
S.R. DA SAÚDE
Portaria n.º 151/2015 de 13 de Novembro de 2015

A implementação da prescrição eletrónica de medicamentos, seguida da posterior
desmaterialização da receita médica, permite uma maior eficiência na gestão do medicamento,
que é um objetivo constante do Programa do XI Governo dos Açores, que irá facilitar o acesso
dos cidadãos ao medicamento, diminuir o risco de erro ou confusão na prescrição e
proporcionar muito maior informação sobre todo o circuito do medicamento, desencorajando e
combatendo a fraude.

A Portaria n.º 128/2015 de 5 de Outubro de 2015, veio adaptar a legislação regional vigente
às necessidades da prescrição eletrónica com desmaterialização da receita, e respetivo
alargamento e adaptação das regras do procedimento de prescrição de medicamentos,
modelos de receita médica e as condições de dispensa de medicamentos atualmente em vigor
para a prescrição eletrónica.

Em complemento a essas medidas, cumpre introduzir processos de uniformização e melhoria
no procedimento de pagamento da comparticipação do Estado às farmácias, com a finalidade
de atingir os objetivos de reduzir custos de operação, de atingir elevados níveis de eficiência e
controlo no ciclo de prescrição-prestação-conferência, de minimizar a ocorrência de fraude, de
potenciar a generalização da prescrição eletrónica no sentido da desmaterialização de todo o
ciclo de prescrição prestação-conferência e de produzir informação de gestão que permita o
controlo rigoroso da despesa do SRS.

Assim, manda o Governo Regional, pelo Secretário Regional da Saúde, de acordo com o
estabelecido nas alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da
Região Autónoma dos Açores, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto
1 - A presente portaria estabelece o regime do procedimento de pagamento da

comparticipação do Estado no preço de venda ao público (PVP) dos medicamentos
dispensados nas farmácias da Região Autónoma dos Açores.

2 - O pagamento, às farmácias, da comparticipação do Estado no PVP dos medicamentos
dispensados cuja responsabilidade seja do Serviço Regional de Saúde depende da
observância das regras previstas na presente portaria.

3 - O procedimento previsto na presente portaria pode ser adotado para pagamento de
comparticipações de outras prestações de saúde.

Artigo 2.º

Conferência
1 – A conferência de faturas é efetuada por intermédio do Centro de Conferência de Faturas

dos Açores, da responsabilidade da Saudaçor S.A.



2 – As farmácias, ou as entidades por elas designadas, enviarão para o Centro de
Conferência de Faturas dos Açores as faturas da responsabilidade do Serviço Regional de
Saúde.

Artigo 3.º

Instruções gerais
1 – O relacionamento entre as diversas entidades deve ser assegurado pela Saudaçor S.A.,

em articulação com as entidades representativas das farmácias, no âmbito dos acordos em
vigor com aquelas entidades.

2 - As regras inerentes ao circuito da conferência e à aplicação das regras da presente
portaria podem ser alvo de instruções a emitir pela Saudaçor S.A.

3 – No âmbito das obrigações previstas no número anterior é definido um Manual de
Relacionamento de Farmácias, a aprovar pela Saudaçor S.A., em articulação com as
entidades representativas das farmácias.

4 - O relacionamento entre as diferentes entidades pode igualmente ser realizado através do
portal eletrónico do Centro de Conferência de Faturas dos Açores disponibilizado e gerido pela
Saudaçor S.A., o qual contém os documentos eletrónicos referentes ao processo de
conferência., ou por outros meios eletrónicos a definir pela Saudaçor S.A..

Artigo 4.º

Comissão de Acompanhamento
O acompanhamento de questões que se suscitem no âmbito do processo de faturação

previsto na presente portaria, é efetuado pelas comissões paritárias criadas no âmbito dos
acordos existentes entre o Serviço Regional de Saúde e as entidades representativas das
farmácias.

Artigo 5.º

Entrada em vigor
1 - A presente portaria entra em vigor no dia 1 de dezembro de 2015.

2 - É instituído um regime transitório até 31 de março de 2016, findo o qual deverá ser
obrigatoriamente revisto o Manual de Relacionamento de Farmácias.

Secretaria Regional da Saúde.

Assinada em 5 de novembro de 2015.

O Secretário Regional da Saúde, Luís Mendes Cabral.


