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ação Curricular (AC) e a Entrevista Pública 
(EP). 

b) Júri do procedimento concursal: 
 
Presidente:  
- Dr. Duarte Nuno Nunes de Freitas, Dire-

tor Regional do Orçamento e Tesouro. 
 
Vogais:  
- Dra. Ana Paula de Sousa Brazão, Direto-

ra de Serviços de Recursos Humanos e de 
Apoio à Gestão, da Direção Regional da 
Administração Pública e da Moderniza-
ção Administrativa; Dr. Ricardo Luís 
Martins Rodrigues, Diretor de Serviços 
do Tesouro. 

 
Secretaria Regional das Finanças e da Administração 

Pública, 19 de agosto de 2016. 
 
PEL’A CHEFE DO GABINETE, Maria José Araújo 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE 
 

Despacho n.º 335/2016 
 

A Portaria n.º 231/2016, de 16 de junho, da Secretaria 
Regional da Saúde procedeu à adaptação ao Sistema Regi-
onal de Saúde da Região Autónoma da Madeira da Portaria 

n.º 224/2015, de 27 de julho, do Ministério da Saúde, alte-
rada pelas Portarias n.ºs 417/2015, de 4 de dezembro, e 
138/2016, de 13 de maio, que estabelece o regime jurídico a 
que obedecem as regras de prescrição e dispensa de medi-
camentos e produtos de saúde e define as obrigações de 
informação a prestar aos utentes. 

Por seu turno, a portaria regional sobredita, estatui no 
artigo 3.º que os modelos de guia de tratamento são aprova-
dos na Região por despacho do membro do Governo Regi-
onal responsável pela área da saúde. 

Assim, nos termos do artigo 3.º da Portaria  
n.º 231/2016, de 16 de junho, da Secretaria Regional da 
Saúde conjugado com a alínea i) do n.º 2 do artigo 3.º do 
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2015/M, de 19 de 
agosto, determino o seguinte: 

 
1 - Aprovar na Região Autónoma da Madeira, o mode-

lo de guia de tratamento da receita desmaterializa-
da, constante do anexo ao presente despacho, do 
qual faz parte integrante. 

 
2 - Que o presente despacho entre em vigor no dia se-

guinte ao da sua publicação. 
 
Secretaria Regional da Saúde, no Funchal, aos 8 dias do 

mês de agosto de 2016. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE, João Augusto 

Quinto de Faria Nunes 
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Anexo 
 

(a que se refere o n.º 1 do Despacho n.º 335/2016, de 25 de agosto) 

 
  


