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DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO
DA JUSTIÇA
Conforme o preceituado no artigo 8.º, alínea a), do
Decreto Regional n.º 6/77/M, de 21 de abril, da Presidência do
Governo da Madeira, procede-se à transcrição do seguinte
diploma publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 135,
de 15 de julho de 2016:
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

2 - O disposto no número anterior faz-se sem prejuízo do regime aplicável aos subsistemas existentes.
Artigo 3.º
Processamento dos custos
Os termos em que se efetua o processamento ao Estado,
pelas unidades de saúde do SNS, dos custos derivados da
prestação de cuidados de saúde aos utentes dos SRS, são
regulados por portaria do ministro competente em matéria
da saúde.

Lei n.º 20/2016

Artigo 4.º
Situações pendentes

de 15 de julho
Regime da responsabilidade financeira do Estado na
prestação de cuidados de saúde aos utentes dos serviços
regionais de saúde das Regiões Autónomas dos Açores
e da Madeira, pelo Serviço Nacional de Saúde, e
consagração do princípio da reciprocidade
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente lei estabelece o regime que enquadra a responsabilidade financeira do Estado na prestação de cuidados de saúde aos utentes dos serviços regionais de saúde
(SRS) das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira,
pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), e consagra, nesse
domínio, o princípio da reciprocidade.
Artigo 2.º
Princípio da reciprocidade na prestação de cuidados de saúde

As situações de custos derivados da prestação de cuidados de saúde aos utentes dos SRS, que, à data da entrada
em vigor da presente lei, configurem uma situação de dívida perante as entidades integradas no SNS, serão resolvidas
por um grupo de trabalho conjunto, constituído entre o
Governo da República e os Governos Regionais dos Açores
e da Madeira.
Artigo 5.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
Aprovada em 27 de maio de 2016.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, Eduardo
Ferro Rodrigues
Promulgada em 30 de junho de 2016.
Publique-se.

1 - No cumprimento do princípio da reciprocidade
quanto à gratuitidade da prestação de cuidados de
saúde, não são cobrados, pelo SNS, ou entidades
nele integradas, aos utentes ou às unidades de saúde dos SRS, os cuidados de saúde prestados aos
utentes dos SRS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Marcelo Rebelo de Sousa
Referendada em 7 de julho de 2016.
O PRIMEIRO-MINISTRO, António Luís Santos da Costa
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda ..................... € 15,91 cada
Duas laudas ................... € 17,34 cada
Três laudas .................... € 28,66 cada
Quatro laudas ................ € 30,56 cada
Cinco laudas .................. € 31,74 cada
Seis ou mais laudas........ € 38,56 cada

€ 15,91;
€ 34,68;
€ 85,98;
€ 122,24;
€ 158,70;
€ 231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série.............................. € 27,66
Duas Séries ............................ € 52,38
Três Séries ............................. € 63,78
Completa ............................... € 74,98

Semestral
€ 13,75;
€ 26,28;
€ 31,95;
€ 37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.
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