-

jurídica da iniciativa: 
Nada a registar. 
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Outras considerações: Em face da informação disponível não é possível quantificar 

um eventual aumento dos encargos resultantes com a 

aprovação da presente iniciativa. 
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