
 

 

Consulta Pública ERS n.º 1/2019 

 

Projeto de Regulamento do procedimento de liquidação e cobrança de taxas e 

contribuições regulatórias devidas à Entidade Reguladora da Saúde 

 

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) é uma pessoa coletiva de direito público, com 

a natureza de entidade administrativa independente, dotada de autonomia 

administrativa e financeira, de autonomia de gestão, de independência orgânica, 

funcional e técnica e de património próprio e goza de poderes de regulação, 

regulamentação, supervisão, fiscalização e sancionatórios. 

Neste contexto, compete à ERS, nos termos do artigo 26.º dos respetivos Estatutos, 

aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, proceder ao 

registo obrigatório e público dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, 

bem como à sua atualização, suspensão, sucessão e anulação; e nos termos do 

disposto no Decreto-Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto, compete à ERS proceder ao 

licenciamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

O n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, alterada pela Lei n.º 

12/2017, de 2 de maio, e pela Lei 71/2018, de 31 de dezembro – Lei-quadro das 

Entidades Reguladoras Independentes – prevê que para o financiamento das 

entidades reguladoras estas possam cobrar uma contribuição às empresas e outras 

entidades sujeitas aos seus poderes de regulação e de promoção e defesa de 

concorrência respeitantes à atividade económica dos sectores privado, público, 

cooperativo e social, bem como cobrar taxas pelos serviços prestados. Assim, nos 

termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 56.º dos Estatutos da ERS, constituem 

receitas da ERS, entre outras, as contribuições cobradas às entidades sujeitas aos 

poderes de regulação da ERS e as taxas de licenciamento, de inscrição e de 

manutenção no registo público dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde. 

Nos termos do artigo 56.º n.º 3 dos Estatutos da ERS, prevê-se que os critérios de 

fixação das contribuições e taxas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 56.º, 

bem como as eventuais isenções, sejam aprovados por portaria dos membros do 

Governo responsáveis pela área das finanças e da saúde, podendo os demais aspetos 

do seu regime constar de regulamento da ERS. Nos termos do artigo 14.º do Decreto- 



 
 

Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto, prevê-se que os montantes, os critérios de fixação 

e eventuais isenções, das taxas devidas pelos atos previstos neste diploma, sejam 

definidos por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças e da saúde.  

Posto isto, a Portaria n.º 150/2015, de 26 de maio, aprovou os critérios de fixação da 

contribuição regulatória e das taxas de registo, bem como as isenções, no âmbito da 

prossecução das atribuições pela ERS, assim como os montantes, critérios de fixação 

das taxas de licenciamento, bem como as isenções, no âmbito do regime jurídico que 

ficam sujeitos a abertura, a modificação e o funcionamento dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde. 

Sem prejuízo das regras fixadas pela Portaria n.º 150/2015, de 26 de maio, existe a 

necessidade de promover a estabilização de normas relativas ao procedimento de 

lançamento, liquidação e cobrança das taxas e contribuições regulatórias devidas à 

ERS, porquanto estas ainda não se encontram definidas. Assim, entende-se que, por 

razões de certeza e segurança jurídica, deve ser promovida a aprovação de um 

regulamento que estabeleça o procedimento de lançamento, liquidação e cobrança de 

taxas e contribuições regulatórias devidas à ERS, encontrando-se a ERS habilitada à 

promoção dessa regulamentação, nos termos das disposições conjugadas do n.º 3 do 

artigo 56.º e da alínea a) do artigo 17.º, dos Estatutos da ERS. 

Em face do exposto, apresenta-se o Projeto de Regulamento de liquidação e cobrança 

de taxas e contribuições regulatórias devidas à ERS, convidando-se o Governo, as 

empresas e as associações específicas de utentes de cuidados de saúde, as 

associações de consumidores de caráter geral, bem como de outras entidades 

destinatárias da tal atividade e do público em geral, a pronunciarem-se sobre o 

presente Projeto de Regulamento, no âmbito da consulta que decorrerá de 25 de 

fevereiro a 8 de abril de 2019. 

As respostas e contributos a esta consulta pública devem ser remetidos para a 

Entidade Reguladora da Saúde, de preferência, para o endereço de correio eletrónico 

consultapublica@ers.pt, devendo ser indicado no assunto Consulta Pública n.º 1/2019 

– Projeto de Regulamento de liquidação e cobrança de taxas e contribuições 

regulatórias devidas à ERS. 

Adicionalmente as respostas e contributos acima referidos podem igualmente ser 

expedidas, por correio, com a referência ao mesmo assunto, para a seguinte morada: 



 

 

Entidade Reguladora da Saúde 

S. João de Brito, n.º 621 Lote 32 

4100-455 Porto 

 

Caso os participantes se oponham à publicação dos contributos enviados devem 

comunicá-lo expressamente no contributo a enviar. 

 


