
2 - S 
Número 104 

15 de junho de 2022 

 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

Portaria n.º 304/2022 
 

de 15 de junho 
 

Sumário: 
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 533/2021, de 31 de agosto, que define o horário de funcionamento do Serviço de 
Atendimento Urgente dos Centros de Saúde do ACES, que têm aquela unidade funcional de prestação de cuidados de saúde, de forma a 
contribuir para uma maior eficiência e melhoria da qualidade da prestação dos cuidados de saúde primários. 

 
Texto: 
Considerando que o Decreto Legislativo Regional n.º 11/2016/M, de 9 de março, alterado e republicado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 22/2016/M, de 20 de maio, estabelece a estrutura e a organização dos cuidados de saúde primários na 
Região Autónoma da Madeira; 

Considerando que a estrutura de organização dos cuidados de saúde primários é constituída pelo Agrupamento de Centros 
de Saúde da RAM, abreviadamente designado por ACES, e que o seu regime de organização e funcionamento se encontra 
previsto no diploma acima mencionado; 

Considerando que os centros de saúde que integram o ACES podem ter um Serviço de Atendimento Urgente, que constitui 
uma unidade funcional de prestação de cuidados de saúde;  

Considerando que através da Portaria n.º 533/2021, da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, publicada no 
JORAM, I série, n.º 157, de 31 de agosto de 2021, foi definido o horário de funcionamento do Serviço de Atendimento 
Urgente dos Centros de Saúde do ACES, que têm aquela unidade funcional de prestação de cuidados de saúde, de forma a 
contribuir para uma maior eficiência e melhoria da qualidade da prestação dos cuidados de saúde primários;  

Considerando que o Centro de Saúde do Bom Jesus passará a ter um Serviço de Atendimento Urgente em prol da 
promoção da saúde e do bem-estar da população e que importa definir o seu horário de funcionamento.  

Assim, em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2016/M, de 9 de 
março, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 22/2016/M, de 20 de maio, e na alínea i) do n.º 2 do 
artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2020/M, de 2 de janeiro, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional 
n.º 29/2020/M, de 5 de maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º 21/2020, publicada no Diário da República, I Série, 
n.º 102, de 26 de maio, manda o Governo Regional, através do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, o seguinte: 

 
Artigo 1.º  

Objeto 
 
A presente portaria procede à primeira alteração da Portaria n.º 533/2021, de 31 de agosto, que define o horário de 

funcionamento do Serviço de Atendimento Urgente dos Centros de Saúde do ACES, que têm aquela unidade funcional de 
prestação de cuidados de saúde, de forma a contribuir para uma maior eficiência e melhoria da qualidade da prestação dos 
cuidados de saúde primários.  

 
Artigo 2.º 

Alteração à Portaria n.º 533/2021, de 31 de agosto 
 
O número 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 533/2021, de 31 de agosto, passa a ter a seguinte redação:  
 

«Artigo 2.º 
Horário de funcionamento do Serviço de Atendimento Urgente 

 
1. […]: 

a) […]; 
b) [….]; 
c) O Serviço de Atendimento Urgente do Centro de Saúde do Bom Jesus funciona das 16 horas às 24 horas. 

 
2.  […].» 

 
Artigo 2.º 

Entrada em vigor 
 
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.  
 
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no Funchal, aos 14 dias do mês de junho de 2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL, Pedro Miguel de Câmara Ramos 
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