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De máscara todo o ano: e o preço pelo ‘cano’?

Baixar a máscara

Subir a factura

A boca me escancara

De tanta fartura…

“Apresentei-me com uma credencial do SNS – Serviço Nacional de Saúde – num
estabelecimento de saúde privado.

Após haver sido atendida, apresentaram-me uma factura com o preço equivalente a uso de
EPI (equipamento de protecção individual). Perguntei do que se tratava porque jamais
havia pago o que quer que fosse. A resposta não se fez tardar, em forma de pergunta: “e
quem é que vai pagar as máscaras dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares e dos
administrativos?”

Estranhei ainda assim porque talvez nem substituam a máscara ao longo das consultas e
cada um dos pacientes paga como se o fizessem.

Além do mais, sempre julguei que os encargos gerais estivessem repercutidos no preço do
serviço…”

M.A. - Azambuja

Compulsados os factos, na sua meridiana clareza, importa oferecer a solução jurídica que ao
caso, ao que se nos afigura, cabe:

1. Para além da apreciação do que em concreto se nos põe, a ERS – Entidade
Reguladora da Saúde – tomara oportunamente posição, ante o clamor suscitado pelos
pacientes, agastados com a situação e, a esse título, esportulados.

2. E, com efeito, a ERS veio advertir publicamente os estabelecimentos com convenções
com o SNS – tanto do sector privado, como do cooperativo ou social – que a facturação
e cobrança de quaisquer valores associados a EPI [equipamentos de protecção
social] representa um “incumprimento contratual” e afronta o “direito de acesso à
prestação a cuidados de saúde”.

3. O Regulador precisara que “estão apenas legitimados a cobrar, pelo acesso aos
serviços prestados nesse âmbito, e quando aplicável, o valor devido a título de taxa
moderadora”.

4. “Cobrar máscaras ou qualquer outro equipamento ou exigir qualquer outro valor por
serviços prestados a utentes do SNS não se mostra consentâneo com as obrigações
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assumidas nas convenções celebradas com o SNS, constituindo, perante tal serviço
incumprimento contratual e, perante os cidadãos-consumidores, uma violação do
seu direito de acesso à prestação de cuidados de saúde”.

5. O facto representa, em si, para além do mais, um ilícito de mera ordenação social, já
que a violação das regras relativas ao “acesso aos cuidados de saúde”, é como tal
considerada, e prevista e punida se acha no ponto ii) da alínea b) do n.º 2 do artigo 61
dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de Agosto.

6. A moldura contra-ordenacional, para o efeito desenhada, reveste a seguinte
configuração : coimas de 1.000 a 3.740,98 € ou de 1.500 a 44.891,81 €, consoante o
infractor seja pessoa singular ou colectiva, respectivamente.

7. Para além do mais, o facto cabe ainda na moldura do crime de especulação, previsto
e punido pelo artigo 35 da Lei Penal do Consumo (DL 28/84, de 20 de Janeiro),
segundo o qual “… prestar serviços por preços superiores aos permitidos pelos regimes
legais a que se achem submetidos ou alterar, sob qualquer pretexto ou por qualquer
meio e com intenção de obter lucro ilegítimo, os preços que do regular exercício da
actividade resultariam para os bens ou serviços ou, independentemente daquela
intenção, os que resultariam da regulamentação legal em vigor” é passível de pena de
prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias (“cada dia de multa
corresponde a uma quantia entre 5 e 500 €, que o tribunal fixa em função da situação
económica e financeira do condenado e dos seus encargos pessoais”.)

EM CONCLUSÃO

a. Não é lícito aos estabelecimentos de saúde do sector privado, como do cooperativo
ou social, facturar e cobrar quaisquer importâncias, a título de equipamentos de
protecção individual (máscaras e outros), a pacientes do SNS com o qual tenham
convenções.

b. O facto, para além de cair sob o “incumprimento contratual”, constitui ainda um
ilícito de mera ordenação social passível de coima que, tratando-se de pessoa
colectiva, situar-se-á no leque de 1.500 a 44.891,81 € [DL 126/2014, de 22 de
Agosto: ii) da alínea b) do n.º 2 do artigo 61].

c. Independentemente do ilícito contra-ordenacional, o facto subsume-se ainda na
tipologia do crime de especulação, cuja moldura é de pena de prisão e multa: 6
meses a 3 anos e 100 dias, respectivamente [DL 28/84, de 20 de Janeiro: artigo 35].

Tal é, salvo melhor juízo, o nosso parecer.

Prof.º Dr.º Mário Frota

Presidente Emérito da apDC – DIREITO DO CONSUMO - Portugal


