
 

1 

 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE 

VERSÃO NÃO CONFIDENCIAL 

 

Considerando que a Entidade Reguladora da Saúde nos termos do n.º 1 do artigo 4.º 

dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto 

exerce funções de regulação, de supervisão e de promoção e defesa da concorrência 

respeitantes às atividades económicas na área da saúde nos setores privado, público, 

cooperativo e social; 

Considerando as atribuições da Entidade Reguladora da Saúde conferidas pelo artigo 

5.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto; 

Considerando os objetivos da atividade reguladora da Entidade Reguladora da Saúde 

estabelecidos no artigo 10.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

126/2014, de 22 de agosto; 

Considerando os poderes de supervisão da Entidade Reguladora da Saúde 

estabelecidos no artigo 19.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

126/2014, de 22 de agosto; 

Visto o processo registado sob o n.º ERS/132/2018; 

 

I. DO PROCESSO 

I.1. Origem do processo  

1. A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) tomou conhecimento, em 22 de agosto de 

2018, da reclamação subscrita por CT, visando a atuação do Hospital de Braga 
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(HB), estabelecimento explorado pela sociedade comercial Escala Braga – 

Sociedade Gestora do Estabelecimento, S.A.”. 

2. Na referida reclamação, à qual foi atribuída o número REC/65785/2018, a 

exponente alega que, no dia 29 de julho de 2018, a utente menor ED, de apenas 3 

anos de idade, cidadã portuguesa e inscrita como utente do SNS, necessitou de 

recorrer ao Serviço de Urgência do HB, tendo-lhe sido cobrado o preço dos 

cuidados de saúde prestados. 

3. A referida exposição foi inicialmente tratada em sede do processo de reclamação 

n.º REC/65785/2018, sendo que, posteriormente, e ao abrigo das atribuições e 

competências da ERS, o respetivo Conselho de Administração determinou, por 

despacho de 13 de Setembro de 2018, proceder à abertura do presente processo 

de inquérito registado internamente sob o número ERS/132/2018. 

 

I.2 Diligências 

4. No âmbito da investigação desenvolvida pela ERS, realizaram-se, entre outras, as 

diligências consubstanciadas em: 

(i) Pesquisa no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados (SRER) 

da ERS relativa ao Hospital de Braga (HB), estabelecimento prestador de 

cuidados de saúde registado no Sistema de Registo de Estabelecimentos 

Regulados (SRER) da ERS sob o n.º 111724, explorado pela sociedade 

comercial “Escala Braga – Sociedade Gestora do Estabelecimento, S.A.”, 

inscrita no mesmo sistema sob o n.º 17737; 

(ii) Notificação de abertura de processo de inquérito e pedido de elementos ao 

Escala Braga – Sociedade Gestora do Estabelecimento, S.A. em 19 de 

Setembro de 2019 e análise da respetiva resposta de 27 de setembro de 

2018; 

(iii) Notificação de abertura de processo de inquérito à reclamante em 19 de 

setembro de 2018. 
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II. DOS FACTOS 

II.1. Da reclamação 

5. Na referida reclamação, a exponente alega, acompanhada da respetiva 

documentação de identificação da utente, que, no dia 29 de julho de 2018, a 

utente menor ED, de apenas 3 anos de idade, cidadã portuguesa e inscrita como 

utente do SNS, necessitou de recorrer ao Serviço de Urgência do HB, tendo-lhe 

sido cobrado o valor total pelos cuidados de saúde prestados: 

“[…] 

l . A menor [ED], Cartão de Cidadão […] n. de Utente: […], n. Segurança Social: […], foi 

atendida no vosso Serviço de Urgência, dia 29/07/2018; 

2. Pelo atendimento foi-lhe cobrada a quantia de 117,57 €; 

3. Acontece que a menor é Portuguesa e como tal tem direito a assistência médica 

gratuita, de acordo com a Lei de Base da Saúde n. 48/90 de 24 de agosto, que junto 

anexo, nos termos de base XXV, n. 0 1 e ainda XIV, n. 0 1, alínea a); 

4. Assim sendo, assiste aos progenitores da menor que desembolsaram a quantia 

indicada, a sua justa devolução, num prazo que se reputa razoável de 10 dias, sem 

prejuízo do direito da compensação dos juros de mora legais que neste momento 

se cifram em 4%, contados da data do pagamento da quantia. 

5. Junta-se recibo de Pagamento, entregando-se o original contra a devolução da 

quantia. 

6. Caso decidam proceder à devolução do valor através de transferência bancária, o 

IBAN para o efeito, segue infra. 

[…]”. 

6. Numa primeira resposta à exponente, datada de 22 de agosto de 2018, o 

prestador remeteu a seguinte informação: 

“[…]  
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Analisada a situação em apreço, somos a informar que, refere a Lei de Bases da Saúde 

e é o argumento que sustenta a exposição apresentada que, nos termos da Base XXV, 

n.0 1, são Beneficiários do Serviço Nacional de Saúde todos os cidadãos Portugueses. 

Ora, nos termos do artigo 20 do Decreto-lei n.0 198/95, de 29 de Julho, cuja redação é 

dada pelo artigo único do Decreto-lei n.0 52/2000, de 07 de Abril, todos os 

beneficiários devem identificar-se sempre que utilizem os serviços das instituições e 

serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde ou com ele convencionado, sendo 

que, a não identificação não pode em circunstância alguma pôr em causa o direto à 

proteção na saúde constitucionalmente garantido no artigo acima enunciado. 

Torna-se relevante para este esclarecimento a informação que consta no preâmbulo 

do mesmo artigo, que refere que "...torna-se necessário associar consequências à não 

identificação do cartão e que assentam no pressuposto que o utente não identificado 

não é beneficiário do Serviço Nacional de Saúde, associando o ónus do pagamento 

direto do utente pelos encargos decorrentes de cuidados de saúde, quando não se 

apresente devidamente identificado nas instituições e serviços prestadores ou não 

indique terceiro, legal ou contratualmente responsável". 

Estabelece a Circular Normativa n.0 11 de 2011, de 07 de Abril de 2011 da ACSS que as 

Unidades de Saúde estão obrigadas a identificar os utentes do SNS em conformidade 

com o Decreto-lei mencionado no ponto anterior, sendo referido no mesmo documento 

que os serviços devem verificar no Registo Nacional de Utentes a situação de 

Beneficiário do SNS dos utentes e, concluindo que o utente não está inscrito na base e 

não sendo possível comprovar a situação de beneficiário do SNS, deve solicitar  

informação oficiosamente ao Centro de Saúde. 

Assim, da consulta ao processo na Rede Nacional de Utentes (RNU) da utente ED, foi  

possível concluir que a inscrição se encontrava no estado "inativa". 

Pelo que, de acordo com o Despacho n. 17744/2017, qualquer utilização ou contacto 

com as instituições do SNS pressupõe ou determina a existência de uma inscrição no 

RNU que pode assumir 3 formas distintas: ativa, inativa e provisória. 

Sobre o tipo de inscrição inativa, esclarece o mesmo documento que "aplica-se aos 

cidadãos que não cumprem os requisitos de inscrição ativa ou provisória." 
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Verificando-se o registo do RNU como inativo e não exercendo o utente os 

procedimentos para regularização do estado da sua inscrição enunciado no Despacho 

n. 17744/2017, como é dever de todos os cidadãos, não foi possível comprovar a 

condição de beneficiário do SNS. 

Logo, a impossibilidade de validação da condição de beneficiário do SNS, determina 

que o utente é classificado como não beneficiário do SNS, tendo-lhe sido atribuída a 

classificação de Entidade Financeira Responsável - Independente - e cobrado o 

pagamento dos encargos decorrentes da prestação de cuidados de saúde conforme 

exposto na alínea a) do n.º1 do artigo 23.0 do Estatuto do SNS. 

Mais, importa relevar que, determina a Lei de Bases da Saúde, nos termos da Base XIV 

no seu artigo segundo, alínea b e c) o dever dos utentes em observar as regras sobre a 

organização e o funcionamento dos serviços e estabelecimentos e colaborar com os 

profissionais de saúde em relação à sua própria situação. 

Face ao exposto, não é devida a devolução pelo pagamento dos encargos da 

prestação de cuidados de saúde prestados. 

[…]”. 

7. Por ofício de 19 de setembro de 2018, a ERS interpelou o Escala Braga no 

seguinte sentido: 

“[…] 

1. Se pronunciem detalhadamente sobre todo o teor da reclamação remetida à 

ERS e forneçam esclarecimentos adicionais que entendam relevantes sobre a 

situação da utente, acompanhado de toda a documentação relevante;  

2. Informação sobre os procedimentos/protocolos em vigor para faturação dos 

cuidados de saúde prestados pelo SNS a cidadãos estrangeiros, com envio do 

suporte documental respetivo; 

3. Remetam a lista discriminativa de todos os valores que hajam sido cobrados à 

utente pela prestação de cuidados e tratamentos no V/ Hospital e a que título e 

com que justificação o foram, acompanhada do respetivo suporte documental;  
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4. Procedam ao envio de quaisquer esclarecimentos complementares julgados 

necessários e relevantes à análise do caso concreto. 

 […]”. 

8. Por resposta de 27 de setembro de 2018, o prestador remeteu, acompanhada da 

documentação respetiva, a seguinte informação: 

“[…] 

1. Pronúncia sobre todo o teor da reclamação remetida à ERS e esclarecimentos 

adicionais que entendam relevantes sobre a situação da utente, acompanhada de 

toda a documentação relevante:  

- A utente ED foi admitida no Serviço de Urgência do Hospital de Braga no dia 29 

de Julho de 2018; 

- A execução do procedimento administrativo de identificação de utentes 

determinou a i classificação da Entidade Financeira Responsável (doravante EFR) 

- Independente, recaindo sobre a utente a responsabilidade pelo pagamento dos 

encargos de saúde; 

- A reclamação remetida ao Hospital de Braga por CT, entende que a menor 

enquanto portadora de Nacionalidade Portuguesa tem direito a assistência 

médica gratuita de acordo com a Lei de Base da Saúde n.° 48/90 de 24 de 

Agosto. 

- Importa esclarecer que, no cumprimento do procedimento administrativo de 

identificação de utentes, devidamente documentado no Manual de Identificação 

de Utentes do Hospital de Braga (doravante MIU), foi consultada a plataforma 

Rede Nacional de Utentes (doravante RNU) para validação dos dados da utente. 

Do processo de consulta foi possível aferir que a utente se encontrava na 

condição de "Utente sem inscrição ativa". 

- Foi também possível validar que, apesar de ter nacionalidade Portuguesa, a 

utente é natural e residente no Canadá, país com o qual não vigora nenhum 

Protocolo Bilateral de Cooperação Internacional. 
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- Adicionalmente, não foi apresentado nenhum seguro ou qualquer documento 

que permita a identificação de uma entidade Terceira Responsável.  

Anexos: 

N°l: Print retirado do RNU. 

N° 2: Documento: Manual de Identificação de Doentes (HB.Manual.025): Capítulo 

3 e 4. 

N° 3: Formulário: IMP. 100 - Atualização de dados pessoais do utente  

2. informação sobre os procedimentos/protocolos em vigor para facturação dos 

cuidados de saúde prestados pelo SNS a cidadãos estrangeiros, com envio do 

suporte documental respectivo.  

- Os procedimentos e protocolos em vigor para faturação dos cuidados de saúde 

prestados pelo SNS a cidadãos estrangeiros estão determinados no capítulo 3.4 

e anexo II do MIU - VlB.Manual.025. O anexo II - Identificação de Utentes 

Estrangeiros incorpora o que determina o Manual de Acolhimento no Acesso ao 

Sistema de Saúde de Cidadãos Estrangeiros da ACSS que entrou em vigor em 01 

de Janeiro de 2014. 

- Importa relevar que após a validação da condição de beneficiário do Serviço 

Nacional de Saúde, tal como esclarecido no ponto n.° 1 do presente documento, 

foi avaliada a tramitação do Fluxo 12 do Manual de Acolhimento de Utente 

Estrangeiros, mantendo-se a EFR Independente pela ausência de seguro ou 

documento que permita a identificação de um Terceiro Responsável.  

Anexos: 

N° 4: Documento: Manual de Identificação de Doentes (HB.Manual.025): ponto 4 

do capítulo 3; 

N° 5: Documento: Manual de Identificação de Doentes (HB.Manual.025): Anexo II;  

3. Lista discriminativa de todos os valores que hajam sido cobrados à utente pela 

prestação de cuidados e tratamentos no Hospital e a que título e com que 

justificação o foram, acompanhada do respectivo suporte documental;  
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- A utente ED está isenta do pagamento de Taxas Moderadoras de acordo com o 

artigo 4.° do Decreto-Lei 113/2011, republicado 'pelo Decreto-Lei n.° 117/2014, de 

05 de Agosto, atualizado pelo Decreto-Lei n.° 61/2015 de 22 de Abril que refere na 

alínea b) do artigo 4o que os utentes "menores" estão isentos do pagamento de 

Taxas Moderadoras. 

- O débito emitido à utente é relativo ao valor do preço dos atos médicos em 

conformidade com a Portaria de preços do SNS - Portaria n.° 207/2017 de 11 de 

Julho. i Remetemos em seguida descrição dos atos médicos e respetivo valor: 

 - Serviço de Urgência Polivalente - 112,07€ - MCDT com código 26226 - 5,50€ 

 - Foi emitida a Fatura-Recibo 112629/RT2018. 

Anexos:  

N° 6: Factura-Recibo 112629/RT2018  

 

4. Envio de quaisquer esclarecimentos complementares julgados necessários e 

relevantes à analise do caso concreto  

- Remete-se em anexo a resposta à reclamação ENT. 18.046.  

 

Anexos:  

N° 7: Resposta do Hospital de Braga à reclamação ENT.18.046  

Estamos disponíveis para os demais esclarecimentos que entendam pertinentes. 

 […]”. 

 

III. DO DIREITO 

III.1. Das atribuições e competências da ERS 

9. De acordo com o n.º 1 do artigo 5.º dos Estatutos da ERS, esta tem por missão 

“[…] a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde.  
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10. De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º dos seus Estatutos, as atribuições 

da ERS compreendem “[…] a supervisão da atividade e funcionamento dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde no que respeita: 

[…] 

b) À garantia dos direitos relativos ao acesso aos cuidados de saúde, à 

prestação de cuidados de saúde de qualidade, bem como dos demais direitos 

dos utentes; 

c) À legalidade e transparência das relações económicas entre os diversos 

operadores, entidades financiadoras e utentes.”. 

 
11. Sendo que estão sujeitos à regulação da ERS, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º 

dos seus Estatutos, “[...] todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde, do setor público, privado, cooperativo e social, independentemente da sua 

natureza jurídica, nomeadamente hospitais, clínicas, centros de saúde, consultórios, 

laboratórios de análises clinicas, equipamentos ou unidades de telemedicina, unidades 

móveis de saúde e termas”. 

12. Consequentemente, o Hospital de Braga (HB) é um estabelecimento prestador de 

cuidados de saúde registado no Sistema de Registo de Estabelecimentos 

Regulados (SRER) da ERS sob o n.º 111724, sendo explorado pela sociedade 

comercial “Escala Braga – Sociedade Gestora do Estabelecimento, S.A.”, inscrita 

no mesmo sistema sob o n.º 17737. 

13. No que se refere ao objetivo regulatório previsto na alínea b) do artigo 10.º dos 

Estatutos da ERS, de assegurar o cumprimento dos critérios de acesso aos 

cuidados de saúde, a alínea a) do artigo 12.º do mesmo diploma legislativo 

estabelece ser incumbência da ERS “ assegurar o direito de acesso universal e 

equitativo à prestação de cuidados de saúde nos serviços e estabelecimentos do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), nos estabelecimentos publicamente financiados, 

bem como nos estabelecimentos contratados para a prestação de cuidados no âmbito 

de sistemas ou subsistemas públicos de saúde ou equiparados, acrescentando a 

alínea b) do mesmo artigo o dever de “prevenir e punir as práticas de rejeição e 

discriminação infundadas de utentes nos serviços e estabelecimentos do SNS, nos 
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estabelecimentos publicamente financiados, bem como nos estabelecimentos 

contratados para a prestação de cuidados no âmbito de sistemas ou subsistemas 

públicos de saúde ou equiparados”. 

14. Podendo fazê-lo mediante o exercício dos seus poderes de supervisão 

consubstanciado no dever de “zelar pela aplicação das leis e regulamentos e demais 

normas aplicáveis às atividades sujeitas à sua regulação, no âmbito das suas 

atribuições”, bem como na emissão de ordens e instruções, bem como 

recomendações ou advertências individuais, sempre que tal seja necessário, 

sobre quaisquer matérias relacionadas com os objetivos da sua atividade 

reguladora, incluindo a imposição de medidas de conduta e a adoção das 

providências necessárias à reparação dos direitos e interesses legítimos dos 

utentes – cfr. al. a) e b) do artigo 19.º dos Estatutos da ERS. 

15. E, no que concretamente respeita à obrigação de assegurar o cumprimento dos 

critérios de acesso aos cuidados de saúde, se é certo que a violação do direito de 

acesso, como direito complexo, pode surgir sob diferentes formas, ou ser 

originada por diferentes causas, é igualmente certo que uma das suas violações 

mais gravosas e últimas se consubstancia na rejeição infundada de pacientes. 

16. É também competência da ERS, prevenir e punir as práticas de rejeição e 

discriminação infundadas de utentes nos serviços e estabelecimentos do SNS, nos 

estabelecimentos publicamente financiados, bem como nos estabelecimentos 

contratados para a prestação de cuidados no âmbito de sistemas ou subsistemas 

públicos de saúde ou equiparados (cfr. alínea b) do artigo 12.º dos Estatutos da 

ERS). 

17. Sendo estabelecido na alínea b) do n.º 2 do artigo 61.º dos Estatutos da ERS, que 

“Constitui contraordenação, punível com coima de 1000 EUR a 3740,98 EUR ou de 

1500 EUR a 44 891,81 EUR, consoante o infrator seja pessoa singular ou coletiva:  

    […] 

b) A violação das regras relativas ao acesso aos cuidados de saúde: 

 i) A violação da igualdade e universalidade no acesso ao SNS, prevista na alínea 

a) do artigo 12.º; 
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 ii) A violação de regras estabelecidas em lei ou regulamentação e que visem 

garantir e conformar o acesso dos utentes aos cuidados de saúde, bem como 

práticas de rejeição ou discriminação infundadas, em estabelecimentos públicos, 

publicamente financiados, ou contratados para a prestação de cuidados no 

âmbito de sistemas e subsistemas públicos de saúde ou equiparados, nos 

termos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 12.º”. 

18. Já quanto ao objetivo regulatório de zelar pela prestação de cuidados de saúde de 

qualidade, previsto na alínea d) do artigo 10.º, incumbe à ERS, entre outras, a 

garantia do direito dos utentes à prestação de cuidados de saúde qualidade, 

conforme estatuído na alínea c) do artigo 14.º dos Estatutos da ERS. 

 

III.2 Da condição de utente do SNS e das taxas moderadoras no SNS 

19. O direito à proteção da saúde, consagrado no artigo 64.º da Constituição da 

República Portuguesa (doravante CRP), tem por escopo garantir o acesso de 

todos os cidadãos aos cuidados de saúde, o qual será assegurado, entre outras 

obrigações constitucionalmente impostas, através da criação de um serviço 

nacional de saúde (SNS) universal, geral e, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. 

20. Apresenta-se, assim, como um direito fundamental de natureza social, ou seja, um 

direito social a prestações do Estado do qual resulta para todos os cidadãos uma 

posição jurídica subjetiva ativa concretizada na possibilidade de acederem ao 

SNS, o qual deverá dispor dos serviços de saúde necessários ao tratamento, 

reabilitação ou prevenção de doença de que cada cidadão padeça, ou que possa 

vir a padecer. 

21. A concretização do direito constitucional à proteção da saúde estava, porém, 

dependente de uma intervenção legislativa conformadora do mesmo – a qual se 

encontra atualmente realizada, graças à vigência do Estatuto do SNS, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro.  
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22. Por outro lado, a maior ou menor concretização do sobredito direito, num 

determinado momento, depende também dos recursos materiais e financeiros 

disponíveis por parte do Estado. 

23. É neste sentido que a doutrina constitucional tem aludido diversas vezes ao facto 

de o direito à proteção da saúde ser um direito sob “reserva do possível”, o que 

implica uma aplicação gradual e progressiva da imposição constitucional contida 

na alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º da CRP, de criação de um SNS universal, geral e 

tendencialmente gratuito. 

24. Por sua vez, a Lei de Bases da Saúde (doravante LBS), aprovada pela Lei n.º 

48/90, de 24 de agosto, em concretização da imposição constitucional contida no 

referido preceito, estabelece, na sua Base XXIV, como características do SNS: 

“a) Ser universal quanto à população abrangida; 

b) Prestar integradamente cuidados globais ou garantir a sua prestação; 

c) Ser tendencialmente gratuito para os utentes, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos; 

d) Garantir a equidade no acesso dos utentes, com o objectivo de atenuar os efeitos 

das desigualdades económicas, geográficas e quaisquer outras no acesso aos 

cuidados; (…)”. 

25. De acordo com o n.º 1 da Base XXV da Lei de Bases da Saúde, “São beneficiários 

do Serviço Nacional de saúde todos os cidadãos portugueses”. 

26. Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 52/2000, de 7 de abril, estipula o seguinte: 

“[…] 

O artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 198/95, de 29 de Julho, passa ter a seguinte 

redacção:  

«Artigo 2.º 

1 - O cartão de identificação do utente deve ser apresentado sempre que os utentes 

utilizem os serviços das instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de 

Saúde ou com ele convencionado.  
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2 - A não identificação dos utentes nos termos do número anterior não pode, em 

caso algum, determinar a recusa de prestações de saúde.  

3 - Aos utentes não é cobrada, com excepção das taxas moderadoras, quando 

devidas, qualquer importância relativa às prestações de saúde quando devidamente 

identificados nos termos deste diploma ou desde que façam prova, nos 10 dias 

seguintes à interpelação para pagamento dos encargos com os cuidados de saúde 

prestados, de que são titulares ou requereram a emissão do cartão de identificação 

de utente do Serviço Nacional de Saúde.» 

[…]”. 

27. Segundo o ponto 1. do capítulo “XIV – FACTURAÇÃO” da Circular Normativa n.º 

11/2011/UOFC da ACSS, é referido que “As unidades de saúde estão obrigadas a 

identificar os utentes do SNS através do cartão de utente […], ou de acordo com o 

cartão de cidadão que o substitui”. 

28. No que se refere ao Registo Nacional de Utentes (RNU), estabelece o artigo 4.º o 

seguinte: 

“[…] 

1 - Qualquer utilização ou contacto com as instituições do SNS pressupõe ou 

determina a existência de uma inscrição no RNU. 

2 - A inscrição no RNU pode assumir uma das seguintes formas: 

a) Inscrição ativa; 

b) Inscrição inativa, a qual inclui os utentes falecidos; 

c) Inscrição provisória. 

3 - A inscrição ativa aplica-se aos cidadãos de nacionalidade portuguesa e aos 

cidadãos de nacionalidade estrangeira, com residência permanente em Portugal. 

4 - A inscrição inativa aplica-se aos cidadãos que não cumprem os requisitos de 

inscrição ativa ou provisória. 



 

 14 

5 - A inscrição provisória aplica-se aos cidadãos sem residência permanente em 

Portugal e aos cidadãos que não reúnam, à data da inscrição, os elementos 

mínimos necessários para terem uma inscrição ativa nos termos do artigo 3.º 

6 - A inscrição provisória assume a tipologia de ativa ou inativa, ao fim de 3 meses 

após o último registo no RNU. 

7 - Cada cidadão apenas pode ter um tipo de inscrição no RNU, sem que daí possa 

resultar prejuízo no acesso ao SNS. 

[…]”. 

29. No que se refere à alínea c) da Base XXIV da LBS, será sempre admissível a 

cobrança de determinados valores aos utentes, com o objetivo de moderar o 

consumo de cuidados de saúde – tal como prosseguido pelas taxas moderadoras 

–, e desde que não seja vedado o acesso a esses cuidados por razões 

económicas, nem sejam postas em causa as situações de isenção (e de 

dispensa) do pagamento de taxas moderadoras legalmente previstas (cfr. Base 

XXXIV da LBS). 

30. Com efeito, quanto à cobrança de taxas moderadoras, o n.º 2 da Base XXXIV da 

LBS estabelece expressamente uma ressalva relativamente aos cidadãos que 

estejam sujeitos a maiores riscos, em termos clínicos, bem como àqueles 

financeiramente mais desfavorecidos, os quais ficarão isentos (ou, pelo menos, 

dispensados) do seu pagamento, nos termos a determinar pela lei. 

31. A pretexto da apreciação da constitucionalidade de algumas normas da LBS, o 

Tribunal Constitucional teve oportunidade de interpretar o conceito e o sentido 

que foi atribuído à expressão “tendencialmente gratuito”, introduzida na alínea a) 

do n.º 2 do artigo 64.º da CRP, na revisão constitucional de 1989. 

32. De acordo com o entendimento manifestado pelo Tribunal Constitucional, no seu 

Acórdão n.º 731/95, de 14 de dezembro, a expressão “tendencialmente gratuito” 

não inverteu o princípio da gratuitidade, mas antes abriu a possibilidade de 

existirem exceções àquele princípio, nomeadamente quando o objetivo seja o de 

racionalizar a procura de cuidados de saúde (por exemplo, através da aplicação 

de taxas moderadoras). 
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33. No Acórdão supra identificado, o Tribunal Constitucional defende que: 

“(…) o Serviço Nacional de Saúde, cuja criação a Constituição determina, não é 

apenas um conjunto de prestações e uma estrutura organizatória; não é apenas um 

conjunto mais ou menos avulso de serviços (hospitais, etc.) —, é um serviço em 

sentido próprio. É, por isso, uma estrutura a se, um complexo de serviços, articulado 

e integrado». Embora da alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º da Constituição não possa 

retirar-se um modelo único de organização do Serviço Nacional de Saúde, cuja 

criação aí se prescreve (cfr. o Acórdão n.º 330/89), certo é que a «liberdade» 

deferida ao legislador para a sua conformação sofre dos limites estabelecidos 

nesse mesmo preceito e que são a universalidade do Serviço Nacional de Saúde, a 

sua generalidade e a sua gratuitidade tendencial, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos”. 

34. Nesse sentido, especificamente sobre o conceito de gratuitidade tendencial, o 

Tribunal Constitucional esclareceu o seguinte: 

“(…) «significa rigorosamente que as prestações de saúde não estão em geral 

sujeitas a qualquer retribuição ou pagamento por parte de quem a elas recorra, pelo 

que as eventuais taxas (v. g., as chamadas «taxas moderadoras») são 

constitucionalmente ilícitas se, pelo seu montante ou por abrangerem as pessoas 

sem recursos, dificultarem o acesso a esses serviços» (cfr. ob. cit., p. 343). Seja 

qual for o verdadeiro sentido da modificação operada pela Lei Constitucional n.º 

1/89, através da introdução da expressão «gratuitidade tendencial, tendo em conta 

as condições económicas e sociais dos cidadãos», a mesma teve, pelo menos, o 

efeito de «flexibilizar» a fórmula constitucional anterior (a da «gratuitidade» tout 

court), atribuindo, assim, ao legislador ordinário uma maior discricionariedade na 

definição dos contornos da gratuitidade do Serviço Nacional de Saúde. O artigo 

64.º, n.º 2, alínea a), da Lei Fundamental não veda, pois, ao legislador a instituição 

de «taxas moderadoras ou outras», desde que estas não signifiquem a retribuição 

de um «preço» pelos serviços prestados, nem dificultem o acesso dos cidadãos 

mais carenciados aos cuidados de saúde”. 

35. Assim, ao estabelecer-se, na LBS, que a cobrança de taxas moderadoras tinha “o 

objectivo de completar as medidas reguladoras do uso dos serviços de saúde”, o que 
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estava ínsito na vontade do legislador era que, nas situações em que a decisão de 

recorrer ou não aos cuidados de saúde dependesse unicamente da vontade do 

utente, essas taxas fossem capazes de conter um consumo excessivo face às 

reais necessidades de cuidados de saúde. 

36. Com tal previsão legal pretendeu-se, portanto, que por via da imposição do 

pagamento de determinado valor, fosse exercida alguma pressão sobre o utente, 

no momento da tomada de decisão de recorrer a determinado cuidado de saúde, e 

em especial em casos de pequena gravidade, apta a moderar ou racionalizar o 

consumo excessivo. 

37. Sem prejuízo, cumpre aqui destacar que a redução do consumo desnecessário 

será mais eficaz se a decisão de consumir estiver unicamente na esfera do utente 

a quem serão cobradas as respetivas taxas.  

38. Porém, no caso do consumo de cuidados de saúde, são frequentes as situações 

em que a decisão de consumo é partilhada entre utente e profissional de saúde, 

ou está até totalmente “nas mãos” do segundo, tendo a prescrição médica um 

papel fundamental na tomada de decisão.  

39. Devido à substancial assimetria de informação entre o profissional de saúde e o 

utente, este assume a indicação daquele como decisiva na identificação da 

necessidade de consumo. 

40. Assim, onde será mais evidente a relação entre o consumo e a sua moderação por 

via da taxa moderadora será nos atendimentos em urgência e nos cuidados 

primários (consultas médicas e de enfermagem). 

41. Para além de uma componente de moderação do consumo dos cuidados de 

saúde, as taxas moderadoras constituem, igualmente, receita do SNS, uma vez 

que nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º do Estatuto do SNS, 

respondem pelos encargos com os cuidados de saúde prestados no âmbito do 

SNS os seus beneficiários na parte que lhes couber, tendo em conta as suas 

condições económicas e sociais. 

42. No entanto, não se pode olvidar que as taxas moderadoras representam apenas 

uma pequena fração das receitas totais do SNS, não visando funcionar como 
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fonte de financiamento, tendo antes a função de moderação do consumo de 

cuidados de saúde. 

43. Acresce ainda que a aplicação dos mecanismos de cobrança de taxas 

moderadoras acarreta custos administrativos que limitam ainda mais o seu papel 

como fonte de financiamento. 

44. No seguimento de todo o exposto, conclui-se que a cobrança de taxas 

moderadoras é admissível desde que estas: 

- tenham como finalidade racionalizar a utilização do SNS; 

- não correspondam a uma contrapartida financeira, ou seja, ao pagamento do 

preço dos cuidados de saúde prestados; e 

- não sejam aptas a criar impedimentos ou restrições no acesso dos cidadãos 

aos cuidados de saúde. 

 

III.2.2. Do atual regime legal das taxas moderadoras e dos regimes especiais de 

benefícios 

45. No dia 1 de janeiro de 2012, entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de 

novembro, que veio introduzir alterações no acesso às prestações do SNS por 

parte dos utentes, no que respeita ao regime das taxas moderadoras e à aplicação 

dos regimes especiais de benefícios, desenvolvendo, assim, a Base XXXIV da LBS. 

46. Segundo consta do seu preâmbulo, o Decreto-Lei n.º 113/2011 visou: 

- regular as condições especiais de acesso às prestações do SNS, 

determinando as taxas moderadoras aplicáveis, “(…) mantendo o princípio da 

limitação do valor a um terço dos preços do SNS, instituindo a revisão anual dos 

valores a par da actualização anual automática do valor das taxas à taxa de 

inflação e diferenciando positivamente o acesso aos cuidados primários, os quais 

se pretende incentivar”; 

- proceder à revisão das categorias de isenção de pagamento das taxas 

moderadoras; 
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- consagrar “(…) a dispensa de cobrança de taxas moderadoras no âmbito de 

prestações de cuidados de saúde que são inerentes ao tratamento de 

determinadas situações clínicas ou decorrem da implementação de programas e 

medidas de prevenção e promoção de cuidados de saúde”; 

- garantir “(…) a efectividade da cobrança das taxas moderadoras, preconizando 

a adopção de procedimentos céleres e expeditos que assegurem a 

operacionalização dos meios de pagamento correspondentes”. 

47. Em concreto, o Decreto-Lei n.º 113/2011 veio então regular “o acesso às 

prestações do Serviço Nacional de Saúde (SNS) por parte dos utentes no que respeita 

ao regime das taxas moderadoras e à aplicação de regimes especiais de benefícios, 

tendo por base a definição de situações determinantes de isenção de pagamento ou 

de comparticipação, como situações clínicas relevantes de maior risco de saúde ou 

situações de insuficiência económica” (cfr. artigo 1.º). 

48. Nos termos do preceituado no artigo 2.º do diploma legal em análise, as situações 

que genericamente implicam o pagamento de taxas moderadoras são as 

seguintes: 

- consultas nos prestadores de cuidados de saúde primários, no domicílio, 

nos hospitais e em outros estabelecimentos de saúde públicos ou privados, 

designadamente em entidades convencionadas; 

- exames complementares de diagnóstico e terapêutica em serviços de 

saúde públicos ou privados, designadamente em entidades convencionadas, 

com exceção dos efetuados em regime de internamento, no hospital de dia e 

no serviço de urgência para o qual haja referenciação pela rede de prestação 

de cuidados de saúde primários pelo Centro de Atendimento do Serviço 

Nacional de Saúde ou pelo INEM; 

- serviços de urgência hospitalar. 

49. No que especificamente concerne aos regimes especiais de benefícios, o Decreto-

Lei n.º 113/2011 estabeleceu as categorias de isenção e dispensa do pagamento 

de taxas moderadoras com base em critérios de racionalidade e discriminação 

positiva dos mais carenciados e desfavorecidos, ao nível do risco de saúde 
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ponderado e ao nível da insuficiência económica, bem como de determinados 

grupos populacionais que se encontram em condições de especial vulnerabilidade 

e risco (cfr. artigos 4.º e 8.º do diploma). 

50. Assim, nas situações de isenção está incluído, entre outros, e para o que interessa 

aos presentes autos, “ Os menores” (cfr. alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º), por se 

tratar de um grupo de utentes que necessita de uma vigilância médica muito 

regular e de cuidados de saúde acrescidos, relativamente ao qual não se justifica 

instituir medidas de racionalização do acesso ao SNS. 

51. Nesse âmbito, em matéria de condições de isenção do pagamento de taxas 

moderadoras e meios de comprovação, e para o que importa no caso sub judice, 

na alínea b) do Anexo II da circular normativa n.º 8/2016/DPS/ACSS onde se 

regulam “os meios de comprovação a apresentar pelos utentes, por forma a 

usufruírem da isenção de pagamento de taxas moderadoras”, determina-se, quanto 

aos menores, que a comprovação se faz  “Automaticamente através do Registo  

Nacional de Utente (RNU) ou através da apresentação de documento de identificação 

civil em qualquer ponto da prestação de cuidados de saúde.” 

 

IV. Análise da situação concreta 

52. Dos factos apurados no decurso do presente processo de inquérito resulta a 

existência de constrangimentos no acesso da utente ED aos cuidados de saúde 

de que necessitava. 

53. Recorde-se que se tratava de uma utente menor, com apenas 3 anos de idade. 

54. No caso concreto, a reclamante CT dirigiu-se, no dia 29 de julho de 2018, com a 

sua filha ED, ao SU do Hospital de Braga. 

55. Pelo atendimento foi cobrado à utente o valor de 117,57 Euros, que a reclamante 

pagou. 

56. A utente em causa, ED, é portuguesa, com Cartão de Cidadão n.º […]. 

57. A utente encontra-se inscrita no SNS sob o n.º […], conforme documentação junta 

pela utente e presente nos autos. 



 

 20 

58. O mesmo se diga para os seus pais, CT e PD, ambos de nacionalidade portuguesa 

e utentes inscritos no SNS sob os n.os […] e […], respetivamente. 

59. O prestador alega que da consulta da plataforma Rede Nacional de Utente (RNU) 

resultou que a utente se encontrava na situação “Utente sem inscrição ativa” e que, 

como tal, foi cobrado o preço dos serviços prestados. 

60. Valor que corresponde ao total de 117,57 Euros, repartido pelo episódio de SUP 

(112,07 Euros) e pela realização de MCDT (5,50 Euros). 

61. É irrelevante o facto, referenciado pelo prestador, de a utente ser, alegadamente, 

residente no Canadá e de este pais não ter nenhum Protocolo Bilateral de 

Cooperação Internacional com Portugal, 

62. Pois que a utente é, independentemente disso, cidadã portuguesa e utente do 

SNS, e, como tal, é nessa condição que deve ser tratada e atendida. 

63. Ora, enquanto tal, foi a utente sujeita a constrangimentos que não cumprem com 

o previsto na lei. 

64. A utente é cidadã portuguesa, portadora de cartão de cidadão e utente do SNS 

inscrita sob o n.º […]. 

65. O facto de, no RNU, o estado da sua inscrição estar registada como “inativa” não 

prejudica a sua condição de beneficiária do SNS, que o continua a ser. 

66. Uma coisa é ser beneficiária do SNS, caso da utente, inscrita no mesmo sob o n.º 

[…]; 

67. Outra, diferente, é a condição de inscrito no RNU, o que, note-se, a utente também 

está, embora na categoria de “Inscrição inativa”. 

68. É o próprio Despacho n.º 1774-A/2017 que prevê a “Inscrição inativa” como uma 

das tipologias admitidas de inscrição de utentes no RNU – al. c) do n.º 2 do artigo 

4.º do referido diploma. 

69. O que, reitere-se, em nada tem que ver com a condição de se ser beneficiário ou 

não do SNS. 

70. Mais a mais, note-se como, de acordo com o Ponto 1. do Capítulo “XIV – 

FACTURAÇÃO” da Circular Normativa n.º 11/2011/UOFC da ACSS, é referido que 
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“As unidades de saúde estão obrigadas a identificar os utentes do SNS através do 

cartão de utente […], ou de acordo com o cartão de cidadão que o substitui”. 

71. Em linha, de resto, com o preceituado no n.º 1 da Base XXV da Lei de Bases da 

Saúde, que preceitua que “São beneficiários do Serviço Nacional de saúde todos os 

cidadãos portugueses”. 

72. Ora, a utente era, no momento dos factos, portadora do seu cartão de cidadão 

português, razão pela qual tal elemento servia de identificativo da sua condição 

de utente e beneficiária do SNS. 

73. Ou seja, a menina ED não era um “utente não identificado”, como quis fazer crer o 

prestador na sua resposta à reclamante citando o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 

198/95, de 29 de julho (na redação que lhe deu o Decreto-Lei n.º 52/200, de 7 de 

Abril). 

74. O n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 52/2000, de 7 de abril, estipula ainda que 

“Aos utentes não é cobrada, com excepção das taxas moderadoras, quando devidas, 

qualquer importância relativa às prestações de saúde quando devidamente 

identificados nos termos deste diploma ou desde que façam prova, nos 10 dias 

seguintes à interpelação para pagamento dos encargos com os cuidados de saúde 

prestados, de que são titulares ou requereram a emissão do cartão de identificação de 

utente do Serviço Nacional de Saúde”. 

75. Ora, não só a utente estava identificada através do cartão de cidadão (em 

conformidade com o já referido ponto 1. do capítulo “XIV – FACTURAÇÃO” da 

Circular Normativa n.º 11/2011/UOFC da ACSS), 

76. Como a mãe da utente menor remeteu no dia 31 de julho de 2018, apenas 2 dias 

após o episódio de SU (29 de julho de 2018), a exposição que está na génese dos 

presentes autos e na qual reivindica, precisamente, a condição de beneficiária do 

SNS da utente ED. 

77. Mais tendo juntado, na referida exposição, os documentos oficiais comprovativos 

da inscrição como utente do SNS da utente ED, bem como de si própria e do pai 

da utente ED. 
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78. A afirmação, feito pela prestador, de que “[…] a impossibilidade de validação da 

condição de beneficiário do SNS, determina que o utente é classificado como não 

beneficiário do SNS, tendo-lhe sido atribuída a classificação de Entidade  Financeira 

Responsável - Independente - e cobrado o pagamento dos encargos decorrentes da 

prestação de cuidados de saúde conforme exposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 23.0 

do Estatuto do SNS”, 

79. Não tem qualquer sustentação legal, não decorrendo tal causalidade da alínea a) 

do n.º 1 do artigo 23.º do Estatuto do SNS, que se limita a estatuir que 

“[…] 

1 - Além do Estado, respondem pelos encargos resultantes da prestação de 

cuidados de saúde prestados no quadro do SNS:  

a) Os utentes não beneficiários do SNS e os beneficiários na parte que lhes 

couber, tendo em conta as suas condições económicas e sociais; 

[…]”. 

80. Uma vez mais, fica patente a confusão que o prestador faz entre a condição de 

beneficiário do SNS e a condição de inscrito no RNU, as quais são realidades 

diferentes. 

81. Aliás, o próprio Despacho n.º 1774-A/2017 estabelece, no seu artigo 4.º n.º 7, que 

“Cada cidadão apenas pode ter um tipo de inscrição no RNU, sem que daí possa 

resultar prejuízo no acesso ao SNS”. 

82. Sempre se devendo dizer, em todo o caso, que a utente ED era, efectivamente, 

beneficiária do SNS, não tendo, consequentemente, que responder por outros 

encargos que não os decorrentes das taxas moderadores – se aplicáveis no caso 

concreto. 

83. O que, no caso concreto, nunca ocorreria, em virtude de se encontrar isenta do 

seu pagamento pelo facto de ser menor, facto notório já que contava, à data, com 

apenas três anos de idade, 

84. Não podendo, por isso, o HB ignorar tal facto. 
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Em síntese, 

85. A circunstância de a inscrição da utente no RNU se encontrar – provavelmente 

pelo facto de a utente ser menor e, sobretudo, de ter residência regular no Canadá 

– na situação de tipologia “Inscrição inativa” não invalida que a mesma fosse, à 

data dos factos e atualmente, beneficiária do SNS. 

86. Gozando, nessa condição, de todos os direitos e prerrogativas que tal estatuto lhe 

concede, designadamente, o direito de acesso a cuidados de saúde de qualidade e 

em tempo adequado facturados em condições iguais de tratamento com os 

restantes utentes do SNS. 

87. Como tal, os valores cobrados a título dos serviços prestados não têm arrimo 

legal ou administrativo, nunca lhe sendo exigíveis, sequer, as correspondentes 

taxas moderadoras. 

88. No mais, sempre se diga que não se alcança como, perante uma utente 

portuguesa, portadora de cartão de cidadão portuguesa e demais dados 

administrativo-institucionais oficiais do Estado português (n.º de utente inscrita 

no SNS e n.º de Segurança Social), pode um prestador cobrar valores pelos 

serviços prestados. 

89. Donde se conclui pela necessidade de adoção de uma atuação regulatória por 

parte da ERS, na medida em que se verificou um comportamento atentatório das 

normas e dos princípios em vigor nesta matéria por parte do Escala Braga. 

 

V. AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS 

90. A presente deliberação foi precedida de audiência escrita dos interessados, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 122.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aplicável ex vi do artigo 24.º dos Estatutos da ERS, 

tendo, para o efeito, sido chamados a pronunciar-se a reclamante e o prestador. 

91. Decorrido o prazo concedido para a referida pronúncia, apenas foi recebida a 

pronúncia do prestador, que de seguida se reproduz: 
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92. “[…] 

- Em relação aos factos que constam do projecto de deliberação ora notificado a 

Escala Braga teve já oportunidade de se pronunciar, nomeadamente em sede de 

resposta à notificação de abertura de processo de inquérito, para onde se remete e 

que justificou a cobrança do valor indicado; 

- No entanto, cumpre reiterar que no caso concreto não houve qualquer 

constrangimento no acesso a cuidados de saúde; - Trata-se de um acto meramente 

administrativo de identificar a Entidade Financeira Responsável pelo pagamento 

que em nada converge com o tratamento médico efectuado que foi sempre 

assegurado; 

- Não obstante a posição manifestada e considerando o entendimento da ERS ora 

transmitido a Escala Braga informa que procedeu à devolução do montante 

indicado de 117,57 Euros à utente, conforme comprovativo que ora se anexa; 

- Mais se informa que o Hospital de Braga a partir do dia 1 de Setembro de 2019 

deixará de ser gerido pela Escala Braga - Sociedade Gestora do Estabelecimento, 

S.A. passando para gestão pública através da entidade Hospital de Braga, E.P.E.. 

[…]”. 

93. Cumpre analisar os elementos invocados na pronúncia do Escala Braga, aferindo 

da suscetibilidade dos mesmos infirmarem ou alterarem a deliberação projetada. 

94. As declarações prestadas foram consideradas e ponderadas pela ERS, 

95. Sendo que as mesmas se traduzem no acatamento da ordem e da instrução 

projetadas. 

96. Quanto à ordem, tendo o prestador enviado já comprovativo de devolução dos 

valores irregularmente cobrados à utente, a mesma mostra-se, doravante, 

desnecessária. 

97. Já no que respeita à instrução projetada, o prestador não demonstrou a adoção 

de qualquer medida tendente ao cumprimento da mesma. 

98.  Designadamente, o prestador não juntou aos autos qualquer comprovativo 

evidenciando ter procedido a uma eficaz divulgação interna da decisão da ERS, de 
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modo a objetivar a necessidade de cumprimento do regime jurídico das taxas 

moderadoras e dos regimes especiais de benefícios em vigor, de per se, e, bem 

assim, à luz do entendimento regulatório expresso pelo ERS, 

99. Razão pela qual se mantém, na íntegra, a necessidade da mesma, de forma a 

evitar repetição futura de situações como a ocorrida nos presentes autos. 

100. Relativamente à informação transmitida de que o “Hospital de Braga a partir do 

dia 1 de Setembro de 2019 deixará de ser gerido pela Escala Braga - Sociedade Gestora 

do Estabelecimento, S.A. passando para gestão pública através da entidade Hospital 

de Braga, E.P.E.”, 

101. Naturalmente que a Escala Braga - Sociedade Gestora do Estabelecimento, 

S.A. tem o dever de transmitir, no âmbito de tal transferência interna da gestão, a 

presente instrução a quem de direito, competindo-lhe instruir a nova entidade 

gestora de todos os elementos carreados nos presentes autos, mormente os 

termos e condições da instrução ora emitida. 

102. Assim, mantém-se a necessidade de adoção da atuação regulatória infra ao 

abrigo das atribuições e competências legalmente atribuídas a esta entidade. 

 

VI. DECISÃO 

103. Tudo visto e ponderado, propõe-se ao Conselho de Administração da ERS, nos 

termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do artigo 24.º e nas alíneas a) e 

b) do artigo 19º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, 

de 22 de agosto, a emissão de uma instrução ao Escala Braga Sociedade Gestora 

do Estabelecimento S.A. nos seguintes termos:  

(i) Cumprir o regime jurídico das taxas moderadoras e os regimes 

especiais de benefícios em vigor, interpretando-os e aplicando-os em 

conformidade com os princípios e as normas constitucionais; 

(ii) Garantir que todo e qualquer procedimento por si adotado seja capaz 

de promover a informação completa, verdadeira e inteligível junto dos 
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utentes sobre os aspetos relativos à faturação dos cuidados de saúde 

nos termos da lei; 

(iii) Dar cumprimento imediato à presente instrução, bem como dar 

conhecimento à ERS, no prazo máximo de 30 dias úteis após a 

notificação da presente deliberação, dos procedimentos adotados para 

o efeito. 

104. A instrução ora emitida constitui decisão da ERS, sendo que a alínea b) do n.º 

1 do artigo 61.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, 

de 22 de agosto, configura como contraordenação punível, in casu com coima de 

1000,00 EUR a 44 891,81 EUR, “[….] o desrespeito de norma ou de decisão da ERS 

que, no exercício dos seus poderes regulamentares, de supervisão ou sancionatórios, 

determinem qualquer obrigação ou proibição, previstos nos artigos 14º, 16º, 17º, 19º, 

20º, 22º e 23º”. 

105. A versão não confidencial da presente deliberação será publicitada no sítio 

oficial da Entidade Reguladora da Saúde na Internet. 

 

Aprovado pelo Conselho de Administração da ERS, nos termos e com os 

fundamentos propostos. 

 

Porto, 30 de agosto de 2019 

 


