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NOTA JUSTIFICATIVA

A. Nome

do Projeto

"Cria um apoio financeiro complementar ao doente concológico"

B. Objetivos
Suporte financeiro que permita

o

apoio, quer aos doentes oncológicos, quer ao

acompanhante, tendo em consideraçåo o acréscimo de despesa do agregado familiar
numa situaçåo de doença oncológica.

C. Circunstâncias envolventes justificativas
As deslocaçöes de utentes com doença oncológica da RAM para outras unidades de
saúde, implicam um aumento de despesa do agregado familiar. A criaçåo de um apoio
financeiro complementar ao doente oncológico toma-se crucial para a concretização da
solidariedade e a defesa da própria Dignidade Humana, na concretizaçäo de uma das
funçöes do Estado, a da proteçåo social.

Ð. lmpacto financeiro no Orçamento Regional
O presente Diploma tem impacto financeiro no Orçamento Regional
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

CRIA UM APOIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO ÐOENTE O¡UCOtÓArcO

EXpeSrÇAoqË

Meïveg

A constituiçåo da República Portuguesa prevê, no seu artigo n.o 64.0 que "fodos fêm
direito à proteçäo da saúde e o dever de a defender e promovef', sendo este
concretizado"através de um seruiço nacionalde saúde universale geral, tendo em conta

as condiçöes económicas e soclals dos cidadäos, tendencialmente gratuito" e "pela
criação de condiçöes económicas, soc/ais, culturais e ambientais que garantam,
designadamente, a proteçäo da infêtncia, da juventude e da velhice e pela melhoria
sistemática das condições de vida e de trcbalho".

Os progressos na área da saúde fazem-se acompanhar de grandes desafios para a
sociedade e, principalmente, para a geståo de um sistema täo complexo como seja o
serviço de saúde, Pese embora toda a modernizaçäo que se assiste na saúde, a Regiåo
AutÓnoma da Madeira (RAM), com pouco mais de 250 mil habitantes, apresenta um

Serviço Regional de Saúde que nåo consegue responder a todas as necessidades da
populaçåo, sendo muitas vezes necessário as deslocaçöes de doentes da RAM para o
Continente ou para o estrangeiro¡ quer para a fase do diagnóstico, quer para o processo
de tratamento.
lsto implica, necessariamente, um acréscimo de despesa dos agregados familiares que

se vêm confrontados com uma nova realidade pois, embora o SESARAM, E,p.Ë, pela
Portaria n.o 5/2014, de 27 de janeiro assuma todas as despesas com a presta$o de
cuidados de saúde, bem como com transportes e estadias (ponto B do artigo s.o), os

valores reembolsados såo efetuados após a assunçäo da despesa pelos agregados
familiares.

Entende-se que, nestas situaçöes de deslocaçäo para fora da RAM, a doença
oncológica, pela sua complexidade e cuidados que exige, merece uma especialatençäo
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por parte do sistema de proteção social do lnstituto de Segurança Social da Regiäo
Autónoma da Madeira, IP-RAM (ISSM, |P-RAM), como forma de promover um maior
apoio e suporte socialaos doentes oncológicos deslocados.

Nesse sentido, a criaçåo de um apoio financeiro complementar ao doente oncológico
torna-se crucial para a concretizaçåo da solidariedade e a defesa da própria Dignidade
Humana numa das fases mais complicadas e complexas de um agregado familiar,
Assim, a Assembleia Legislativa da Regiåo Autónoma da Madeíra decreta, ao abrígo da
alínea a) do n.o 1 do artigo 227.o e do n.o

I

do artigo 2283 da Constituição da República

Portuguesa e d alínea c) do n.o 1 do artigo 37,o e da alínea m) do artigo 40.o do Estatuto

Politico-Administrativo da Regiäo Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.o 13/91,
de 5 de junho, revisto e alterado pelas Leis n,os 130/99 , de 21de agosto, e 12|2OOQ, de
2'1 de junho, o seguinte:

Cria um apoio financelro complementar ao doente oncológico

Artigo

1o

Objeto
O presente diploma cria o apoio financeiro complementar ao doente oncológico

Artigo 20

Beneficiáríos
1

- Beneficiam deste apoio:

a)

Os utentes do Serviço Regionalde Saúde da Regiåo Autónoma da Madeira, com

doença oncológica ativa até à sua remissåo;

b)

Os utentes cuja prestaçåo de cuidados de saúde esteja a ser realizado fora da
Região Autónoma da Madeira (RAM), ou no estrangeiro, de acordo com os
åmbitos de aplicaçåo plasmados no artigo 2P da Portaria n.o 512014, de 27 de
janeiro.
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Artigo 30

Montantes
1

-

Os beneficiários têm sempre direito a receber, por dia de deslocaçåo, um apoio
financeiro complementar no valor de vinte euros.

- os acompanhantes têm o direito â uma diária no valor de quinze euros.
3 - À partida da Regiåo Autónoma da Madeira o beneficiário receberá um montante

2

do

apoio financeiro complementar correspondente a metade do tempo estimado para a sua

deslocaçåo, até ao valor máximo de quinhentos euros.
4

-

5

-

O restante valor será entregue nos Serviços de Acolhimento de Doentes sediados
no Continente ou nos próprios serviços de apoio social do Hospital.

Os montantes do apoio financeiro complementar deveråo ser abonados

ao

beneficiário ou, ao seu representante legal quando se tratar de um menor,
6

- A atribuiçäo deste apoio financeiro

complementar é feita sem prejuízo do artigo g.o
da Portaria n.o 512O14, de 27 de janeiro.

Artigo 40

Cabimento orçamental
No orçamento regional existirá uma verba própria sob a definiçrão de "apoio financeiro
complementar ao doente oncológico,,,

Artigo 50

Competência

A

atribuiçäo do apoio financeiro complementar ao doente oncológico compete à
Secretaria do Governo Regionalcom competência em matéria de Segurança Social, em

termos a regulamentar.
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Artigo 60

Regulamentação

O Governo Regional deve proceder à regulamentaçåo do presente diploma no prazo
máximo de trinta dias a contar da data da sua publicaçåo.

Artigo 70

Entrada em vigor
Q presente decreto legislativo regional entra em vigor após a publicaçåo do Orçamento

Regional posterior à sua publicaçåo.

