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Acresce que o não pagamento de taxas moderadoras
pelos menores independentemente da sua idade, constitui,
ainda, um estímulo indireto, num quadro de previsibilidade,
ao aumento da natalidade, no âmbito da adoção de políticas
públicas para a promoção da natalidade, a proteção das
crianças e o apoio às famílias.
É neste contexto que se considera justificado alargar
a isenção do pagamento das taxas moderadoras a todos
menores de idade, como forma de promover a saúde junto
daqueles que têm mais a ganhar em adotar hábitos saudáveis, e de garantir a eliminação de quaisquer constrangimentos financeiros no seu acesso aos serviços de saúde
assegurados pelo SNS, tanto mais que a decisão de recorrer
ou não aos cuidados de saúde não depende unicamente
dos menores.
Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido
pela Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, alterada pela Lei
n.º 27/2002, de 8 de novembro, e nos termos da alínea c)
do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta
o seguinte:

guarda em centro educativo ou de medida cautelar de
guarda em instituição pública ou privada, por decisão
proferida no âmbito da Lei Tutelar Educativa, aprovada
pela Lei n.º 166/99, de 14 de setembro, alterada pela Lei
n.º 4/2015, de 15 de janeiro, que não possam, por qualquer forma, comprovar a sua condição de insuficiência
económica nos termos previstos no artigo 6.º;
m) Os jovens integrados em qualquer das respostas
sociais de acolhimento por decisão judicial proferida
em processo tutelar cível, e nos termos da qual a tutela
ou o simples exercício das responsabilidades parentais
sejam deferidos à instituição onde os jovens se encontram integrados, que não possam, por qualquer forma,
comprovar a sua condição de insuficiência económica
nos termos previstos no artigo 6.º;
n) [...].
2 — [...].
3 — [...].»
Artigo 3.º
Entrada em vigor

Artigo 1.º
Objeto

O presente decreto-lei procede à quinta alteração ao
Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 117/2014, de 5 de agosto, que
regula o acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde
por parte dos utentes, no que respeita ao regime de taxas
moderadoras e à aplicação dos regimes especiais de benefícios.
Artigo 2.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro

O artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 117/2014, de
5 de agosto, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 4.º
[...]

1 — [...]:
a) [...];
b) Os menores;
c) [...];
d) [...];
e) [...];
f) [...];
g) [...];
h) [...];
i) [...];
j) [...];
k) Os jovens em processo de promoção e proteção
a correr termos em comissão de proteção de crianças e
jovens ou no tribunal, com medida aplicada no âmbito
do artigo 35.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens
em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, alterada pela Lei n.º 31/2003, de 22 de agosto,
que não possam, por qualquer forma, comprovar a sua
condição de insuficiência económica nos termos previstos no artigo 6.º;
l) Os jovens que se encontrem em cumprimento de
medida tutelar de internamento, de medida cautelar de

O presente decreto-lei entra em vigor no 1.º dia do mês
seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de
fevereiro de 2015. — Pedro Passos Coelho — Maria Luís
Casanova Morgado Dias de Albuquerque — António de
Magalhães Pires de Lima — Paulo José de Ribeiro Moita
de Macedo — Luís Pedro Russo da Mota Soares.
Promulgado em 16 de abril de 2015.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 17 de abril de 2015.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Presidência do Governo
Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2015/A
Composição e normas de funcionamento
do Conselho Regional das Pescas

O mar é um pilar estratégico para a prosperidade económica da Região Autónoma dos Açores, sendo de importância vital para a autossustentabilidade regional.
Considerando a importância do setor, existe a preocupação de assegurar mecanismos de diálogo com vista à
participação da sociedade civil na formulação das linhas
gerais das políticas regionais no domínio das pescas e
indústria e atividades conexas.
O Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2015/A, de
20 de fevereiro, que aprovou a orgânica da Secretaria
Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, prevê como
órgão consultivo do departamento o Conselho Regional
das Pescas, bem como que a respetiva composição e
normas de funcionamento sejam definidas em diploma
próprio.
Foram ouvidas as associações representativas do setor.
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Assim, ao abrigo do n.º 6 do artigo 231.º da Constituição da República Portuguesa, da alínea a), do n.º 1,
do artigo 89.º, e n.º 1, do artigo 91.º, do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, conjugados com a alínea a), do n.º 1, do artigo 4.º e o n.º 2 do
artigo 7.º do Anexo I, do Decreto Regulamentar Regional
n.º 4/2015/A, de 20 fevereiro, o Governo Regional decreta
o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

O Conselho Regional das Pescas (CRP), rege-se, quanto
à sua composição e normas de funcionamento, pelo disposto no presente diploma.

h) Um representante do Departamento Marítimo dos
Açores;
i) Um representante da Associação de Comerciantes de
Pescado dos Açores;
j) Um representante da Associação de Conserveiros de
Peixe dos Açores;
k) Um representante da Federação das Pescas dos Açores;
l) Um representante de cada associação de armadores;
m) Um representante de cada associação de pescadores;
n) Um representante dos sindicatos dos pescadores;
o) Um representante das associações de mulheres da
pesca;
p) Um representante das organizações de produtores
dos Açores.

O CRP é um órgão de caráter consultivo da Secretaria
Regional do Mar, Ciência e Tecnologia (SRMCT), que
pretende assegurar o diálogo e cooperação com entidades
e organizações de âmbito regional.

2- Os representantes referidos nas alíneas n) a p), do
número anterior, são designados por acordo entre as respetivas entidades.
3- Nas reuniões do CRP, para além dos respetivos
elementos, podem ter assento, sem direito a voto, outras
entidades e individualidades, consoante a natureza do assunto a tratar e desde que expressamente convocadas pelo
secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia.

Artigo 3.º

Artigo 5.º

Competências

Funcionamento

O CRP é o órgão consultivo da SRMCT para a formulação das linhas gerais da política regional no domínio das
pescas e indústria e atividades conexas.
Artigo 4.º

1- O CRP reúne ordinariamente uma vez por ano e,
extraordinariamente, sempre que para tal seja convocado
pelo seu presidente.
2- O CRP pode funcionar em comissões especializadas,
em termos a definir no respetivo regimento.

Composição

Artigo 6.º

1- O CRP é presidido pelo secretário regional do Mar,
Ciência e Tecnologia e dele fazem igualmente parte:

Entrada em vigor

Artigo 2.º
Natureza

a) O diretor regional das Pescas;
b) Um representante da Vice-Presidência, Emprego e
Competitividade Empresarial;
c) Um representante da Direção Regional dos Assuntos
do Mar;
d) Um representante da Inspeção Regional das Pescas;
e) Um representante da Direção de Serviços de Veterinária;
f) Um representante da LOTAÇOR – Serviço de Lotas
dos Açores, S.A.;
g) Um representante do Departamento de Oceanografia
e Pescas da Universidade dos Açores;

I SÉRIE

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
Aprovado em Conselho do Governo Regional, em Ponta
Delgada, em 25 de março de 2015.
O Presidente do Governo Regional, Vasco Ilídio Alves
Cordeiro.
Assinado em Angra do Heroísmo em 13 de abril de
2015.
Publique-se.
O Representante da República para a Região Autónoma
dos Açores, Pedro Manuel dos Reis Alves Catarino.
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