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16 de outubro de 2017

Número 178

cidas na circular normativa a emanar por aquele Instituto
Público.
Anexo II
(a que se refere o n.º 1 do presente despacho)
Preços
Consulta de diagnóstico ----------------------------- € 15,00
Biópsia ------------------------------------------------- € 50,00

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 9.º da
Portaria n.º 164/2017, de 24 de maio, da Secretaria Regional
da Saúde e da 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.

Revogar o Despacho n.º 283/2017, de 5 de julho, do
Secretário Regional da Saúde, publicado no JORAM, II Série, n.º 120, a 11 de julho de 2017.

2.

Aprovar os modelos de credenciais do PIPCORAM referentes à consulta de diagnóstico, ao exame anatomopatológico e ao encaminhamento para o
Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira,
E.P.E., que constam respetivamente dos anexos I,
II, III ao presente despacho e que dele fazem parte
integrante.

3.

O presente Despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Despacho n.º 389/2017
O Despacho n.º 283/2017, de 5 de julho, do Secretário Regional da Saúde, publicado no JORAM, II Série, n.º 120, de 11
de julho de 2017, procedeu à aprovação na Região Autónoma
da Madeira, dos modelos de credenciais do Programa de Intervenção Precoce no Cancro Oral (PIPCO-RAM) referentes à
consulta de diagnóstico, ao exame anatomopatológico e ao
encaminhamento para o Serviço de Saúde da Região Autónoma
da Madeira E.P.E. (SESARAM, E.P.E.).
Considerando a necessidade de revisão dos preditos modelos ora conferida, por forma a ajustar a sua edificação
normativa.

Secretaria Regional da Saúde, no Funchal, aos 9 dias do
mês de outubro de 2017.
O SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE, Pedro Miguel de
Câmara Ramos
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Anexo I do Despacho n.º 389/2017, de 16 de outubro

(a que faz referência o n.º 1 do presente Despacho)
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Anexo II do Despacho n.º 389/2017, de 16 de outubro

(a que faz referência o n.º 1 do presente Despacho)
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Anexo III do Despacho n.º 389/2017, de 16 de outubro

(a que faz referência o n.º 1 do presente Despacho)
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