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I\Ji:ENS/\GEM Do PRESIDENTE t.;O 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÀO 

o Relatório e Contas 2012 apresenta o movimento assistencial prestado e a actividade 

económica e financeira do mesmo ano da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, 
E.P.E.J 

entidade jurídica criada nos termos do Decreto-Lei n 318/2009, de 2 de Novembro, que integra 

o Hospital Amato Lusitano e os ACES da Beira Interior Sul e Pinhal Interior Sul, corn inicio da 

actividade em i de Janeiro de 2010. 

Durante o ano de 2012, a instituiçäo procurou integrar as actividades dos Cuidados de Saúde 

Primários e Secundários de modo mais dinâmico, corn interna1izaço de alguns MCDT's no 

Hospital Amato Lusitano, dentro da capacidade contida no mesmo, enquanto procurou ultimar 

um Regulamento Interno da ULSCB, apenas suspenso nesta data por orientaçöes da A.C.S.S. 

o Conseiho de Administraçäo tern procurado oferecer aos cidadàos serviços de saúde mais 

eficientes, efectivos e equitativos, fazendo destes o pilar fundamental da existência da ULS, que 

engloba as Unidades de Saúde correspondentes aos Concelhos de Castelo Branco, Idanha-a- 

Nova, Sertä, Vila de Rei e Vila Veiha de Rodo, além do Hospital Amato Lusitano. 

É nossa intenção manter e prosseguir corn: 

- Meihoria da acessibilidade dos cidado5 aos Cuidados de Saúde Primários e Secundários; 

- Dinamizar a ligaço entre os dois níveis de cuidados, agilizando o sistema de ¡ntegraço; 

- Aumentar a oferta de MCDT às Unidades de Cuidados de Saúde Primários; 

- Manter a integraço da VMER no serviço de urgência do HAL, tendo em vista a rentabilidade de 

um serviço articulado, que ábvia a urna meihoria de cuidados prestados, nas Unidades de Saúde 

mais periféricas; 

- Desenvolver programas de saúde transversaìs a todas as Unidades de Saúde da ULS 

- Garantir a viabilidade da instituiçäo, do ponto de vista económico-financeiro. 
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o ano de 2013, apesar das restriçöes orçamentais, ainda nos deixa acreditar num crescimento 

qualitativo, nalguma irìovaço tecnológica e necessariamente na humanizaço da prestaço de 

cuidados. 

o Conseiho de Administraçäo acredita que nao sers apenas um born orçamento que Ievar a 

urna optirnizaçào da prestaço de cuidados. 

Todos os projectos e programas em curso ou a iniciarem-se, contarào corn o envolvimento dûs 

bons profissionais que constituem a LJLSCB e que se esforçam por colocar em tudo quanto 

fazem o timbre da qualidade centrada no cidado utente dos serviços, que espera dos mesmos 

bons resultados. 

Finalmente sublinho que muitas carências humanas têm sido minimizadas corn urna óptima 

articuIaço corn o CHUC, que é para nôs o Centro Hospitalar de referência, que contamos 

manter durante o ano de 2013, e no quai encontramos urna mais-vaiia. 

António Maria Vieira Pires 

Presidente do Conseiho de Administra çäo 
Unidade Local de Saúde de Caste/o Branco, EPE 
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BREVE APRESENTAÇAO 

o aumento da esperança de vida corn novas necessidades de saúde, as doenças provocadas 

pelos modernos estilos de vida, bem como a procura de soluçöes terapêuticas para velhas 

doenças, impöem aos sistemas de saúde urna exigência de majores consumos que se traduzem 

na necessidade da afectaço de mais recursos humanos, físicos e financeiros. 

Torna-se, por ¡sso, necessrio reinventar novos paradigmas na organizaço das estruturas de 

saúde para que, por um lado, respondam corn prontido e eficcia às exigências da sociedade e, 

por outro, maximizem os recursos alocados numa óptica de meihoria da eficiência1 efectividade 

e acessibilidade. 

È neste contexto que, em Portugal, se tern procurado imprimir novos modelos organizativos às 

estruturas de saúde. Um de5ses modelos so as Unidades Locais de Saúde (ULS), que têrn como 

objectivo melhorar a capacidade de resposta do sistema de saúcle. 

Este modelo pretende optimizar a resposta dos serviços através de urna gesto integrada das 

várias unidades de saúde de urna regio. De facto, desde a Declaraço de Alma Ata, nos finais 

dos anos 70, que se percebeu a irnportância de cuidados de saúde próximos das primeiras 

necessidades do cidado. Os cuidados primários de saúde sao, assim, a base da organizaço do 

sistema de saúde e, para isso, devem articular-se corn os outros nhveis de cuidados, colocando o 

cidadào no centro do sistema. Os cidados sao, de facto, a razào da existência dos sistemas de 

saúde, pelo que a governaço das instituiçöes de saúde deve ter como epicentro a satisfaço das 

suas necessidades. 

A criaço das ULS significa, assim, a construço de urna via para meihorar a interligaçäo dos 

cuidados primrios de saúde, corn os cuidados diferenciados e corn outras entidades ligadas à 

saúde local e regional, tendo como premissa a satisfaço das necessidades de saúde da 

comunidade e a optimizaçäo dos recursos que compOem as várias unidades integradas. 

Este modelo organizativo implica novas abordagens sobre a saúde e a doença, novos meios de 

comunicaço entre todos os profissionais de saúde, novos métodos de trabaiho, reengenharia 

de processos, corn urn modelo de governaço pautado pela potenciaço das oportunidades e 

das forças locals, reduzindo a ineficiência e rnelhorando a utilizaço da capacidade instalada em 

proveito da comunidade. 
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Só numa perspectiva de gestäo integrada dos cuidados de saúde é possível atender ao todo bio- 

psico-social dos doentes, tornando-os protagonistas do sistema de saúde e centro de atenção 

dos profissionais de saúde. 

A ULS de Castelo Branco foi criada através do Decreto-Lei N. 318/2009 de 2 de Novembro, 

tendo iniciado as suas funçöes em i de Janeiro de 2010. 

Caracterizaço geográfica e vias de comunicaçâo 

A sede da ULS de Castelo Branco está inserida na NUTS II -Regio Centro. Os Agrupamentos de 

Centros de Saúde da Beira Interior Sul (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila Veiha 

de Ródäo) e Pinhal Interior Sul (Oleiros, Proença-a-Nova, Sert, Vila de Rei) pertencem, por sua 

vez, à NUTS III. 

No conjunto, as duas NUTS estendem-se por urna área geográfica de 5.253 Km2, compreendem 

8 concelhos, divididos administrativamente em 75 freguesias. 

Dos 8 concelhos, dois so directamente servidos pela auto-estrada do interior (A23) - Castelo 

Branco e Vila Veiha de Ródo, dois so servidos pelo Itinerário Complementar 8 - Proença-a- 

Nova e Serth, enquanto os outras são servidos por estradas nacionais. 
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Penamacor N233 52 Km 00h45m 

Idanha-a-Nova N353, N233 35 Km CCh3Om 

Vila Veiha de Ródo N241, A23 37 Km 00h28m 

Oleiros N351, N238, N112 60 Km OlhOlm 

Serth ICS, A23 75 Km OlhO4m 

Proença-a-Nova 1C8, A23 58 Km 00h45m 

Vila de Rei N2 108 Km 01h 14m 

Vila de Rei, Sert e Oleiros so os conceihos mais distantes de Castelo Branco, cujo 

tempo/distância ultrapassa urna hora. So por ¡sso, os concelhos mais periféricos no contexto da 

ULS. Em termos relativos, Oleiros é de todos o mais periférico e interior, dado o tempo 

necessário para percorrer menor distância relativamente a outros conceihos. Tal deve-se às 

deficientes vias de comunicaço que ligarn aquele Concelho aos outros Municipios. 

De forma global, pode afirmar-se que as acessibilidades na área geogrMica do Pinhal interior Sul 

so deficitárias. A Iigaço aos concelhos vizinhos é efectuada pelo 1C8 e 106 e também por 

estradas regionais e nacional 233. A conclusào do 1C8, que atravessa os distritos de Coimbra, 

Leiria e Castelo Branco, contribuiu para meihorar a acessibilidade dos diversos concelhos que se 

situam nas proximidades do mesmo) permitindo ganhos significativos em termos de tempos de 

viagem. 

As ligaçöes a Coimbra - onde se encontram os Hospitals de referência do Hospital Amato 

Lusitano - permitern um ganho significativo de tempo para percorrer os 155 km de disthncia. 

Populaço 

Segundo resultados do último Recenseamento Geral da Populaço, em 2011, residem na área de 

influência da ULS Castelo Branco 108.395 habitantes, distribuIdos da seguinte forma: na Beira 

Interior Sul 75.028 habitantes e no Pinhal Interior sul 33.367. 

Este número revela urna diminuiço da populaçäo residente de 5,5 % face ao Recenseamento 

de 2001. Este decréscimo, embora menos significativo do que o registado entre 1991 e 2001 
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(-5,9%), confirma a trajectória demogrMica negativa que tern caracterizado as regiöes do 

interior do País desde a década de cinquenta. 

Em termos globais, a populaçào residente nas NUTS que compreendem a ULS de Castelo Branco 

é extremamente enveihecida. De facto, o Distrito de Castelo Bianco é dos mais enveihecidos do 

país e aquele que tern menores taxas de natalidade e fecundidade. Esta realidade traduz-se 

numa pirâmide etária invertida, corn urna popuIaço bastante dependente e consumidora de 

recursos de saúde. 

Em todos os Conceihos regista-se um enveihecirnento na base (resultante da elevada proporço 

de idosos) e no topo (resultante da diminuiçäo em termos percentuais e absolutos dos estratos 

populacionais mais jovens) das pirâmides etrias, o que condiciona fortemente o 

rejuvenescimento populacional e as actividades económicas, urna vez que a malaria da 

popuIaço já ultrapassou a idade activa. 

o processo de envelhecimento pode ser descrito numa dupla dimenso, que se traduz num 

forte agravamento da reIaço idosos I jovens, a quai passou de 236 idosos para 268 idosos por 

cada lOOjovens, sendo que em 2011 o grupo etário dos malares de 65 anos representa 30 %. O 

elevado número de habitantes corn 65 e mais anos reflecte-se no número de pensionistas por 

loo habitantes (295%) que é superior à média do país (24.2 %). 

A baixa taxa de nataiidade aliacla ao aumento da esperança de vida contribuem para um 

aumento do enveihecimento da popuiaço, e, consequentemente dos problemas de saúde que 

Ihe estào associados. 

O Quadro seguinte saiienta a distribuiço da popuiaço por concelho e grupo etário: 

PopuIaço Residente por conceiho e grupo etário 

ì 
: 

' L. 

.. .: 

TotalPinhal 
33367 3541. 19027 10799 309,2 75,8 18,5 Interior Sul 

OIeiro5 

Proença-a- 
Nova 

Serta 

Vila de Rei 

Total Beira 
Interior Sul 

Castelo Branco 

5721 

8314 

15880 

3452 

75028 

394 3064 2263 581,5 

803 4749 2762 351,4 

1980 9499 4401 226,3 

364 1715 1373 374,9 

8631 44856 21541 251,8 

56109 7107 35646 13356 190,1 

11 

87,2 12,8 

75,5 

68,0 

100,1 

67,6 

57,7 

16,7 

20,8 

21,1 

19,2 

19,9 

57,3 

74,4 

58,8 

47,1 

79,0 

48,4 

37,8 
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. ............ 

- - 4 >' JkA: . ò 
Idartha-a-Nova 

9716 846 4701 4169 495,3 107,8 18,1 89,6 

Penamacor 
5682 415 2786 2481 600,0 103,9 14,8 891 

VdaVelha de 
3S1 263 1723 1535 584,0 105,9 155 905 Ródao 

Total ULS 
108395 12172 63883 32340 268,44 70,08 19,02 51,06 

Fonte: Dados obtidos de www.pordata.pt em 2013-02-04 

Recursos de Saúde 

Cuidados de Saúde Primrios 

No âmbito da reforma dos Cuidados de Saúde Primários, o Decreto- Lei n 28/ 2008 de 22 de 

Fevereiro, criou os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do Serviço Nacional de Saúde e 

estabeleceu o seu regime de organizaço e funcionamento. 

Os ACES têm como objectivo aumentar a autonomia organizativa e colocar a gestäo mais 

próxima do cidadäo. Pretende-se que esta organizaço da prestaço de cuidados de saúde 

prîmrios, permita urna gestào rigorosa, equilibrada, baseada rias necessidades de saúde da 

populaço e acima de tudo a meihoria no acesso aos cuidados de saúde e à possibilidade de se 

alcançar majores ganhos em saúde. 

Em 2009, através da Portaria n 274/2009, de 18 de Março, so criados os Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACES) da Beira Interior Sul, Cova da Beira e Pinhal Interior Sul integrados na 

Administração Regional de Saúde do Centro, LP., e, em simultâneo, extinta a Sub-Regio de 

Saúde de Castelo Branco, produzindo-se efeitos desta Portarla a i de Março de 2009. 

Em 2010, corn a criaçäo da ULS de Castelo Branco, efectuou-se a irïtegração dos Agrupamentos 

de Centros de Saúde Beira Interior Sul e Pinhal Interior Sul e do Hospital Amato Lusitano. 

O Agrupamento de Centros de Saúde da Beira Interior Sul passa a incluir os Centros de Saúde de 

Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila Veiha de Ródào, abrangendo urna popuIaço 

de 75.028 habitantes, por sua vez, o Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Sul 

incluiu os Centros de Saúde de Oleiros, Proença-a-Nova, Sertà e Vila de Rei, abrangendo a 

populaçäo de 33.367 habitantes. 
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Dados de estrutura dos Cuidados de Saúde Primários 2011 

. 

'UCSP(CentrosdeSaúde) 8 

Extensöes de Centros de Saúde 66 

SAC 4 

SAP (a funcionar 24/24 horas) 3 

USF em funcionamento O 

Cobertura Populacional dos Centros de Saúde 

ç-- 'TTU w 
Utentes inscritos 115565 a) 

Utentes utilizadores 78.509 

% Utentes inscritos corn Médico de FamIlia 98,47% 

% Utentes inscritos sem Médico de Familia 1,12% 

Média de consultas por inscrito 3,43 

Média de consultas por utilizador 5,0 

Nota: O número de utentes inscritos é superior ao número de residentes) urna vez que há 

duplicaçäo de ¡nscriçes ao nivel da base de dado5 nacional 

a) Exclui transferidos do exterior e óbitos. 
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Utentes inscritos 2012 

- 
----- ..-- -------_________-__ .-- 

Centros de Saúde 0-18 anos 19-44 anos 45-64 anos > 65 anos Total 

Cs Castelo Branco 9.674 20.675 16.584 14.477 61,410 

Cs Idanha A Nova 1.157 2.577 2.345 4.150 10.229 

Cs Penamacor 636 1.492 1.428 2.373 5.929 

CSVilaVelhadeRódäo 355 912 838 1.489 3.594 

Cs Oleiros 477 1.213 1.432 2.076 5.198 

Cs Proença A Nova 1.133 2.595 2.468 2.915 9.111 

Cs Sertä 2.615 5.288 4.310 4.429 16.642 

Cs Vila de Rei 479 850 812 1.311 3.452 

TOTAL 16.526 35.602 30.217 33.220 115.565 

Ao nIvel dos Cuidados de Saúde Primários, a arantia da prestaçäo de cuidados de saúde incide 

sobre as vertentes da promoçâo, prevenço e tratamento da doença. As actividades so 
desenvolvidas em 8 Centros de Saúde, 6 dos quais têm SAP, 3 deles a funcionar 24 horas por dia. 

Para além das Centros de Saúde, existem 66 Extensöes de Saúde, o que facilita o contacto de 

proximidade corn os utentes. 

Desenvolveu-se, também, a rede distrital de cuidados continuados que envolve a sociedacle civil 

através das capacidades iristitucionais instaladas. 

A ULSCB tern privilegiado os Protocolos de Cooperaço como instrumentos de envolvimento das 

Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais para que, em algumas Extensöes de Saúde, seja 

possível o normal funcionamento dos serviços de saúde, através da cedência de instalaçöes e/ou 

alguns recursos humanos. 

Por outro lado, tern prestado a necessria atençäo à celebraçäo de protocolos de cooperaçäo 

corn as instituiçöes de ensino superior, através da concesso de períodos de docência a alguns 

médicos de Medicina Geral e Familiar, nomeadamente na Universidade da Beira Interior e n 

Instituto Politécnico de Castelo Branco. 
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Cuidados Hospitalares 

No que respeita aos cuidados de saúde hospitalares, a área de influência da ULS de CasteLo 

Bianco dispöe de um único hospital: Hospital Amato Lusitano em Castelo Bianco. 

Hospital Amato Lusitano 

Projectado na década de sessenta para novo Hospital da Misericórdia, o Hospital Amato 

Lusitano viu iniciada a sua construçäo em 1968, concluIda em 1975, como Hospital Distrital e 

corn quadro orgânico de pessoal publicado em Janeiro de 1977. 

H $: 

Localizado no sopé da encosta do castelo na cidade de Castelo Branco, em terreno de formato 

trapezoidal corn 6 metros de desnIvel forte-sul, O seu tipo de construçäo é monoblocular, de 8 

pisos, constituIdos por trés blocos interligados. Como anexos tern a Casa Mortuária e Serviço de 

Anatomia Patológica, os Serviços de lnstalaçöes e Equipamentos, a Farmácia Hospitalar e, desde 

1993, o Departamento de Psiqulatria e Saúde Mental. 

o Hospital Amato Lusitano (HAL), foi inaugurado no dia i de Maio de1977, classificado no nIvel 

Ill de diferenciaço na Carta Hospitalar, é um serviço de interesse público, instituIdo, organizado 

e administrado corn o objectiva de prestar à populaçào assistência médica de cuidados 

diferenciados. 

Para algumas áreas clínicas e técnicas a populaço abrangida alarga-se aos habitantes de todo o 

distrito e a algumas áreas de distritos limítrofes. Ainda em algumas especialidades, presta 

serviços de diagnóstico e cuidados diferenciados a doentes referenciados de outras unidades 

hospitalares da Regiào Centro e Alentejo, como é o caso das Técnicas de Gastrenterologia, 

LitotrIcia Extracorporal e Endourológica, Hemodiálise e Pacemaker. 
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Áreas de Produç5o 

UNi/JADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, E.PE. 

o HAL presta cuidados de saúde em todas as valências básicas, intermédias e à maloria das 

valências diferenciadas. Distribuem-se pelas várias áreas de produço: Internamento, Consulta 

Externa, Urgência, Hospital de Dia, Blocos Operatórios e UCIP. Dispöe de urna Urgência Médico- 

Cirúrgica no âmbito da Rede de lJrgência/Emergência. 

Especialidades e Lotaçäo praticada 

.i. 
Cardiologia 17 13 4 

CirurgiaGeraT 62 51 -11 

Dermato-Venereologia 2 2 0 

Gastrenterologia 13 13 0 

Ginecologia 6 4 -2 

Medicina Interna 57 60 3 

Nefrologia 11 

Neonatologia 4 4 0 

Neurologia 6 3 -3 

Obstetricia 18 14 -4 

Oftalmologia 4 4 0 

Ortopedia 30 30 0 

Otorrinolaringologia 5 5 0 

Pediatria 16 13 

Pneumologia 3 3 0 

Psiquiatria (agudos) 13 13 0 

Urologia 12 12 0 

u. Cuidados Intermédios 6 4 -2 

Fonte: SON HO 

o Hospital Amato Lusitano apresenta urna lotaço em 2012 cJe 265 camas distribuidas pelas 

principals especialidades. Durante o ano de 2012 foram reduzidas 9 camas respeitantes às 

especialidades médicas, 17 camas pertencentes às especialidades cirúrgicas e 2 relativas à 

unidade de cuidados intermédios, culminando num total de 28 camas. 
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o Serviço corn major número de camas corresponde à valência de Medicina Interna (60 camas), 

seguindo-se os serviços de Cirurgia Geral, Ortopedia e Pediatria (incluindo Prematuros), 

respectivamente corn 51, 30 e 17 camas. 

Além das quatro principais áreas de produção (Internamento, Consulta Externa, Hospital de Dia 

e Urgência), o HAL presta cuidados de saúde em unidades especializadas de diagnóstico e 

terapêutica. 

Quanto aos meios complementares de diagnóstico, o HAL encontra-se bem equipado, mercê 

dos investimentos efectuados desde o ano 2000. Salienta-se a Unidade de Técnicas de 

Gastrenterologia, referência nacional na formaço pós-graduada de médicos da especialidade. 

Existem, no entanto, áreas carenciadas e para as quais tern de recorrer a unidades de saúde 

externas, quer do SNS, sector convencionado e sector privado. De entre os Meios 

Complementares de Diagnóstico inexistentes e para os quais se recorre ao exterior destacam-se: 

RMN, Angiografia, Medicina Nuclear e Neurofisiologia. O HAL mantém protocolos, acordos e 

contratos corn algumas unidades de saúde públicas e privadas para realizaço de MCDT. 

Melos Complementares de Diagnóstico e Terapêutica realizados no HAL 

i1* 

RADIOLOGIA 

I1TT;r1:f:1ñL:1. 

Ecografias 

Estudos por Doppler 

Osteodensitrornetria 

Radiologia de Intervençao 

Rx Convencional 

TAC 

Outros 

ANALISES CLÍNICAS 

Bioq u ¡inicas 

Hematológicas 

Imunológicas 

Microbiológicas 

Outras 

. 

ANATOMIA PATOLOGICA (1) 

Autopsias 

Citolôgicos 

Histológicos 

Outros 

CARDIOLOGIA 

Electrocardiologia/Ecocardiografla 

Registe Holter Ate 24 Horas, Analise Interactiva do Perfil Ritmico E Do 
Segmento 

Outras 

DERMATOLOGIA Pequenas cirurgias em Consulta Externa 
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1(* ttT;T:riRt:llII?3: 

I 

Outros 

GASTROENTEROLOGIA 

CFRE 

Endoscopias AItas/B8ixas, Ultrasonograuia Transendoscopica 

Ecografia Abdominal (Baixa e Alta) 

GINECOLOGIA 
Exames Endoscópicos, Actos Cirurgicos 

Outros 

IMU NO-H EMOTERAPIA 
Anälises, Unidades Transfundidas 

Outros 

MEDICINA FISICA E REABILITAÇAO 

Técnicas DiagnásticaslTerapêuticas 

Terapia da fala 

Outras 

NEUROLOGIA 
EEG, Ultrassonografia 

Outres 

, . 

OBSTETRICIA 
Cardiotocografias, Ecografias 

Outres 

OFTALMOLOGIA 
Laser e Retinopatia 

O u tres 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
Audiometria 

Outras 

PN EU MOLOG IA 
Endoscopias, Estudos do Sono 

Técnicas especiais de diagnóstico e tratamento 

PSIQUIATRIA 
Procedimentos Psiquiatricos Diagnósticos/Terapéuticos 

Outros 

Reumatologia 
Viscossuplementacao, Aspiracao De Bolsas Sinoviais 

Outros 

UROLOGIA 
Urodinâmica, Litotricia 

Outros 

AN ESTES IOLOGIA 
Anestesiologia 

Terapia da Der Crónica 
___________________________________ 

D ESE N VOL VIME NTO 
Avaliaç,óo Global do Desenvolvimento 

Outres 

ESTOMATOLOGIA 
Cirurgia Oral 

Outras 

IMUNOALERGOLOGIA 
Provas de sensibilidade cutânea, Imunoterapia 

Outras 

MEDICINA DA REPRODUÇÀO Consultas de Apoio à Fertilidade, lnduçäo Ovéria 

NEFROLOGIA 
Acessos Vasculares, Diólise Peritonial 

Outras 

ONCOLOGIA MÉDICA 

Administraço de Quimioterapia Citotóxica e terapéutica BioLógica 

Aplicaçäo de cateteres 

Outros 

ORTOPEDIA 
Reduço de fracturas e luxaçöes 

Outras 

' 

SERVIÇOS E 

TECNICAS GERAIS 

Pequenas Cirurgias na urgéncia 

Outras 
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As Unidades de Tratamento proporcionam cuidados de saúde mais diferenciados e 

especializados. Correspondem a níveis de responsabilidade distintos e privilegiam a actividade 

ambulatória, muitas delas funcionando em regime de Hospital de Dia (Hemodiálise, 

Quimioterapia, Diabetologia). 

- 
Bloco Operatário Central Undade Técnicas Oftalmologia 
Bloco Operatório Anibulatório Unidade Pacing 

Hospital Dia cuirnioterapia Unidade Litotricia Extracorporal 
Hospital Dia Hemodiálise Unidade AVC 

Hospital de Dia Diabetologia Unìdade Diálise Peritoneal 

Unidade Técnicas Gastrenterologia Fisiotera pia 

. , - . . Unidade Tecnicas Cardiologia 
Centro de Desenvolvirnento da criança e 

. 

adolescencia 

Redes de Referenciaçâo 

Para algumas áreas mais diferenciadas, o HAL é referência para todo o Distrito de Castelo 

Branco, como é o caso da Unidade de Pacemaker. Para a Hemodiálise, a área de ¡nfluência do 

HAL estende-se ao Distrito da Guarda, por deter o único centro público de hemodiálise em toda 

a área geográfica de confluência dos dois Distritos. Pelo seu nivel de excelência, a Unidade de 

Técnicas de Gastrenterologia presta cuidados a doentes provenientes de outras regiöes, como 

seja o Médio Tejo. Quanto à Unidade de LitotrIcia, presta cuidados a doentes de todo o Distrito 

de Castelo Branco, Guarda, Portalegre e Santarém. 

A ULS de Castelo Branco tern neste momento em vigor um Protocolo de Complementaridade 

Clínica corn a o Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE, nas áreas de Otorrinolaringologia, 

Audiologia e Dermatologia, já que se revela necessário articular os esforços das entidades 

hospitalares que se complementam na sua área geográfica de actuaço, tendo em vista a 

meihoria da qualidade dos serviços prestados, a acessibilidade e a rentabilizaço dos recursos 

d ispon Ive is. 

o CHUC, Hospital de Referência, cede, em regime de Protocolo, médicos especialistas em 

Imagiologia e ObstetrIcia, tendo em conta as carências de recursos nesta área, promovendo-se 

assim a mais eficiente utilizaço dos recursos do SNS, antes de recorrer ao sector privado. 

Pretende-se estender o âmbito destes Protocolos, no sentido da utilîzaço racional e eficient 

dos recursos do SNS. 
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Para as valências clínicas mais especializadas tern como hospitais de referência os Hospitais da 

Universidade de Coimbra e o Centro Hospitalar de Coimbra. Assim, de acordo corn as Redes de 

Referenciaço Hospitalar estabelecidas pela Direcçào-Geral da Saúde, são as seguintes as 

referências do HAL: 

Valências corn Referenciaço 

Cirurgia Cardiotoracica Cardiologia Intervenço 
Cirurgia PIstica e Reconst. Cuidados Coronários 

Cirurgia Maxilofacial Infecciologia 

Cirurgia Vascular - 

Unidade de Queimados - 

Neurocirurgia - 

Infra-estruturas 

Desde 2000, o edificio do hospital tern sofrido obras de beneficiaço das estruturas e de 

requalificaçäo e ou readaptaço de espaços a novas necessidades de prestaçäo de cuidados. 

Entre 2000 e 2003, todo o edifIcio do Hospital foi alvo de intervenço para remodelaço das 

instalaçOes técnicas (redes de gua, aquecimento e arrefecirnento do edifIcio, corn instalaço 

das respectivas centrais técnicas), mudança de revestimentos (tectos e pisos) e pintura, numa 

obra conduzida pela DGIES. Em 2003, sofreu obras de requalificaço do espaço onde se localizou 

a Farmcia Hospitalar, para instaIaço do Bloco de Cirurgia Ambulatória. Em 2005, foi 

intervencionada a zona ocupada pelo armazém de material de consumo administrativo, para 

instalaço da Unidade de LitotrIcia. Ainda em 2005 foi requalificado o Gabinete de Medicina 

Legal e a morgue, bem corno a construço das instalaçöes da Anatomia Patológica. Em 2007, o 

Serviço de Urgência foi alvo de obras de requaIificaço, que embora no tenham alterado a 

estrutura original, permitiram urna nova organizaço e modernizaço de espaços. 

Em paralelo e ao longo dos últimos 10 anos, o HAL realizou grandes investimentos nas áreas de 

Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, corn recurso a fundos comunitários 

(FEDER) e a recursos nacionais (PIDDAC e investimento próprio). Estes investimentos previram, 

no só, a instalaço de novos equiparnentos para substituiço e actualizaço de outras já 

obsoletos (equiparnento de Radiologia - TC, Radiologia Convencional e Ecografia; equipamento 

de Endoscopia), bem como a instalaço de novos equipamentos que proporcionam a realizaçi 
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de MCDI até então inexistentes no HAL, como é o caso da LitotrIcia Extracorporal por Ondas de 

Choque, a Unidade de Pacing, a Unidade de Diálise Peritoneal. Por outro lado, modernizaram-se 

os sistemas de informaçäo, destacando-se o sistema de armazenaniento e comunicaçäo de 

imagens médicas, pela instalaço de um sistema PACS, que velo informatizar o pedido e 

visualizaço de todos os MCDT corn imagem produzida no HAL. Salienta-se, ainda, a 

informatizaço do Serviço de Urgência corn um sistema 'paperfree', o sistema de gestho 

integrado do circuito do medicamento e logística hospitalar, bem como a informatizaço do 

Laboratório de Patologia Clínica. 

J 

.i .Eìì' 
izida 
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GOVERNO DA SOCIEDADE 

I. MISSAO, OBJECT! VOS E POLÍTICAS DA EMPRESA 

O Regulamento Interno (RI) dispöe no seu artigo 6 que a ULSCB tern como misso: 

1. A promoço da saúde, prevenço da doença e prestaço de cuidados de saúde 

diferenciados/especializados, de forma abrangente, personalizada e integrada, em 

tempo útil corn qualidade e equidade, dando execuço às políticas superiormente 

definidas e aos respectivos planos estratégicos, tendo sempre em conta a respectiva 

adaptabilidade às necessidades regionais e locals. 

2. Participar na formaçäo de novos profissionais de saúde e actualizar os conhecimentos 

daqueles que se encontram em funçöes nas várias instituiçöes e serviços. 

3. Desenvolver directa ou indirectamente projectos de investigaço clínica e científica. 

O artigo 72 do Rl estabelece a viso da ULSCB: comunidades saudáveis, num ambiente saudável, 

sustentadas através de acçôes preventivas e curativas de excelência. 

A ULS tern por objecto principal a prestaço de cuidados de saúde primários, secundários e 

continuados à populaçäo, designadamente aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e aos 

beneficiários dos subsistemas de saúde, ou de entidades externas que corn ele contratualizem a 

prestaço de cuidados de saúde, e a todos os cidados em geral, bem como assegurar as 

actividades de saúde pública e os meios necessários ao exercício das competências da 

autoridade de saúde na área geográfica por ela abrangida. 

A ULS tern ainda por objecto desenvolver actividades de investigaço, formaçäo e ensino, sendo 

a sua participaço na formaço de profissionais de saúde dependente da respectiva capacidade 

formativa, podendo ser objecto de contratos-programa em que se definam as respectivas 

formas de firianciamento. 

o artigo 8 do RI define os valores a que obedece o desenvolvimento da actividade da ULSCB e 

dos seus colaboradores: 

- Integridade: honestidade e ética, presentes em cada acço; total cumprimento do que? 
promete; preservaçäo da integridade científica e da excelência profissional. 
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- Liderança: capacidade de congregar vontades e inteIigncias orientadas de forma clara para a 

concretizaço de projectos. 

-Humanizaço: respeito pelo Ser Humano e pela dignidade individual de cada pessoa. 

- Cidadania: direitos e deveres; responsabilidade na acço; solidariedade social; reconhecimento 

de cada pessoa como um membro pleno e igual da sociedade corn direito de participar 

activamente na construço de um futuro cornum. 

- Disciplina: forte sentimento de interesse, de honra e respeito, de auto-controlo e 

determinaço. 

- Qualidade total: abrangência das cinco dimensöes da qualidade, que afectam a satisfaçäo das 

necessidades das pessoas (qualidade intrínseca, custo ou preço, atendimento ou prazo, moral 

ou ética, segurança do utente e dos prestadores). 

- Multidisciplinaridade: o paciente, utente ou cliente, é um Ser Humano, que possul vrias 
dimensöes (a biológica, a psíquica, a social, a afectiva e a racional), entre outras, que perfazem o 

seu todo; assin'i, para que se dispense um born atendimento é necessário o domInio de várias 

disciplinas, de urna ou de diferentes áreas do saber; o procedimento multidisciplinar reflecte 

urna preocupaço maior corn a saúde integral do indivIduo e resulta num tratamento mais 

eficaz. 

-lnvestigaço: suporte do conhecimento, da inovaço, da transformaço. 
- Respeito pelo ambiente: o ambiente constitui urn dos pilares determinantes da saúde, pelo 

que o respeito que por ele se tiver, repercutir-se-á na saúde das populaçöes. 

Pretendemos ainda que a ULSCB seja urna instituiço de referêricia na Beira Interior, 

competitiva, corn resposta eficiente e qualidade técnica reconhecida como excelente, 

profissionais motivados, corn urna atitude centrada no utente/paciente, no profundo respeito 

pela dignidade da vida humana, no sentido da prevençào e promoço da saúde da comunidade, 

para a obtenço de ganhos em saúde, contribuirido para melhorar de forma progressiva o nIvel 

de todos os indicadores de saúde das populaçôes da área de influência da ULS, tendo sempre 

corno objectiva final urna imagem hurnanizada e utentes corn elevados níveis de satisfaçäo. 

As grandes linhas de intervenço são as seguintes: 

Promoçào e protecço da saúde 

Apostar fortemente na promoço e protecçäo da saúde, bem como na prevençäo da doença, 

permitindo diminuir a necessiclade de acesso aos Cuidados Curativos, corn a consequente 

melhoria da eficiência, 
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Resposta às reais necessidades de saúde das populaçöes 

Adequar a oferta de serviços à realidade das populaçöes da área de ¡nfluência da ULS, 

conseguindo meihorias da eficiência e qualidade dos serviços quer através da reorganizaçào de 

espaços, novas infra-estruturas e novos equipamentos e sistemas, quer através da mehoria de 

procedimentos e processos. 

Reestruturaço organizacional 

Aprofundar a reestruturaçäo organizacional da ULS como um todo, de forma a promover a 

sustentabilidade económica e financeira, maximizando a eficiência na utiIizaço dos recursos e a 

eficácia na obtenço dos resultados; desenvolvimento de urna política de recursos humanos 

através da valorizaço profissional dos funcionários, da partitha de conhecimento e das 

meihores práticas; promover o desenvolvimento do sentimento de pertença à nova reatidade 

orga n izaci o n a I. 

Sistemas de informaço e comunicação 

Tecnologias de informaço e comunicação ao serviço da integraçào e articulaçào entre os 

diferentes níveis de cuidados de saúde. 

CentraIizaço dos serviços de suporte aos cuidados de saúde, gestäo e logística 

Proporcionar urna viso integrada e abrangente das vários serviços que contribuem, directa ou 

indirectamente, para a melhoria da qualidade da prestaçäo dos cuidados de saúde aos utentes a 

nIvel da ULS, suportar o fluxo de informaço gerado pelo desenvolvimento das diferentes 

tarefas assistenciais e implementar um efectivo controlo dos recursos nos vários niveis 

oiga nizacionais. 

Reforço da autonomia e capacidade técnica 

Aumento da capacidade de atracço de utentes aumentando o fluxo de doentes "de fora" e 

diminuindo o fluxo "para fora" da área de influência da ULSCB. 

2. REGULAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS A QUE A EMPRESA ESTÁ SUJEITA 

A ULSCBJ EPE, criada pelo Decreto-Lei n.2 318/2010 de 2 de Novembro, é urna pessoa colectiva 

de direito público e de natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, integrada na rede de prestaçào de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde 

(SN S). 

A lnstituição rege-se pelo diploma da sua criaço como entidade pública empresarial e 

respectiva legislaçào enquadradora, pelo seu Regulamento Interno, homologado pelo Conselho 

24 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


RELATORJO E CONTAS 2012 UN/DADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, EPE. 

Directivo da Administraço Regional de Saúde do Centro, IP., a 24 de Malo de 2011, pelo regime 

jurídico do sector empresarial do Estado, pelas normas em vigor para o SNS que nao contrariam 

os dispositivos do diploma criador, pelas demais normas legais de gestao hospitalar em vigor e 

ainda por todas as normas gerais e especiais que, por força da sua natureza jurídica, he sejam 

aplicáveis. 

3. INFORMAÇAO SOBRE AS TRANSACÇãES RELEVANTES COM ENTIDADES 
RELACIONA DAS 

Decorrente do posicionamento, dimenso e grau de autonomia técnica, existe necessidade de 

estabelecer relaçöes corn outras entidades para a prestaçao de cuidados e/ou exames corn um 

grau de diferenciaçao e especializaçäo superiores às desta lnstituiçao, designadamente no 

âmbito das redes de referenciaçao estabelecidas no SNS e corn entidades privadas 

convencionadas. 

Assim as principals entidades corn as quais nos relacionámos em 2012 foram: 

- ACSS, IP, através da facturaçao das prestaçöes de serviços, no ámbito do Contrato-Programa, a 

utentes do Serviço Nacional de Saúde e de subsistemas públicos (62.920.937 euros); 

- ARS de Centro (4.999.178 euros) que respeitam essencialmente a facturaçao dos anos de 2010 

e 2011 relativa a encargos suportados por esta entidade mas que seriam da responsabilidade da 

USCB (MCDT, vencimentos de Janeiro de 2010 aquando da criaçäo da ULS); 

- Serviço de Utilizaçao Comum dos Hospitais (SUCH), no âmbito de protocolos nas áreas de 

alimentaçao, Iimpeza, lavandaria e residuos (2.340.456 euros); 

- Hemobiolab - Laboratório de Analises Clínicas, Lda. (1.108.362 euros), entidade convencionada 

no ambito dos exames prescritos a doentes da área de influência desta ULS; 

- Centro Hospitalar Liniversitário de Coimbra, EPE, no âmbito da rede de referenciaçao do SNS 

(195.771 euros); 

- Centro Hospitalar de Lisboa Central (117.909 euros), de acordo corn um protocolo rie 

colaboraçao existente (nomeadamente nas áreas de cardiologia e nefrologia); 

- Instituto Português do Sangue, IP, na aquisiçao de unidades terapêuticas de sangue (650.756 

euros); 

- Air Liquide Medicinal (768,991 euros), no âmbito dos cuidados respiratórios domiciliários e 

oxigénio líquido; 

- Nephrocare Portugal (709.456 euros), no âmbito da hemodiálise. 
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4. INFORMA ÇAO SOBRE OUTRAS TRANSACÇOES 

A ULSCB é urna Entidade Pública Empresarial que pratica e prossegue os princIpios gerais da 

contrataço pública e esté sujeita ao âmbito de aplicaço do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei Q 18/2008, de 29 de Janeiro. 

As transacçöes desta UtS são realizadas em condiçôes de mercado, prosseguindo o principio da 

transparência, concorrência, igualdade e prossecuçäo do interesse público. 

Indica-se de seguida a lista de fornecedores que representaram mais de 5% dos fornecimentos e 

serviços externos e que ultrapassaram i M no ano de 2012: 

- SUCH -Serviço de Utilização Comum das Hospitais: 2.340.456 euros; 

- HEMOBIOLAB - Laboratório de Analises Clínicas, Lda.: 1. 108.362 euros. 

5 INDIcA ÇAO DO MODELO DE GOVERNO E IDENTIFICA çA o DOS MEMBROS 
DOS ORGAOS SOC//US 

o capital estatutário encontra-se definido no artigo 4. dos Estatutos anexos ao Decreto-Lei n. 
318/2009, de 2 de Novembro. No artigo 52 dos Estatutos acima referidos, são estipulados os 

órgäos sociais da ULSCB que compreendem o Conselho de Administraçäo, o Fiscal Único e o 

Conselho Consultivo. Constam ainda dos Estatutos a estrutura, cornposição e as competências 

dos órgãos e seus membros. 

Em relação aos órgãos de apoio técnico e apolo à gestão, foram nomeados no inicio de 2012 os 

respectivos responsveis, no âmbito do novo Regularnento Interno. 

Conselho de Administraçâo 

P resi cl ente 

Vogai 

VogaI -Direcçío Clínica 

Vogai -Direcçío Enfermagem 

António Miria Vieira Pires 

Elsa Maria Baiío Ferreira Airosd'Baza 

Rita Maria de Mira Franco Bélico de Velasco leende 

Joo Carlos Lourenço Nuhes 
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Fiscal Único 

Efectivo PONTES, BAPTISTA E /\SSOCIADOS, SROC, Lda. 

representado por Sérgio Leonel Pinto da Costa 

. 

Pontes, R.O.0 n.2 1.180 
Suplente Luís Fernando da Costa Baptista, R.O.0 n.2 1.198 

Conseiho Consultivo 

Presidente Dr. Joo Castel-Branco da Silveira 

Representante da Comunidade 
Intermunicipal da Beira Interior 
Sul 

Representante da Comunidade 
Intermunicipal do Pinhal Interior 
Sul 

Representante da ARS do Centro, 
IP 

Representante eleito pelos 
trabaihadores da ULSCB, EPE 

Representante dos prestadores de 
trabalho voluntário 

Representante dos utentes da 

ULSCB 

Profissionais de Saúde sem 
vínculo à ULS designados pelo 
Conselho de Administraço 

Corn. Joaquim Mor5o - Presidente da Cámara Municipal da 
Câmara Municipal de Castelo Branco 

Dr. José Santos Marques - Presidente da Crnara Municipal 
de Oleiros 

Dr. José Tavares Fernandes- Assistente Graduado Sénior 
de Saúde Pública 

Ercília Maria Santos Antunes Silva Ventura- Enfermeiro- 
Chefe 

D. Belarmina Gil - Coordenadora do Voluntariado do 
HAL/U LSC8 

D. Mariana de Fátima Bomb Rijo Candeias Costa 

Dr. Arnaldo Monteiro Matos Valente - Dermatologista 

RESPONSABILIDADES DOS ÓRGAOS SOCIAIS 

No que respeita aos membros que integram o Conselho de Administração, identificam-se de 

seguida as respectivas funçöes e responsabilidades, sem prejuizo das competências próprias que 

Ihes estho legalmente atribuIdas: 

ANTONIO MARIA VIEIRA PIRES - Presidente do Conselho de Administraço e Director Clínico 

da Área dos Cuidados de Saúde Primários: 

Sem prejuízo das competências específicas constantes no artigo 8 dos Estatutos da ULSCB, EPE, 

compete ao Presidente dirigir, apreciar e decidir de todos os assuntos e tornar as necessárias 

providências para assegurar o correcto e normal funcionamento dos Serviços de Gestäo 
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Financeira e Tesouraria, Auditoria Interna, Comunicaço e Imagem, Planeamento e Controlo de 

Gesto, Serviços Jurídicos, Gabinete do Utente, lnstalaçöes e Equipamentos, Transportes e 

Serviços Médicos da Área dos Cuidados de Saúde Primários. 

ELSA MARIA BAIAO FERREIRA AIROSO BANZA - Vogai (1): 

Sem prejuízo das competências específicas que legal e estatutariamente Ihe estho acometidas, a 

Vogai do Conseiho de Administraçäo é responsveI pelas áreas de Recursos Humanos, 

Qualidade, Aprovisionamento, Serviço Social, lnvestigaço, Formaço e Ensino, Informática, 

Hoteleiros e Apoio Geral e Segurança, Higiene e Risco Geral. 

RITA MARIA DE MIRA FRANCO BÉLICO DE VELASCO RESENDE - Directora Clínica da Área 

Hospitalar - Vogai (2): 

Sem prejuízo das competências específicas constantes no artigo 92 dos Estatutos da ULSCB, EPE, 

a VogaI em apreço é responsável pelas áreas de SIGIC, Serviços Médicos da Área Hospitalar, 

Serviços Farmacêuticos, lnformaçäo e Codificaço Clínica. 

JOAO CARLOS LOURENÇO NUNES - Enfermeiro Director - Vogai (3): 

Sem prejuízo das competências próprias previstas no artigo 1O dos Estatutos da ULSCB, EPE, o 

Enfermeiro Director é responsável pelas áreas de Esterilizaçäo e Assistência Espiritual e 

Religiosa. 

PONTES, BAPTISTA E ASSOCIADOS, SROC, LDA., representado por Sérgio Leonel Pinto da Costa 

Pontes, R.O.0 n. 1.180 - Fiscal Único 

Tern como competências próprias as previstas no artigo 16. dos Estatutos da ULSCB, EPE. 

Concretamente, compete-ihe verificar e acompanhar corn regularidade os registos 

contabilísticos, a gestho através de baiancetes e mapas demonstrativos da execuço 

orçamental, elaborar relatórios da sua acço fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório de 

gestäo do exercício e certificar as contas. 

CONSELI-lO CONSULTIVO 

As competências próprias do Conseiho Consultivo são as previstas no artigo 19. dos Estatutos 

da ULSCB, EPE. 
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Compete-Ihe, nomeadamente, proceder à apreciaço dos planos de actividade de natureza 

anual e plurianual, apreciar o relatório e contas e emitir recomendaçöes, tendo em vista 

methorar o funcionamento dos serviços a prestar à populaço. 

(J. ESTATUTO REMUNERATORIO DOS MEMBROS DOS ÓRGAOS SOCIA ¡S 

o estatuto remuneratório do Conseiho de Administraço da ULSCB é o seguinte: 

1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO 

Gerência de 01/01/2012 a 31/12/2012 

Presidente: -Remuneraço base mensal de 5.500,36 euros, 14 vezes por ano; (a) 
- Despesas de representaço de 1.131,89 euros, 12 vezes por ano. 

Voga is: 

Vogai (2.) -Remuneraço base mensal de 3.689,51 euros, 14 vezes por ano. (a) 
- Despesas de representaçäo de 843,65 euros, 12 vezes por ano. 

Vogai (2) Director Clínico -Remuneraço base mensal de 4.107,02 euros) 14 vezes por ano. (a) 
- Despesas de representaço de 843,65 euros, 12 vezes por ano. 

Vogai (3) Enf. Director -Remuneraço base mensa! de 2.812,16 euros, 14 vezes por ano. 
- Despesas de representaço de 843,65 euros, 12 vezes por ano. 

(a) - Opçäo pelo vencimento de origem. 
Nota: O pagamento dos subsIdios de férias e de Nata! foi suspenso durante a gerência, nos termos do art.2 21. 
da Lei 64-B/2011, de 30 de Dezembro. 

2. ÓRGAO DE FISCALIZAÇAO 

A remuneraçào anual ilíquida do fiscal único efectivo da Unidade Local de Saúde de Castelo 

Bianco, E,P.E., constante da cláusula 9. do contrato de prestaçäo de serviços celebrado entre o 

Conselho de Administraçäo desta entidade e o respectivo Fiscal Único, foi fixada nos termos do 

n. 5 do artigo 15. dos Estatutos da ULSCB, E.P.E., aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.2 

318/2009, de 02 de Novembro, em harmonia com o estabelecido nos artigos 59. e 6O. dos 

Estatutos da Ordern dos Revisores Oficiais de Contas, tendo corno limite máximo o equivalente 7 
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25% da quantia correspondente a 12 meses do vencimento base mensal ¡líquido atribuIdo, nos 

termos legais, ao Presidente do Conseiho de Administraçäo da ULSCB, E.P.E. 

Nestes termos a remuneraço anual dos últimos 2 anos foi a seguinte: 

8.295,12 (691,26 x 12 meses)* 8.29512 (691,26 x 12 meses)* 

* Foi aplicada a reduçäo constante do art. 12.2 da Lei n. 12-A/2010 e do art.9 20.9 da LOE n 64-B/2011. 

Remuneraco total auferida em 2012 

PONTES, BAPTISTA E ASSOCIADOS, SROC, representado por Sérgio Leonel 12.370,79 
Pinto da Costa Pontes, R.O.0 n. 1.180 

A importância recebida corresponde a: 

- Honorários do ano de 2012 = 850,25 (691,26 + 23% x 11 meses pagos) 9.352,75 

- Deslocaçöes do ano de 2012 (kms, portagens e estadias) = 3.018,04 

3. CONSELHO CONSULTIVO 

Nao aufere qualquer remuneraço. 

7. SUSTENTAB!L(DADE DA EMPRESA NOS DOMINIOS ECONÓMICO, SOCIAL E 

AMBIENTAL 

7.1. ESTRATEGIAS ADOPTADAS 

A ULSCB visa a promoço da saúde, prevenço da doença e prestação de cuidados de saúde 

diferenciados I especializados, de forma abrangente, personalizada e integrada, em tempo útil 

corn qualidade e equidade, dando execuço às políticas superiormente definidas e aos 

respectivos planos estratégicos, tenda sempre em conta a respectiva adaptabilidade às -) 
necessidades regionais e locais. 
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Pretende-se um crescimento continuado da produção a ritmos superiores aos custos e a 

reduço das listas de espera de forma a prosseguir a sustentabilidade das medidas 

implementadas e da adequaço dos princIpios norteadores do seu desenvolvimento estratégico. 

Os desafios existentes no ano 2012, no domInio da gestho financeira, confrontaram-nos corn a 

necessidade impreterivel de obtenço de um rigoroso equilibrio entre a definição de objectivos 

estratégicos na vertente assistencial e a racionalizaço dos recursos humanos e materiais, bem 

como a aquisiço dos meios técnicos indispensáveis à prestaço de cuidados de saúde em 

conformidade corn normas de qualidade pré definidas. 

Assim, porque a necessidade de sustentabilidade finariceira da ULS é indissociável da garantia de 

qualidade dos serviços prestados, definiram-se os seguintes objectivos estratégicos prioritários a 

atingir no ano de 2012: 

- Melhoria da qualidade global, implementando políticas centradas no utente, geradoras de um 

nIvel de acessibilidade acrescida, major conveniência e acesso à informaço; 

- Aumento da eficlência operacional, promovendo a articuIaço efectiva entre os serviços do 

Hospital e Centros de Saúde, através de medidas que permitam reduço de custos e maior 

eficiência na prestaçäo de cuidados; 

- Melhoria da eficiência económico-financeira, contribuindo para o equilIbrio económico- 

financeiro da instituiço e a sustentabilidade das acçöes implementadas, 

Delineados os objectivos, foram definidos o conjunto de iniciativas/ medidas para os alcançar, 

assirn como o orçamento proposto para a sua concretizaçáo. 

PRINCIPAlS PRIORIDADES PARA O ANO DE 2012 

Melhoria da qualidade global 

- Tornar os cuidados prestados nos diversos serviços, em particular e, na ULS, em gera!, em 

cuidados de excelência, através de processos de certificaço e acreditaçäo. Desta aposta na 

certificaço de qualidade esperam-se múltiplos benefIcios: 

1. Melhorar a qualidade dos cuidados prestados; 

2. Aumentar a credibilidade das várias instituiçöes pertencentes à ULS; 

3. 

4. 

5. 

6. 

Aumentar a responsabilizaço dos profissionais; 

Aumentar a segurança para os cidados e melhorar os índices de confiabilidade; 

Estimular e melhorar a integraço e gestho dos serviços de saúde; 

Meihorar a eficiência e eficácia internas. 
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- Abertura de todos os Centros de Saúde das S às 20 horas, excepto na zona do Pinhal (Sert e 

Oleiros), onde estaräo abertos 24 horas, face à distância e rede viria e Idanha-a-Nova, por ser 

um conceiho muito extenso, disperso e corn localidades a mais de 50 km da sede ldanha-a-Nova 

e, consequentemente, também de Castelo Branco. 

- Encerramento de Extensöes de Saúde cuja proximiclade da sede do concelho seja acessível, ou 

seja, a distância inferior a 15 km, corn transportes acordar corn as Câmaras Municipais. 

- Definir e desfasar nos Centros de Saúde a oferta de consultas, de modo a que todos os doentes 

em triagem que sejam considerados nao urgentes, possam ser observados até às 20 horas do 

mesmo dia ou no máximo até 72 horas após o recurso às urgências hospitalares. 

Aumento da eficiência operacional 

- Articulaçâo do Hospital Amato Lusitano corn os Centros de Saúde, permitindo que os Meios 

Complementares Diagnósticos pedidos corn carácter de urgência sejarn efectuados nos serviços 

do HAL. 

- Reduçao do número de profissionais no atendimento do Serviço de Urgência. 

- Concentrar os serviços Médico I Enfermeiro e Administrativo nas diferentes Extensöes de 

Saúde, de modo a diminuir custos corn deslocaçöes. 

- Nao aceitar consultas no HAL sem referência médica, interna, ou através do Alert. 

- Maximizar a produçäo das consultas externas em oposiçao ao recurso ao Serviço de Urgência. 

- Desfasar o trabalho no bloco operatório de modo a aumentar as cirurgias programadas. 

- Manter o nIvel de tratamento (sessöes de Diálise) no serviço de Nefrologia, onde a capacidade 

instalada já permite urna diminuiçao significativa do recurso de doentes a entidades 

convencionadas. 

- lmplementaçao do Processo Clínico Electrónico, que suportará o fluxo de informaçäo gerado 

pelo desenvolvimento das diferentes tarefas realizadas pelos profissionais de saúde do Hospital, 

dos Centros de Saúde e Extensöes de Saúde, quer sejam médicos, enfermeiros, técnicos ou 

auxiliares, interligando todos os intervenientes no processo de prestaçao de cuidados de saúde. 

Meihoria da eficlência económico-financeira 

- Desfasamento de horários, de modo a que nao haja horas extraordinárias das 8 às 20 horas. 

- Cessação de vârios contratos de arrendamerito de espaços da Ex-Sub-Regiao de Sa' 

(aproximadamente 6.200 euros/mês). 
- 
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- Dialogar corn todos os Directores de Serviço e dos ACES, visando o seu envolvimento no 

objectiva de reduçäo do número de horas extraordinárias em 10%. 

- Monitorização de gastos corn medicamentos e melos auxiliares de diagnóstico, tendo em vista 

aumentar a percentagern de medicamentos genéricos prescritos e impedindo repetiçöes de 

MCDI efectuados j foutras unidades de saúde da ULS de Castelo Branco, partiihando os 

médicos a mesma informaço. 

- Impor o mínimo de aquisiçöes nas Unidades de Saúde, excepto material imprescindível para o 

tratamento dos doentes. 

- Revisäo de todos os contratos com Juntas de freguesia. 

- Diminuir a actividade cirúrgica adicional no âmbito do SIGIC em 10%, fazendo-as diferir para 

cirurgias programadas. 

7.2. GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS FIXADAS 

o processo de planeamento da actividade da ULSCB assenta na preparaçäo e negociaçäo anual 

do Plano de Desempenho, que se consubstancia no Contrato-Programa, celebrado anualmente 

corn a Tutela, e no qual são assurnidos objectivos relativamente à actividade assistencial, 

orçamento económico, plano de investimentos e níveis de recursos humanos, bem como os 

objectivos de qualidade e eficiência/económica e financeira. So realizadas periodicamente 

reuniöes corn a Tutela e procede-se ao envio de informaço mensal/trimestral, traduzindo os 

graus de execuço. 

Apresentamos, de urna forma sintética, os valores do Plano de Desempenho de 2012. 

Movimento Assistencial 

Internamento (doentes saldos) 9.229 9.233 9.102 101,44% 

Urgência 72.996 64.811 72.318 89,62% 

Consultas Externas 88.876 85.517 82.937 103,11% 

Intervençöes Cirúrgicas 6.440 6.383 6.385 99,97% 

Hospital Dia (sessöes) (1) 6.113 6.580 6.078 108,26% 

/._- 
Fonte: SICA, Dezernbro 2011 e 2012 

_-7( . 

(1) Nào inclul Hemodiálise, cuimioterapia e sessôes de originaram GDH Médicos de Ambulatório 
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De urna forma gfobal todas as grandes áreas de produço hospitalar foram cumpridas, como se 

pode verificar no quadro em referência, tendo a Consulta Externa, Hospital de Dia e 

Internamento ultrapassado os valores contratualizados. Por outro lado, os episódios de urgência 

reduziram-se, face aos valores contratualizados, em 10,38%, representando urna reduço 

efectiva de 11,21% face ao ano de 2011, o que é positivo, já que reflecte urna transferência dos 

doentes para episódios programados de consulta hospitalar. 

o quadro seguinte permite visualizar os objectivos globais contratualizados em sede do Contrato 

Programa (SNS), bem como o grau de cumprimento dos mesmos: 

Objectivos Globais Contratualizados 

________ -IIw 
- 

.-. - 
- . I 

.1 

I4:I(:1din. 
. 

N Total Consultas Médicas 84.637 78.874 7,31% 107,31% 

Primeiras Consultas 26.077 24A63 6,50% 106,60% 

Consultas Subsequentes 58.560 54.411 7,63% 107,63% 

rniiiìr4iiI3 

Total de GDH 9.552 9.110 4,85% 104,85% 

GDH Médicos 6.572 6.195 6,09% 106,09% 

Total de GDFI Cirúrgicos 2.980 3.199 -6,85% 93,15% 

GDH Cirúrgicos Programados 1.666 1581 5,38% 105,38% 

GDH Cirúrgicos Urgentes t314 1.410 -6,81% 93,19% 

I 
. . . r- 

I 
p-III ÄI4' -i 

Votai de Atendimentos 62157 69.424 -10,47% 89,539 

\!2 de Atendimentos (sem Internamento) 55.749 63143 -11,71% 88,29°Á 

. 

Psiqulatria (Adultos e lnfância e Adolescência) 1.304 1161 12,32% 112,32% 

Pediatria 319 428 -25,47% 74,53% 

Pneumologia 45 10 350,00% 450,00% 

Oncologia (s/ Quimioterapia) 1.987 1.918 3,60% 103,60% 

Outros 2.882 2.263 27,35% 127,35% 

Total Outras 6.537 5.780 13,10% 113,10% 

Taxade 
ervlços Domiciliários . 2012 Contrat. Variaçao 

W--- -- Eecuçao 
'II'A ' 

I 
. 

GDH Médicos 1.208 1.143 5,69% 105,69% 

GDH Cirúrgicos L620 1.347 20,27% 120,27% 

Doentes em Tratamento de Dilise Peritoneal 12 13 -79% 92,3i 
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Fonte: SICA Dezembro 2012 

Para além do mais, foram definidos pela Tutela objectivos de qualidade e eficiência, de âmbito 

nacional, e regional e respectivas metas, como se pode observar no quadro seguinte: 

Indicadores de Qualidade e Eficiência 

A. Acesso 

A.]. Percentagern d25 primeiras consultas no total de consultas 
médicas (%) 3Q9% 30,9% J 

A.2 Permilagem de doentes sinalizados para RNCCI, em tempo 
adequado, no total de doentes saldos (Cirurgia, Medicina Interna, 
NeuroLogia e Ortopedia) (%) 

3515% 78,46% J 

A.3 Percentagem de consultas realizadas e registadas no CTH no 
total de las consultas (%) 24,70% 2556% J 

A.4 Percentagern de doentes cirurgicos tratados em tempo 
adequado (%) 87,40% 9l52% J 

A.5 Percentagem de utentes referenciados para consulta externa 
atendidos em tempo adequado (%) 8455% 8893% I 
B. Desempenho Assistencial 

B.l Demora média (dias) 788 7,60 1 
B. Percentagern dedoentes saldos corn duraço de internamento 

1,42 1,1% ./ acima do limiar maximo (%) (1) 

B.3 Percentagem de reinternamentos em 30 dias (%) 

__________________ 

7,9 

_________________ 

8,2% 

______________ 

X 

B.4 Percentagem de partos por cesariana (% 
) 

22,58% 26,49% X 

B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total 
43 7Q% 444Q% J de cirurgias programadas (GDH) (%) 

B.6 Perceritagem de consumo de embalagens de medicamentos 
_________________ 

24 70% 

________________ 

27,86% 

_____________ 

1 genéricos, no total de embalagens de medicamentos (%) _________________ ________________ _____________ 
C. Desempenho Económico/Financeiro 

c.l Percentagem dos custos corn pessoal ajustados no total de 
56 71% 5672% J proveitos operacionais (%) (1) _________________ _________________ _____________ 

C.2 Percentagern dos custos corn horas extraordinárias, 
suplementos e FSE (seleccionados), no total de custos corn pessoal 23,91% 21,16% 1 
to, 
t'o _______________________ __________________ 

C.3 Percentagen'i de proveitos operacionais extra Contrato- 
________________________ 

3 01% 5 68% J Programa, no total de proveitos (operacionais) (%) _________________ _____________ 

CA EBITDA () 
_________________ 

232.055,00 2.948. 

C.5 Acréscimo de Dívida Vencida 0,00 -12.015.! 
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Thr 
F. Objectivos Institucionais da Regio 

F.1 Variaçâo de custos corn MCDT externalizados (%) 

_______________ 

-22,80% 

_______________ 

-13,50% X 

F.2 Variaço de custos corn Medicamentos (%) -0,49% -3,52% 1 

F_3 Percentagem de partos realizados corn analgesia epidural (%) 23,75% 33,44% 1 
F.4Tempo máximo admissível para preenchimento dosficheiros 
de acompanhamento no SICA (dias) 

Dia 28 
_________________ 

Dia 21 
________________ 

.1 
_____________ 

Através da leitura do quadro anterior, constata-se urna meihoria de desempenho hospitalar, 

corn expressão nos Objectivos de Qualidade e Eficlência, em que, dos vinte indicadores 

contratualizados, sornente três ficaram aquém das metas estabelecidas. 

No que respeita aos cuidados primrios, foram os seguintes os objectivos contratualizados: 

Indicadores de Contratualizaçäo das Cuidados de Saúde Primários-2012 

Eixo Nacional 

i Taxa de utiIizaço global de consultas médicas 66,5% 67,2% 

2 Taxa de utilizaço de consultas de planeamento familiar (15-49) 20% 21,2% J 

3 % de recém-nascidos, de termo, corn baixo peso 181% - n.d. 

4 
Taxa de cobertura de primeiras consultas na vida efectuadas até 

79,8% 84,9% 
aos 28 dias 

5 % de utentes corn PNV actualizado aos 14 anos (1) 95,0% 77,9% 'j 

6 
%lnscritos entre os SO - 74 anos corn rastreio de cancro colo- 

10,5% 12,9% 
j 

rectal efectuado (pesquisa sangue oculto - últimos 2 anos) (d) 

7 
Incidência de amputaçöes em diabéticos na populaço 

0,7 0,5 
residente/10000 Hab, 

8 
lncidência de acidentes vasculares cerebrais na populaço 

10,4 9,2 J residente/10000 Hab. 

Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e 

'J 9 antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório (Dose diária 98,7% 97,2 
definida/bOU Hab. Dia) _____________ _________ _______________ _________ 

lo 
N.2 de episádios agudos que derarn origem a codificaço 

66,9% 67,6 
ICPC2/no total de episádios 

____________ _________ ______________ 

11 
% de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no 

30,4% 34,1% / 
ci. total de embalagens de medicamentos 
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12 Custo médo de medicamentos facturados por utilizador 199,0 187,7 

13 Custo médlo de MCDT facturados por utilizador 36,5 37,5 X 
Eixo Regional 

14 Percentagem de inscritos corn diagnóstico de HTA 29,5% 22,5% 

15 % de Muiheres dos 25 aos 64 anos corn colpocitologia actualizada 29,5% 30,4% 

16 
Percentagerndo custo dos Inibidores da DPP-IV no custo total 
corn antidiabeticos orais (rnedtcarnentos facturados) (11) 

68 3% 79,9% 

17 
Percentagem de utentes corn diagnóstico de diabetes corn urna 
avaIiaçoanualdeHbA1c<=6,5% 

______________ 

22 O/ 
' 

° 

__________ 

22 8/ 

________________ 

EixoLocal _____________ 

18 

____________________________________________________ 

% utentes corn PNV actualizado aos 2 anos (1) 

___________ 

95,0% 

________ 

93,4% J 

19 % de utentes corn PNV actualizado aos 7 anos 95,0% 95,3% 1 

Fonte: SICA 2012 

(1) A avaIiaço destes indicadores está a ser validada pelo Departamento de Saúde Pública da ARS Centro 

De acordo corn a metodologia de corìtratuaIizaço da ACSS para o ano de 2012, foi definido o 

modelo de avaliaçào denominado, Índice de Desempenho Global (IDG), a aplicar ao ano de 

2012. Actualmente esta ULS apresenta urna margem de cumprimento de 103,5%, embora 

existarn dois indicadores que aguardam validaço da ACSS, conforme se demonstra no quadro 

abaixo. 

Índice de Desempenho Global 

... 

'1;1r1L.3. 

1. Objectivos Nacionais 

1.1 Acesso (1) 6,75 5,8 

1.2 Desempenho Assistencial 8,25 8,5 

1.3 Desempenho económico-financeiro 40 45,7 

2. Objectivos Regionais Centro 15 14,8 

3. Cuidados de Saúde Primários - Eixo Nacional (1) 18 18,7 

4. Cuidados de Saúde Primários - Eixo Regional Local - 

Centro 
12 

I 

10,0 

I 

T11I1IIINI1TIIC1! 

(1) Falta validaço da ACSS 

Fonte: SICA 2012 
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7.3. SUSTENTABILIDADE / EFICIÊNCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA 

A gesto da ULSCB, que integra o Hospital Amato Lusitano e os Agrupamentos de Centros de 

Saúde BIS e PIS, dever permitir gerar ganhos de produtividade e eficiência através da 

reorganizaço de serviços, de urna gesto de recursos humanos adequada, e de urna prestaçäo 

de cuidados mais eficiente, fazendo mais e melhor utilizando recursos idênticos aos actuais e, se 

possível, reduzi-Ios gradualmente. 

o modelo proposto em 2009, no Plano de Negócio da ULSCB, perspectivava o seu equilIbrio 

financeiro num horizonte de três anos, corn urn plano de investimentos adequado às suas 

necessidades, e urna progressiva meihoria dos seus resultados operacionais. 

Os ganhos entretanto alcançados assentam na rentabiIizaço da capacidade instalada ao nIvel 

de MCDT, na abertura da prestaço de alguns serviços ao exterior, de forma competitiva face à 

concorrência existente na regio, e no aumento da sua eficiência através da diminuiçäo dos 

custos de funcionamento, nomeadamente no que respeita aos custos corn pessoal: dirninuiço 

das custos corn horas extraordinrias; renegociaço de condiçöes contratuais; racionalizaço da 

utilizaçäo de recursos humanos, através do desenvolvimento da mobilidade interna. 

o aumento da receita da ULSCB adveio do crescimento da produço, mas também do registo 

integral de toda a actividade assistencial e da melhoria da cobrança às seguradoras, aos 

subsistemas de saúde e aos utentes (taxas moderadoras), meihorando e desenvolvendo as boas 

práticas já existentes. 

Quanto à diminuiço dos custos, a estratégia passou pela negociaço mais "agressiva" corn os 

fornecedores de bens e serviços, e por urna política de contenço de consumos (em particular 

de medicamentos) e de custos, nomeadamente ao nivel do pessoal e dos serviços requisitados 

ao exterior. 

Atendendo à realidade actual e apesar dos constrangimentos orçamentais, mantêm-se grande 

parte dos pressupostos iniciais, sendo necessário continuar o esforço no sentido de alcançarmos 

anualmente o equilIbrio económico-financeiro, única via possivel para garantir a 

sustentabilidade da instituiço. 

7.4. SUSTENTABILIDADE I EFICIENCIA SOCIAL 

A ULSCB continua, na área hospitalar, condicionada pelas inúmeras situaçöes sociais que 

impedem que as altas médicas correspondam a saldas efectivas e imediatas dos utentes para o 
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seu domicilio. Esta situaço tern contudo, vindo a ser minimizada corn o desenvolvimento em 

curso da Rede Nacional de Cuidados Continuados. 

Existe a preocupaçäo da procura sistemática de feedback dos utentes, internos e externos, 

considerando, as suas opiniöes/sugestöes/reclamaçoes como um instrumento fundamental para 

urna análise das situaçbes que possibilitam aumentar significativamente essa participaço e 

desenvolver simultaneamente acçöes que contribuarn para a meihoria da qualidade dos serviços 

que presta, tarefa que se pretende incrementar corn a criaço do novo Gabinete da Qualidade e 

Utente previsto no Reguamento Interno. 

A Comisso de Humanizaçäo, a Liga dos Amigos e a Casa do Pessoal, para além da dinamizaço 

das respectivas áreas, têm vindo igualmente a promover vrias iniciativas corn o envolvimento 

dos profissionais do Hospital e especificamente através da organizaçäo de debates, convívio e 

promoço de exposiçöes de peças de arte realizadas pelos profissionai5 da ULSCB ou de 

entidades externas. 

A ULSCB promove urna efectiva igualdade de tratarnento e de oportunidades entre homens e 

mulheres, eliminando as discriminaçöes e permitindo sempre que possível a conciliaçäo da vida 

pessoal, familiar e profissional. 

No que concerne ao cumprimento dos principios dominantes a urna adequada gestào 

empresarial, a ULSCB tern promovido a igualdade de oportunidade5, respeito pelos direitos 

humanos de näo discrirninação, no curnprimento da legislaço em vigor nesta matéria, 

norneadamente no que respeita à política de contrataçôes, de remuneraçöes e de atribuiço de 

todos os direitos e regalias previstos na legislaço. 

Ao nivel da prornoço e valorizaçäo individual dos recursos humanos, foi feito um esforço no 

sentido de dotar o Departamento de Formaçäo corn os rneios humanos e técnicos adequados à 

promoçäo de acçöes de carácter ou funçäo específicos ou de carácter gera!, demonstrando a 

preocupação corn a gestho adequada do capital humano da empresa, corn promoçäo da 

valorizaço individual dos recursos humanos e instituição de sistemas que fomentem o bem- 

estar e que premelem o mérito dos trabalhadores. 

A ULSCB colabora na incluso social (empregabilidade) através da adesäo aos Programas 

Ocupacionais de Colocaço de Desempregados, bem como protocolos corn Universidades, 

Institutos Politécnicos e outras Escolas Superiores, através da oferta de estágios académicos. 

Refira-se também que a ULSCB proporciona estágios profissionais e estágios voluntários, dos 

quais podem resultar acréscimos de empregabilidade de quem os frequenta. 

o Balanço Social é divulgado nas suas páginas de Intranet, curnprindo-se assirn o determinado 

no Despacho Conjunto n, 373/2000, de 31. de Março. 
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7.5. SUSTENTABILIDADE / EFICIENCIA AMBIENTAL 

No dominio ambiental, a ULSCB, até pelos processos de certificaço de sistemas de gestäo da 

qualidade que tern implementado em diversos dos seus serviços, tern adoptado prticas, 

instalado equipamentos, definido procedimentas e formando os seus profissionais, para que a 

sua actividade resulte, nomeadamente, numa acrescida sustentabilidade ambiental. 

Foi implementada a meihoria das condiçöes de iluminaço das instalaçöes/postos de trabalho, 

corn equipamento que simultaneamente permitiu urna acentuada reduço dos gastos 

energéticos, bem como a instalaço de equipamento mais eficiente no sistema de climatizaço. 

Ainda neste âmbito e tendo em conta a Estratégia Nacional para as Compras Ecológicas, a ULSCB 

tern adoptado os seguintes principios: 

-Aquisiço de equipamento informático energicamente eficiente; 

-Aquisiço de equipamentos eléctricos a empresas licenciadas corn alvará, respeitando o 

triângulo de segurança, qualidade e ambiente; 

- Aquisiçäo de sacos plásticos para depósito de resIduos hospitalares, transparentes corn faixa 

em detrimento dos opacos por conterem menor quantidade de corantes (em fase de execuço); 

- Pesagem de residuos valorizáveis e utiIizaço de ecopontos nos serviços; 

-Contrataço de operadores licenciados para a recolha de resíduo5 no urbanos e perigosos; 

- Alarganiento a toda a ULSCB de aplicaçöes informáticas pciperfree de Gestho Documental e 

Controlo de Assiduidade (em execuço); 

-Aquisiço de produtos de higiene e limpeza biodegradáveis. 

7.6. PRINCIPAlS RISCOS PARA A ACTIVIDADE E PARA O FUTURO DA EMPRESA 

os factores de risco identificados para o futuro da ULSCB assentam em três vertentes: 

- A vertente financeira, onde a dependência face ao valor capitacional limita a acço da 

Instituiçào, nomeadamente no que respeita à renovaço do parque de equipamentos e de 

instalaçöes mais obsoletas, para além das novas imposiçöes legais, (Lei dos comprornissos, por 

ex.) que, devido à sua exigência, por vezes inviabilizam a assunçäo de novos compromissos, 

relacionados corn investimento; 
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- Na vertente humana, a ULSCB apresenta urna estrutura etria que nao pode considerar-se 

probIemtica urna vez que os seus profissionais apresentam urna média de idades de 46,27 

anos, correspondendo esta média na área médica a 53,89 anos (Carreira Hospitalar = 51,79 

anos I Cuidados de Saúde Primários 56,75 anos), valores que podem considerar-se normais 

para o sector e actividade. Porém, tal no invalida a difícil realidade corn que, diariamente na 

área médica se debate a instituiço, traduzida na dificuldade de obter o contributo e fixar novos 

profissionais, corn particular relevância em algumas especialidades extremamente carenciadas, 

nomeadamente: Pneumologia, Psiquiatria, Obstetricia, Cirurgia, Medicina do Trabaiho, 

Anestesiologia, Ortopedia, Oftalmologia e Medicina Geral e Familiar. 

Embora se tenha procedido à abertura de procedimentas conducentes à ocupaço, em regime 

de contrato de trabalho por tempo indeterminado, de 60 vagas carenciadas, distribuidas pelas 

várias especialidades médicas, apenas 4 vagas foram preenchidas (concursos desertos e 

desistência de candidatura e/ou decIinaço de ocupaçâo do lugar). 

A vertente demográfica, corn urna taxa de dispersäo populacional acima da média e associada 

ao facto de termos urna populaço envelhecida e corn urna elevada incidência e prevalência de 

doenças crónicas (osteoarticulares, digestivas, hipertenso arterial e hipercolesterolemia). 

7.7. SALVAGUARDA DA COMPETITIVIDADE DA EMPRESA PELA VIA DA INVESTIGACAO, 

INOVACAO, DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS 

No período em análise, os investimentos realizados ascenderam a 213.583 euros, terido incidido 

essencialmente em equiparnento informático e médico-cirúrgico, podendo observar-se de forma 

mais detaihada as principais aquisiçôes realizadas no capítulo 5 - Investimentos da Actividade 

Global em 2012. 

Realizaram-se dois ensaios clínicos, nas áreas da Diabetologia e da Gastrenterologia. 

O Serviço de lnvestigaçäo, Formaço e Ensno (SIFE), é o órgo responsâvel pela formaço 

contInua de todos quantos prestam serviço na ULS de Castelo Branco, pela coordenaçäo das 

actividades de investigaçäo e pela normalizaço das relaçöes institucionais corn entidades que 

proporcionam formaçâo. Tern assumido e continua a assumir um papel irnportante na 

promoçâo de acçòes específicas de formaço que proporcionem competências técnicas e 

científicas a todos os funcionários e agentes de saúde, em consonância corn a satisfaço das 
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necessidades formativas, conducentes à realização dos objectivos definidos para a Unidade 

Local de Saúde nos seus planos de Acço Anuais. 

7.8. PLANOS DE ACCAO PARA O FUTURO 

Os objectivos estratégicos que nos propomos atingir em 2013 e nos próximos anos passam pela 

rnelhoria da qualidade global, implementando políticas centradas no utente, geradoras de um 

nIvel de acessibilidade acrescida, maior conveniência e acesso à informaçäo; pelo aumento da 

eficiência operacional, promovendo a articulaçäo efectiva entre os serviços do Hospital e 

Centros de Saúde, através de medidas que permitam reduçào de custos e major eficiência na 

prestaço de cuidados; e pela meihoria da eficlência económico-financeira, contribuindo para o 

equilIbrio económico-financeiro da instituiçào e a sustentabilidade das acçöes implementadas. 

¿. CUMPRIMENTO DOS PRINCIPIOS DE 80M GOVERNO (RCM N. 49/2007, DE 28 
DE MARÇO) 

A ULSCB procede à apresentaço regular e periódica de toda a informaço necessária à 

avaliaço dos niveis de desempenho nas vertentes assistenciais e económica e financeira. 

É enviado periodicamente à Administraçào Central do Sistema de Saúde e Administraçäo 

Regional de Saúde do Centro, o desenvolvimento da actividacle realizada, bem como o modo 

como esta tern vindo a satisfazer as necessidades em saúde das populaçôes servidas pela 

lnstituiço. 

A ULSCB tern desenvolvido todos os esforços necessários conducentes ao cumprimento dos 

objectivas definidos pela Resoluço do Conselho de Ministros n 49/2007 de 28 de Março) a 

qual estabelece os princIpios de born governo do sector empresarial do Estado. 

9. CÓDIGO DE ETICA 

Corn vista à prossecuço da sua misso, o Conseiho de Administraço da ULSCB aprovou o 

Código de Etica que se encontra publicado no site da internet (www.ulscb.min-saude.pt). O 

Código em apreço define, por um lado, normas e princIpios gerais de actuaçäo pelos quais a ULS, 

através dos seus colaboradores, regerá a sua conduta no seu relacionamento corn terceiros e, 

42 
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


RELATÓRIO E CONTAS 2012 UN/DADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCC, E.P.E. 

por outro, prevê normas de boas práticas a que os profissionais estào obrigados por ¡nerência 

do exercício das suas funçöes ou da sua profisso. 

De igual modo, a ULSCB tern em funcionamento urna Comisso de Etica, corn a composição, 

rnandato, competências e funcionamento previstos no Decreto-Lei n.9 97/95, de 10 de Majo. 

Acresce que a ULSCB cumpre ainda corn os princIpios constantes da Carta Etica da 

Administraço Pública, a que se associa o respeito pela deontologia profissional dos diferentes 

grupos profissionais organizados em ordens profissionais, corn códigos de ética próprios. 

lo. INFORMAÇÄO SOBRE A EXISTÊNCIA DE UM SISTEMA DE CONTROLO 
COMPATIVEL COM A DIMENSAO E COMPLEXIDADE DA EMPRESA, DE MODO A 

PROTEGER OS INVESTIMENTOS E OS SEU5 ACTIVOS (PONTO 19 DA RCM N. 

49/2007, DE 28 DE MARÇO) 

Tendo em conta factores como o volume de eventos ou transacçöes, a materialidade dos valores 

envolvidos, a complexidade no apuramento de quantidades ou valores, a diversidade de 

referências a gerir, a susceptibilidade dos bens a desvios, a sensibilidade dos intervenientes nos 

processos ao controlo interno e os riscos normalmente associados a cada urn dos processos, as 

principals áreas de risco definidas foram as seguintes: 

s Produçäo; 

e Facturaço; 

s Gestho de recursos humanos; 

. Compras; 

o Gestho de existências; 

s Gestho de imobilizado; 

. Gestho de Tesouraria; 

s Contabilidade e reporte. 

Para estas áreas foram elaborados Regulamentos e procedimentos escritos, contendo a 

descriço das tarefas, os prazos de execuço e os respectivos executantes, visando estabelecer 

que todos os controlos efectuados sejam devidamente evidenciados. 

o Regulamento Interno estende este tipo de obrigaçöes a todos os serviços/unidades da ULSCB. 

o Auditor Interno designado é um elemento fundamental no reforço do sistema de controlo 

interno que se deseja implementar. 
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11. IDENTIFICA ÇAO DOS MECANISMOS ADOPTADOS COM VISTA À 
PREVENÇAO DE CONFLITOS DE INTERESSES (PONTO 22 DA RCM N. 49/2007, 
DE 28 0E MARÇO) 

A ULSCB tern um Plano de Gestho de Riscos de Corrupço e Infracçöes Conexas, que constitui o 

instrumento base de icIentificaço dos riscos, nomeadamente confUto de interesses, e a 

enumeraço das medidas adequadas a reduzir a probabilidade da sua ocorrência. 

Estáo identificadas vrias medidas, que constam desse instrumento de gestho, nomeadamente: 

- Os membros do Conseiho de Administraço e demais dirigentes da ULSCB abstêm-se de 

intervir nas decisöes e deliberaçöes que envolvam os seus próprios Interesses, designadamente 

na aprovaço de despesas por si realizadas; 

- Elenco objectivo de critérios de selecçäo de candidatos que permita que a fundamentaço das 

decisöes de contratar seja facilmente perceptível e sindicveI; 

- Promoçäo de urna rotatividade, sempre que possivel, nos elementos que constituem o júri dos 

processos de contrataço, evitando-se a designaço dos mesmos elementos, de forma 

reiterada; 

- Elaborar e implementar um programa de reduço dos ajustes directos; 

- Meihorar a elaboraço dos critérios de avaliaço das propostas, meihorando a qualidade das 

cláusulas técnicas; 

- Realizar a quaIificaço de fornecedores -avaIiaço de satisfaçào sobre a sua prestaço de 

serviços; 

- Critérios de adjudicaço, factores e subfactores de avaliaço das propostas enunciados de urna 

forma clara e suficientemente pormenorizada no respectivo programa do procedimento ou do 

convite e adequados à natureza e aos objectivos específicos de cada aquisiçäo em concreto; 

- Mecanismos que garantarn que o preço das propostas é avahado por referência a parámetros 

objectivos, os quais permitem aferir a respectiva razoabilidade; 

- Mecanismos que garantam que os concorrentes preteridos foram notificados nos termos legais 

sobre a deciso de adj udicaço; 

- Proceder, corn frequência mensal, a reconciliaçöes bancárias, por profissional diferente. 
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No âmbito da acumulaçäo de funçöes público-privadas, e corn o intuito de evitar a utiIizaço 

indevida de recursos públicos no exercício da actividade privada, ou o exercício de actividades 

nao autorizadas, bem como o exercício da actividade privada durante o horário de trabaiho 

pondo em causa o comprornetimento da isençäo e a imparcialidade exigidas no exercício de 

funçöes públicas: 

- Obrigatoriedade de apresentaço de um pedido de autorização de acumulaçäo de funçöes nos 

termos definidos no artigo 29 da Lei n. 12-A/2008, de 27 de Fevereiro; 

- Rever anualmente todas as aprovaçöes de acumulaço de furìçöes privadas; 

- Obrigatoriedade das acumulaçöes j autorizada5 para o exercício de funçöes de ensino serem 

confirmadas no inIcio de cada ano lectivo; 

- Controlar regularmente e aleatoriamente 05 pedidos autorizados de acumulaçäo corn funçöes 

privadas, no sentido de verificar a sua actualidade e abrangência. 

No âmbito de ofertas de clientes/utentes ou fornecedore5 de bens e serviços: 

-Proibiço dos dirigentes, chefias e trabaihadores da ULSCB pedirem ou aceitarem dádivas e 

outros benefIcios; 

- Definir procedimentos a serem observados no caso de recebimento de presente; 

- Divulgar ao público a política da ULSCB no que concerne ao recebimento de presentes. 

12. EXPLICITAÇÂ'O DA D1VLJLGAÇÄO DE TODA A !NFORMAÇAO ACTUALIZADA 
PREVISTA NA RCM IVi' 49/2007, DE 28 DE MARÇO 

A informaço relativa à ULSCB é publicada no seu sItio no endereço: www.ulscb.min-saude.pt e 

no sItio de SEE. 

De seguida indica-se a informaçào que consta actualmente nos sitios do SEE e da empresa: 
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Anexo 3 
, Informaçao a constar no site de SEE 

DivuIgaço 
Comentarios 

S N N.A. _____________________________________________________ 
Estatutos actualizados (pdf) X 

_______________________ 

HistoriaIViso,MissoeEstratégia X 

Ficha sinteseda empresa X 

Identificaçäo da Empresa: 
Misso, objectivos, políticas, obrig. serv. púbi. e modelo de financamento X 

Modelo de Governo I ldentificaço dos Órgos Sociais: 
Modelo deGoverno (identificaçào dos órgos soclais) X 

Estatuto remuneratório fixado X 

Remuneraçöes auferidas e demais regalias X 

Regulamentos e Transacçöes: 

Regulamentos internos e externos X 

Transacçöes relevantes corn entidades relacionadas X 

Outras transacçöes X 

Arìlise da sustentabilidade económica, social e ambiental X 

Avaliaço do cumprimento dos Principios de Born Governo X 

CádigodeEtica x 

lnformaçofinanceirahistóricaeactual X 

Esforço financeiro do Estado X ________________________________ 

. lnformaçao a constar no site da Empresa Dvulgaço 
Comentarios 

________________________ S N N.A. ______________________________________________________ 
Existência desite X 

Historial, Viso, Misso e Estratégia X 

Organigrama X 

órgos Soclais e Modelo de Governo: 
ldentificaço dos órgos soclais X 

ldentificaçodasáreasderesponsabilidadedoCA X 

identificaçäo de comiss6es existentes na socieda de X 

Identificar sistemas de controlo de riscos X 

Remuneraço dos Órgos sociais X 

Regulamentos internos eexternos X 

Transacçöes fora das coridiçöes de mercado X 

Transacçöes relevantes corn entidades relacionadas X 

Análise da sustentabilidade económica, social e ambiental X 

CádigodeEtica X 

Relatório e Contas X 

Provedor do cliente _____ X ______ ______________________________ 
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CUMPRIMENTODASORIENTAÇOESLEGAIS 

1. EXPL!CITAÇAO DAS COND1ÇÖES E NIVEIS DE CUMPRIMENTO DE 
ORIENTAÇOES E OBJECTIVOS DE GESTAO (ART.' 11. DO DL N.2 300/2007, DE 
23 DE/kGOSTO) 

Os membros do Conseiho de Administraço da ULSCB pautam a sua actuaço e tomam as suas 

decisöes tendo em conta as orientaçöes gerais e específicas emanadas pela Tutela. 

Apresentamos no quadro seguinte um resumo quanto ao cumprimento das orientaçöes e 

objectivos: 

Cumprimento das Orientaçöes Legais 1pe9 
s N N.A 

Quantlflcaçao Justlfkaço 

Objtivos cJe Gstio: 
Indicadores de Qualidade e Eficiência - Nacionais X 87,50% ver ponto 7.2 - governo da sociedade 
Indicadores de Qualidade e Eficiência - Regionais X 75% ver ponto 7.2 -governo da sociedade 
Indicadores dos Cuidados de Saúde Primádos X 53,34% ver porto 7.2 -governo da sociedade 

Gestan do Risco Fina aceiro X ver ponto 2 - cumprimento obrig. egais 
Litnits cJe Cresciinenlo (IO Endividamenin X -57% ver ponto 3 - cumprimento abrig. egais 
EvoIt,c,'o <Io PMP a fornecedoriis X -84 dias ver ponto 4 - cumprirnento obrig. egais 
Airases nos Paqsrnerilos ('Arroars) -tnds as eflhi(IZsdeS X 9s1.89669 ver ponto 5 - cumprimento obrig. legais 
AIraos nos Paq roe nos (Arma rs) -a)e na s fornececlores oxte reno X 39.97O83 ver ponto 5 - cumprimento abrig legais 
Deveres Especuais (le Inforrnaçio x ver poco 6- cumprimento obrig. legni5 
Reconiendaçöes do acioniaa na aprovaçiio ce contas: 

ObtençSo das certidòes de registo predial em falta X 0% ver ponto 7 - cumprirnerito obrig. legais 
Iroplementar medidas para apuramento adequado valarexisténcias armazém X 50% ver ponto 7- cumprirnento obrig. legais 
Reforçar sistemas controlo interno (reconciliaçto clientes e outros) X 100% ver ponto 7- cumprimento obrig. legais 
Obte nçao confirmaç5o saldos junto da ARS Centro X 100% ve r ponto 7 - cumprimento obrig. legais 
Constituir seguros cobertura ocorrência sinistros f 0% ve r ponto 7 - cumprimento obrig. legais 
Reduçto do PMP X 100% ver ponto 7- cumprimerito obrig. legais 
Manterdisponibilidades e aplicaçöesfinanceirasjunto do IGCP X 91,25% ver ponto 7- cumprirnento obrig. legais 
Cumprime nto do Plano de Reduç5o de Cuetos X 100% ve r ponto 7- cuniprirnento obrig. legais 

Romtiec raçôn s: 

N5oatribuiçSo de prémios de gesto, nos termos art2 29.2 da Lei 64-B/2011 X ver ponto 8- curnpriniento obrig. legais 
órg5os socinis - reduçto re muneratória nos termos do art.2 2O. da Lei 64-B/2011 X 20.5413SC ve r ponto B - curnprirnento obrig. legais 
árgaosSociaisreduçsode5%poraplicaçgoartigo125daLei n.212-A/2010 X 11.863,08 verpontoa-cumprimentoobrig.Iegais 
Órg5os Sociais -suapenso sub. férias e Natal , nos te rrnos do art.n 212 da Lei 64-B/2011 X 32.21a,1O ve r ponto 8 - cumprirnento obrig. legais 
Auditor Externo - reduç5o reniuneratória nos te rmos do artn 262 da Lei 64.S/2011 X ve r ponto 8 - cumpriniento obrig. legais 
Restantes trabalhadores - reduç5o remuneratôria, rias termos do art.n 20n da Lei 64-B/2011 X 1.677.081,00 ver ponto8 cumplimento obrig. legais 
Restantes trabalhadores - suspens5o sub. Férias e natal , nos termos do arte 2lnda Lei 64-8/2011 X 3.122.499,54 ver ponto B - cumprimento obrig. legais 

Artiqo 32 do EGP 

Utilizaç5ode cartöesde crédito x verponto9-cumprimentoobrig.legais 
Reembolso de despesas de representaçäo pessoal X ve r ponto 9 - cumprimento obrig. legais 

Conlratnçro Ptihtica 
Normas de contrataçäo pública x ve r ponto lU - cuinprime rrto obrig. egais 
Normas de contrataç5o pública pelas participadas X ver ponto 10- cumprimento obrig. legais 
Contratos submetidos a visto prévio do IC X ver ponto 10 - curnprimento obrig. legais 

Arnsio so Sisteisra Naciona (le Compras Púhicas X ver ponto 11- cumprimentoobrig.legais 
Pa nuis Atulcmãvel x ver ponto 11 - cumprimento obrig. legais 
Principio da Igrialdacte do G onoro 

Fomentar a igualdade de oportunidades entre borneos e muheres na ULSCB X ver ponto 12 - cumprimento obrig. egels 
Contribuir para odesenvolvimento de medidas de conciliaç5o da vida familiare profissional X ver ponto 12- cumprimento obrig. legais 

Plano de Redtiç.o de Castos 

c5astos com pessoal X -1452% ver ponto 13 - cumprimento obrig. legais 
Fornecimentos e Serviços Eeternos X 35.48% ver ponto 13- cumprimento obrig. legais 

RerJuciln fln Efetivos e Cargos Dirigentes 
Nede efetivos X ver ponto 14- cumprimentoobrig. legais 
N( de cargos dirige sres X ver ponto 14 - cumprimento obrig. legais 

Pricrciio da Uiidde de tesoisraria X 91,25% ver ponto 15- cumprimento obrig. legais 
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2. GESTAO DO RISCO NOS TERMOS DO DESPACHO N. 1O1/2009-SETF, DE 30 
DE JA TVE/RO 

A ULSCB recorreu em 2010 ao Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Serviço Nacional 

de Saúde (FASP) para pagamento de dividas a fornecedores, no âmbito do Programa Pagar a 

Tempo e Horas, determinado pela Resoluço do Conselho de Ministros n. 
191-A/20081 de 

Dezembro de 2008, nos termos definidos no referido programa, ascendendo o apoio concedido 

a 3.500.000 euros. 

Em 2012, a ULSCB pagou juros no montante de 74.410,63 euros a urna taxa de 2,119% que 

corresponde à taxa remuneratária do último período de juro acrescida da penalizaço de 1,2%, e 

procedeu ainda à amortizaçäo de 1.995.673)71 euros do capital em dívida, sendo nossa intenço 

proceder à arnortizaço da verba restante no decorrer do ano de 2013. Em 2010 e 2011, os juros 

suportados ascenderarn a 7.4-08,33 euros e 60.753,68 euros, respectivamente. 

Explicita-se no quadro seguinte o grau de cumprimento da gestäo do risco financeiro: 

GestodeRiscoFinançejro Despachon 101/09 SETF de3O-01 
Cumprido 

s 

_______ 

NA. 
Procedirnentos adoptados em matéria deavaliaç5o de risco emedidas decobertura respectiva 

___________ 
Diversificaç5o de instrumentos de financiamerito x 

Diversificaço das modalidades detaxa dejuro disponíveis X 

Diversificaçto de entidades credoras X 

Coritrataço de instrumentos degestho de cobertura de riscos em funço das condiçòes de mercado X 

Adopço depoiltica activa dereforço decapitals permanentes 

Consolldaço passivo remunerado: transformação passivo Curto ers M/L prazo. em coridiçôes favorveis X 

Contrataço da operaço que minlmi2a o custo financeiro (all-in-cost) da operaço X 

Minimizaço da prestação de garanties reals X 

Minimizaço de c'áusulas restritivas (covenants) X 

Medidas prosseguidas corn vista à optimizaço da estrutura financeira da empresa 

Adopçào de politica que minimize afectaçto de capitais alheios cobertura financeira dos investirnentos X 

opço pelos investimentos corn comprovada rendibilidade social I empresarial, beneficiam de FC e de CP X 

Utilizaçto de auto uinanciamento edereceitas dedesinvestimento X 

lnclusonos R&C 

Descriçäo da evoluço tx média anual de financiarnento nos últimos 5 arios X 

Juros suportados anualmente corn o passivo remunerado e outros encargos nos últimos 5 anos X ponto 2 -CumprirnObrigLegais 

Análise de eficiéncia da politica definanciarnento e do uso de instrumentos de gesto de risco fi nanceiro X 

Rell exto nas DF 2012 do efeito das vari açäoes do justo valor doc contratos de swap em cartel ra X 

Legenda: 

FC - Fundos comunitrios 
CP - Capital próprlo 

S-Sim 

N -No 
NA - Näo ApIicvel 

Nota: Assinalar rio formuláriocomXas respostas correctas epreenchero campo descriço corn as medidas adoptadas. 
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3.CUMPRIMENTO DOS LIMITES MÁXIMOS DE /tCRÉSCIMO DE 

ENDIVIDAMENTO DEFINIDOS PARA 2012 NO DESPACHO N. 155/2011-MEF, 
DE28 DEABRIL 

No sentido de dar cumprimento aos limites máximos de acréscimo de endividamento definidos 

para 2012 no referido despacho, a ULSCB nao contraiu qualquer empréstimo remunerado, 

mantendo-se apenas o empréstimo contraído em 2010 junto do Fundo de Apoio ao Sistema de 

Pagamentos do SNS (FASP), no montante atual de 1.504.326,29 euros (reduziu 57% face ao 

montante inicial de 3.500.000 euros). 

4. EVOLUÇAO DO PRAZO MEDiO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES 

Em conformidade corn a Resoluçäo do Conseiho de Ministros n.2 34/2008, de 22 de Fevereiro, 

corn a alteração introduzida pelo Despacho n.9 9870/2009, de 13 de Abril, a ULSCB remete 

trimestralmente à ACSS a informaço sobre a evoluçäo do PMP para efeitos de monitorização. 

A evoluço do PMP durante o ano de 2012 foi positiva, se atendermos aos prazos verificados em 

2011, atingindo no final do ano os 170 dias em termos ponderados, o que corresponde a urna 

diminuiço de 33% face ao período homólogo de 2011. 

Este PMP ainda se encontra fortemente influenciado pelas dIvidas verificadas até ao final do 1 

semestre de 2012, situaço que se inverteu no 22 semestre corn o recebimento das yerbas que 

nos permitiram a reguIarizaço das dIvidas a fornecedores externos do ano de 2011 (14.124.637 

euros), para além do esforço interno para regularizar as dividas de 2012 dentro dos prazos 

estipulados pela LCPA. 

Em reIaço ao ano de 2013, e caso se concretizern as previsöes orçamentais e de liquidez 

esperadas, será possível manter um PMP baixo, que poder vir a aproximar-se dos 60 dias. 

No entanto, para a manutençäo do actual nIvel de liquidez e de endividamento, será necessária a 

conjugaço de diversos factores, entre os quais: 

a) Manutenção do adiantamento mensal do Contrato-Programa para níveis próximos dos .95% 

do montante total previsto; 

b) Manutençào do usufruto dos descantas de pronto pagamento actuais por parte de a/guns 

fornecedores, e a/argomento a outras se assim for possível; 

c) Rigoroso contro/o da execuçäo orçamental e cumprimento da Lei das Corn promissos. 

49 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


RELATORJO E CONTAS 2012 UN/DADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, EP.E. 

Apresenta-se de seguinte o mapa corn a evo!uçäo ocorrida no último biénio: 

EVOLUÇAO DO PRAZO MEDIO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES 
nostermosda RCM 34/2008, corn asalteraçöesintrocluzidaspelo Despacho 9870/2009 

(em dias' 

lo T. 2011 2° T. 2011 3° T. 2011 4° T. 2011 1" T. 2012 2° T. 2012 3° T. 2012 4° T. 2012 

PMP 
229 240 267 254 262 254 212 170 ponderado 

5. ATRASOS NOS PAGAMENTOS "ARREARS" (DECRETO-LE! N.!? 65-A/2011, DE 
17 DE MA/O) 

Mapa da posiçäo a 3111212012 dosPagamentosem Atraso, nostermosdo DL 65-N2011, de 17 de maio 
(todas as entidades) 

Unid: 
Pagameios em Atraso o o dias O 120 dias 

. 

iOdes 24O-36O es > 360 thas 

DESPESAS CORRENTES 362.645,73 168858,28 23.187,52 29088,41 398.11675 
02 - Aquisiçoes de bens e servkos 361.397,59 165.148,83 22.60641 28.37558 277.686,48 

03 - Juros e outros encargos 
i .248,14 709,45 581 ,1 i 71 2,63 11.160,30 

06 - Outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 109.26997 

DESPESASDE CAPITAL o,00 o,00 o,00 o,00 o,00 

07-Aquisiçóesdebensdecapital o,00 0go 0,00 000 0,00 

. .- 

A maloria dos atrasos reporta-se a entidades do SNS (embora neste caso as dividas estejam a ser 

regularizadas no âmbito do programa clearing house) ou outras entidades do Estado. 

No quadro seguinte apresenta-se a mesma informaçäo, mas apenas relacionada corn 

fornecedores externos, estando parte desta dívida já regularizada em 2013: 

Mapa da posiçäo a 31/1212012 dos Pagamontosem Atraso, nostermosdo DL 65.A12011, de 17 de malo 
(apenasfornecedores externos) 

Unid: 
Pagamentos em Atraso o o dias 90 120 dias 120 240 thas dias 

DESPESAS CORRENTES 21.440,46 3.877,87 2.779,42 712,83 1t160,30 

02 -Aquisiçoes de bene e serviços 20.192,32 3.168,42 2,198,31 0,00 0,00 

03 -Juros eoutros encargos 1.248,14 709,45 581,11 712,83 11.160,30 

06 - Outras despesas correntes 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

DESPESAS DE CAP/TAL oo,j o,00 0,00 0,00 0,00 

07 - Aquisiçòes de bene de capilsi j o.00 o.00 0.00 0,00 0,00 

TOTAL 3 877F 2 7794 7124 1iî60,3, 
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6. DEVERES ESPECIA IS DE INFORMA ÇÄO (DESPACHO N. 14277/2008, DE 23 
DE MAJO) 

Relativamente a este item, a ULSCB remeteu à DGTF a ¡nformaço solicitada, nomeadamente 

através da plataforma SIRIEF, bem como às demais instituiçôes, e, em particular, à ACSS e ARS. 

Anualmente é elaborado e enviado à tutela o Plano de Desempenho que contém as metas, o 

orçamento, o plano de actividades, investimentos e recursos humanos. 

7. RECOMENDAÇOES DO ACCIONISTA 

o Relatório de Gesto e Contas da ULSCB, E.P.E. relativo ao exercício de 2011, foi aprovado 

mediante despacho conjunto de Suas Excelências a Secretária de Estado do Tesouro e o 

Secretário de E5tado da Saúde, de 31 de Janeiro de 2013. 

No âmbito do Despacho mencionado, foram emitidas ao Conselho de Administraçäo da Unidade 

Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E as seguintes recomendaçöes: 

i) Que obtenhajunto das Conservatórias as certidöes de registo predial que permitam confirmar 

a titularidade dos terrenos e edifIcios; 

ii) Que implemente medidas que permitam o apuramento adequado do valor das existências em 

armazém; 

iii) Que reforce os sistemas de controlo interno corn vista à obtençäo de resultados no processo 

de análise e reconciliaçâo nos rubricas Clientes, Qutros Devedores, Acréscimos de Proveitos, 

Adiantamentos e Outros Credores; 

iv) Que obtenha confirmaçöo junto da ARS, IP dos montantes processados e pagos, corn vista a 

sanar a reserva do parágrafo 11 da Certificaçao Legal das Contas; 

y) Que constitua seguros para cobertura de eventual ocorrência de sinistros; 

vi) Que promova a tomada de medidas no sentido de reduzir o Prazo Médlo de Pagamentos a 

Fornecedores, em conformidade corn disposto na Resoluçào do Conseiho de Ministros n. 

34/2008, de 22/02. 

vii) Que diligencie no sentido de aplicar o artigo 172da Lei n.2 12-A/2012, de 30 de Junho, e no 

artigo 77.9 da Lei n.2 55-A/2010, de 31 de Dezembro, o quai estabelece que as entidades que 

integram o Sector Empresarial do Estado devem manter as suas disponibilidades e aplica çàes 

financeirasjunto do Instituto de Gest& da Tesouraria e do Crédito Público, IP; 

viii) Que tome as medidas necessárias tendo em vista o cumprimento do Plano de Reduçào de 

Custos estabelecido pelo Despacho n. 155/2011-MEF, de 28 de Abril. 
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Na sequência das mencionadas recomendaçöes, o Conseiho de Administração da ULSCB 

informou a ACSS (ofIcio n9 1680 de 28/02/2013) das medidas previstas e implementadas em 

resposta às mesmas: 

i) Quanto ao registo dos imóveis e terrenos junto das Conservatórias do Resisto Predial, 

subsistem dúvidas sobre a titularidade dos mesmos, pelo que no se precedeu ao devido 

registo. Para cabal esciarecimento da situaçäo, remete-se em Anexo i correspondência trocada 

corn a Direcço-Geral de Tesouro e Finanças sobre esta questho, sendo que aguardamos ainda 

aclaraço do exposto nesse ambito por parte da mesma entidade. 

Oficiámos a ARS Centro em 15/11/2012, onde Ihes foi exposta esta situaçào nos seguintes 

termos: " Urna outra situaço que se tern vindo a arrastar, e que dependerá em parte da ARSC, 

reside no facto de subsistirem dúvidas em relaçäo à titularidade de terrenos e edifIcios da ULS, 

que apesar de e5tarem a ser considerados em termos contabilísticos, ainda nao foram 

registados em nome da ULSCB, por falta de informaço definitiva sobre esta matéria, sendo 

portanto imperioso que nos digarn se devem integrar na sua totalidade o activo imobilizado da 

ULSCB, por forma a sanar uma das reservas constante das Certificaçöes Legais de Contas de 

2010 e 2011". Foi efectuada nova insistência em 22/02/2013. 

ii) O controlo de existências é dificultado pelas exIguas instalaçôes existentes para o correto 

armazenamento, tanto ao nivel do armazém central, como nos ACES, para além da inexistência 

de arrnazéns avançados, que nos permitam controlar os bens ainda no consumidos, após 

saírem do armazém. 

Neste sentido, estarnos a ponderar se, financeira e tecnicamente, é viável avançar para urna 

solução que nos permita melhorar as instalaçòes existentes e criar os armazéns avançados nos 

principais serviços clínicos, adquirindo o equipamento indispensável para a implementaçäo 

desta soluçäo (armários próprios e equipamento informático), para além do investimento ao 

nIvel da actual aplicação informática de stocks e logística para adequá-la a estas novas 

funcionalidades. 

A eficiência deste controlo também passará pela reduço dos stocks, por forma a existir urna 

maior rotatividade, que permita reduzir as quebras ou devoluçöes provenientes de prazos de 

validade ultrapassados, para além de identificar artigos que, por terem pouco ou nenhum 

movimento, devero ser descontinuados do consumo interno ou substituidos. 

Também nesta área foi revisto e aprovado o Manual de Procedimentos, que nos permitirá 

reforçar a responsabilizaço dos vários intervenientes na gestto s 
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De referir ainda, que já estho implementados os seguintes procedimentos: 

-. A adopço de um Sistema de inventário permanente na contabiIizaço das existências implica a 

necessidade de aferir periodicamente a existência de eventuais diferenças entre os stocks dos 

armazéns e os registos contabilísticos, bem como de conhecer o valor das existências em 

armazém e, consequentemente, o custo das mercadorias consumidas. Foi assim determinado 

que este controlo é efectuado semanalmente. A conferência das existências incide, no mínimo, 

em todos os artigos identificados na classe A, consistindo na contagem física dos artigos 

existentes em prateleira, verificando-se a sua conformidade corn registos, senda posteriormente 

elaborado auto de conferência justificativo de eventuais divergências, o quai é submetido ao 

Conselho de Adminîstraço. 

- No caso de necessidade de eventuais ajustamentos das existências, designadamente por 

motivo de inutilizaço/abate, é elaborada urna informaço à Administraço, que serve de acto 

de formalizaçäo, identificaço e controlo por parte do órgäo de gestäo. A este propósito. foi 

ainda nomeada a Comisso de Abates e Ofertas, corn competências nesta matéria. 

- No que diz respeito ao registo das contagens físicas, são presentemente efectuadas as 

reclassificaçöes de lotes no momento. Após o registo das existências apuradas no inventário do 

Armazém, as exîstências dos produtos contados vo ser actualizadas na Ficha de Produto e os 

devidos ajustes positivos e negativos seräo efectuados automaticamente, bem como a 

actualizaço dos lotes. 

De registar que, na sequência das medidas irnplementadas, aquando da realizaço do último 

Balanço verificaram-se já menores divergencias entre os registos informáticos e contabilísticos 

de existências em armazéns. 

Foi ainda notificada a ALERT para resolver deficiências detectadas ao nível da aplicaçäo de 

gestho de stocks e logística e para as quais no ternos obtido resposta. 

iii) Tern sido desenvolvidos esforços no sentido de irnplementaço de medidas que visem a 

obtenço de resultados no que respeita à reconciliaço na rubrica mencionada. Porém, 

deparamos-mos corn constrangimentos, nomeadamente no que respeita a instituiçöes do 

Estado, onde se incluem a ACSS e a ARSC, que representam urna parte significativa dos terceiros 

corn os quais a ULSCB se relaciona. Corn frequência, no obtemos resposta aos pedidos de 

circuiarizaçào de saldos ou as respostas so efectuadas de forma inadequada (indicando 

montantes pagos em vez de montantes em dívida). A limitação encontrada em 2010 e 2011, 

verificou-se de novo em 2012, tendo sido reiterados os pedidos anteriormente efectuados. 

Entretanto já se encontra em funcionamento a Plataforma para Facturaço dos Hospitais às 

Seguradoras (FHS), esperando-se que, corn esta ferramenta, consigamos os resultados 
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esperados em termos de cobrança e em reIaço à célere confirmaço dos valores em dívida, a 

partir do corrente ano. 

De reaiçar também que oficiámos todas as entidades credoras para confirmaço de saldos no 

corrente ano, corn referência a 31/12/2012. 

iv) Obtivemos resposta a estas situaçöes, nomeadamente em relaçäo à facturaço dos custos 

relativos a 2010 e 2011, estando em fase de análise pela ARS e pela ULS as facturas registadas, 

para identificaçào das facturas em falta nos sistemas contabilísticos. 

y) No que se refere à constituiço de seguros, encontra-se a decorrer um processo global para a 

aquisiço de contrataço de prestaçoes de serviços de seguros, através de um concurso, para as 

seguintes coberturas: 

. Seguro de acidentes de trabaiho; 

. Seguros de Responsabilidade Civil da Administraço da ULSCB; 

e Seguro de Frota automóvel; 

. Seguros de Grupo para acidentes pessoals para actividades temporárias; 

. Seguro de Responsabilidade Civil da ULSCB; 

. Seguro MultiRiscos-Protecço Patrimonial 

vi) A reduçäo do Prazo Médio de Pagamento é urna realidade desde finals de 2012, devido à 

atribuiço de yerbas para regularizaço das dívidas mais antigas a fornecedore5. Corn a entrada 

em vigor da LCPA, ternos vindo a cumplir, dentro dos prazos definidos, corn a maioria das 

obrigaçoes, sendo necessário manter em 2013 um controlo apertado sobre as aquisiçöes, e, 

neste capítulo, vamos tentar reforçar o controlo sobre a prescriçào de MCDT, para que os atuais 

níveis de liquidez sejam suficientes para continuarmos a honrar os nossos comprornissos. 

vii) O princIpio da Unidade de Tesouraria, que determina que as entidades que integram o SEE 

devern manter as suas aplicaçäes e disponibilidades junto do IGCP, está a ser cumprido, dentro 

das limitaçôes impostas pelo próprio IGCP, que no disponibilizou ainda o serviço de pagamento 

por multibanco (POS). Tanto as aplicaçôes (CEDIC), como a maioria das disponibilidades, 

encoritram-se aplicados no IGCP, correspondendo os depósitos em outras instituiçöes 

financeiras em 31/12/2012 a 8,75% do total das disponibilidades existentes, sendo que 5,57% 

estavam na CGD e 2,11% correspondem a urna garantia bancária a favor da EDP sob a forma de 

urn depósito a prazo no Millennium BCP. A título comparativo, os depósitos no final do corrente 

ano em outras instituiçöes financeiras correspondem a menos 39,44% face ao verificado em 

31/12/2011. 
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viii) O Plano de Reduço de Custos tern sido elaborado nos termos das orientaçôes que nos têm 

sido transmitidas pela Tutela, estando o seu integral cumprimento dependente da sua 

viabilidade em termos reais, já que, em multas situaçöes, as metas so inexequlveis. No ano de 

2012, a meta de reduço ascendia a 8.440.399 euros, tendo-se conseguido urna reduçäo de 

4.600.000 euros*, o que corresponde a um grau de cumprimento de 55%* Em 2011, a meta de 

redução ascendía a 9.150.300 euros, tendose concretizado os mesmos 55% (5.067.796). Para o 

ano de 2013, a meta de reduçäo ascende a cerca de 4.500.000 euros, estando previstas acçöes 

específicas para a sua concretização, riomeadarnente ao nIvel do combate ao desperdicio 

(campanha de sensibilização junto de todos os funcionários da ULS), da racionaIizaço e controlo 

das prescriçöes médicas (processo clínico electrónico e monitorização de MCDT/Medicamentos) 

e da reformulaço de horários e escalas, tendo em vista a reduço das horas extraordinárias e 

das prevençöes, reavaliando as necessidades de cobertura da urgência e reafectando pessoal 

em áreas mais carenciadas." 

(*) Valores previsionais antes do fecho de contas e que constavarn do oficio remetido à ACSS; os valores finais constani da pág 67. 

8. REMUNERAÇOES 

Dos Órgäos Soclais 

As remuneraçöes auferidas pelos órgáos sociais so as que constam dos quadros seguintes. 

Orgío c1e Fìscftzaçío 

Fiscal Único = PONTES BAPTISTA E ASSOCIADOS, SROC 

_____ 
, 

Unid: 

FiscalUnico 2011 2012 

Remunera ç o a nual a uferi da 9 .7O2,OO 9.7O2OO 

Reduço remuneratária* 1.406,8& 1,406,88 

Remuneraçäoanualefetiva 8,295,1218.295,12 
* Decorrente da Lei 12-N2010 e Lei 64-B/2011 
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Unid: 

- 
: 

Mandato I I I I 

Adaptado ao EGP (Sim/Nao) N N N N 

Remuneraçäolotal(1 +2 +3 +4 ) 69 739 38 32 474 42 60 

OPRIO s s s N 

EntldadedeOrigem(identificar) ULSCB CHLC-Hosp.S.José ULSCB ULSCB 

Entidadepagadoraforigem/Destino) ungern destino origem origem ] 
1.1.RemuneraçâoAnual 77.266,57 37.602,53 57.498,28 39.370,24 
i..2.Despesas de Representaço (Anual) 14.714,57 8.306,95 10.123,80 10.123,80 j 
1.3.Senhadepresença(ValorAnual} 0,00 0,00 0,00 Q0O 
1.4.Reduço decorrente da Lei 12-A/2010 3,979,32 2.719,92 2.970,36 2,193,48 

1:5.Reduço decorrente da Leí 64-6/2011 7.723,47 3.506,51 5.643,84 3.667,56 
1.6.Suspenso do pagamento das subsidios de 

fériasenatal 11.000,72 7.379,02 8.214,04 5.624,32 
1.7.Reduçöesdeanosanteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. RemuneraçäoAnual Efetiva Líquida 

(1,1+1.2.+1.3-1.4-1.5-1.5-1.7) 69.277,63 32.304,03 L 50.793,84 38.008,68 

2.Remuneraçovarlvel 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.IsençãodeHoráriodeTrabalho(IHT) 0,00 0,00 0,00 

J 
0,00 

4.Outras -ajudasdecusto+codif.GDH(Vogal D.C.) 461,75 170,39 10.153,70 75,D4 

Subsidiodedeslocaçäo 000 000 000 000_ 
Subsidio de refeiço 1.011,99 1.067,50 C 1.029,07 L 1.033,34 

Encargoscom benefíciossociais 
j 

Regime de Proteção Social (ADSE/Seg Social/Outros) CGA SS CGA J CGA 

Valor 8.054,27 6.209,47 6.349,56 4.489,44 

Seguros de saúde 0,00 C 0,00 0,00 j 0,00 

Seguros de vida o,00 0,00 0,00 0,00 

SegurodeAcidentesPessoais 
: 

0,00 0,00 0,00 0,00 
Outros(indicar) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acumulaçâo de Funçöesde Gestäo (S/N) s N S N 

Entidade (identificar) UBI n/a UBI n/a 

RemuneraçoAnual 5J61,68 n/a O n/a 

(a) Es.teve cusen te 120 dias devido a licença parental, nào tendo sido considerado esse período para eftitos do cálculo das rem un era çöes. 

ponto Li =3.689,51 X1O Meses i- 707,83referente a aceitas taxa reduçäo no período Licença Parental 

ponto 1.2 843.6SX8 Meses1.557,75recebidos durantea Licança Parental, pornüo sersubsidiada pelaS. 
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Mandato I I I I 

Modalidade de UtiIizaço n/a n/a n/a n/a 

Valorde referência da viatura nova n/a n/a 
. n/a n/a 

Anolniclo n/a n/a n/a n/a 

AnoTermo n/a n/a n/a n/a 

N.Q prestaçöes (se aplicável) n/a n/a n/a n/a 

VaIorResidua n/a n/a n/ajn/a 
Valorderenda/prestaçaoanualdaviaturadeserviço 

n/a n/a n/a n/a 

Combustível gasto corn a viatura n/a n/a 
J 

n/a n/a ................. 

PlafondanualCombustivelatribuido 
. 

n/a n/a _ n/a 

Outros (Portagens I Reparaçes /Seguro) n/a n/a n/a n/a 

Limite definido conforme Art. 33 do EGP (Sirn/No) n/a n/a n/a i n/a 

Outrasregaliase compensaçöes 

Mandato I I I I 

I 
Plafond mensal atribuido em cornunicaçöes móveis 75,00 C 75,00 75,00 75,00 

I 

Gastos a nua is corn comunicaçòes móveis 180,13 491,30 75,40 18979 

Outras(lndicar) 
I 

0,00 0,00 0,00 0,00 
i 

LimitedefinidoconformeArt.Q32doEGP(Sim/Não) no nao no nào 

Gastos c/ deslocaçöes Presidente VogaI Executivo Vogai Director Clin Vogai Enf Director 

Mandato 
I 

i I I 

Custototalanualc/viagens 
: 

n/a n/a n/a n/a 

CustosanuaiscomAlojamerito n/a n/a n/a n/a 

Ajudas de custo 
: 

n/a n/a n/a 
J 

n/a 

Outras (indicar) n/a n/a n/a n/a 

De referir ainda que: 

> No atribuiço de prémios de gestho (art.2 29 da Lei n.2 64-B/2011): 

Este Conseiho de Administração deu cumprimento ao previsto no art.2 29.2 da Lei 64- 

B/2011, nao tendo retribuIdo, corn qualquer prémlo de gestho, os seus órgos de 

ad ministraço e outros órgos estatutários. 

> ApIicaço das reduçöes remuneratórias (art.2 20.2 da Lei n. 64-B/2011): 

Foram aplicadas aos órgos soclais da ULSCB as reduçöes remuneratórias previstas no 

art.9 2O. da Lei 64-B/2011, de 30 de Dezembro. 
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Aplicaç5o da red uçâo de 5%, nos termos do art.2 12.2 da Lei n.2 12-A/2010: 

Foi dado cumprimento à reduçâo prevista no art.2 12Q da Lei n.Q 12-A/2010, de 30 de 

Jun ho. 

- Suspenso do pagamento de subsIdios de férias e de Natal, nos termos do art.9 21.2 da 

Lei n.2 64-B/2011: 

A suspensào prevista no art,2 21. da Lei n. 64-B/2011 foi aplicada aos membros do 

Conseiho de Administraço da ULSCB. 

Do Auditor Externo: 

No apIicveI (nao esté nomeado) 

Dos Restantes Trcthctlhcidores: 

> Aplicaçáo das reduçöes remuneratórias (art.2 20.2 da Lei 64-B/2011): 

Foram aplicadas os restantes trabaihadores da ULSCB as reduçöes remuneratórias 

previstas no art.2 2O. da Lei 64-B/2011, de 30 de Dezembro. 

o montante destas reduçöes ascendeu a 1.677.081 euros. 

> Suspensâo do pagamento de subsIdios de férias e de Natal, nos termos do art.9 21.2 da 

Lei 64-B/2011: 

A suspenso prevista no art.2 21.2 da Lei n.2 64-B/2011 foi aplicada a todos os 

trabaihadores da ULSCB cuja remuneraçäo base mensal é superior a 1.100 euros. 

Em relaço aos trabalhadores com remuneraçöes compreendidas entre os 600 euros e os 

1.100 euros, foram aplicadas as reduçöes calculadas conforme previsto na referida Lei. 

o montante das reduçöes ascendeu a 3.122.499,54 euros, tendo sido apurado sornando 

os valores de base dos subsIdios de férias e de Natal aos quais foi deduzido o valor 

efectivamente pago. 
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9. APLICA ÇÄO DO DISPOSTO NO ART.-° 32. DO ESTATUTO DO GESTOR 
PÚBLiCO (DL N.2 8/2012, DE 18 DE JANEIRO) 

> Utilizaço de cartöes de crédfto e outros instrumentos de pagamento: 

Os membros do Conseiho de Administraçäo da ULSCB no possuem, nem utilizam, 

qualquer melo de pagamento para realizar despesas ao serviço da empresa. 

> Reembolsos de despesas que caiam no âmbito do conceito de despesas de 

representaço: 

Em cumprimento do n. 2 do art.2 32.2 do DL n.2 8/2012, de 18 de Janeiro, no foram 

reembolsadas, aos membros do Conseiho de Administraço, quaisquer despesas que 

caiam no ambito do conceito de despesas de representaço pessoal. 

10. NORMAS DE CONTRA TA ÇAO PÚBLICA 

Em termos de contrataço pública, a ULS de Castelo Branco, E. P. E. rege-se pelo regime jurídico 

geral aplicável s entidades públicas empresarials, corn as especificidades previstas no 

Decreto-Lei n2. 318/2009, de 02 de Novembro, e nos seus Estatutos, bem como no respectivo 

regulamento interno e nas normas em vigor para o Serviço Nacional de Saúde que no 
contrariem as normas ali previstas. 

Quanto à aquisiço de bens e serviços, é correspondentemente aplicvel o regime previsto para 

as entidades públicas empresarlais designadas por hospitais, E. P. E.. 

A ULSCB garante no seu Regulamento Interno que a contrataçäo de bens, serviços, e 

empreitadas de obras se rege pelas normas de direito privado, sem prejuízo da aplicaço das 

directivas comunitárias e do Acordo sobre os Mercados Públicos, celebrados no âmbito da 

Organizaço Mundial de Comercio. 

Neste âmbito, foi aprovado pelo Conselho de Administraçào em 12 de Abril de 2012, o 

"Regulamento de Compras para Aquisição de Bens, Serviços ou Empreitadas" e ja tinha sido 

implementado um sistema de software e serviços, " Gatewit Training Center ( CONSTRULINK)", 

que responde às necessidades impostas pelo Decreto-Lei n. 18/2008 de 29 de Janeiro (uso 

obrigatório de Plataformas Electrónicas). 

De forma a agilizar os processos operacionais, optimizar os procedimentos administrativos, bei 

como dar integral cumprimento da legislaço em vigor, so apresentados alguns considerandos 
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importantes sobre o processo de aquisiçöes, que devero ser cumpridos e seguidos e sem os 

quais no poder desenvolver-se qualquer compra/aquisiço, seja de bens e ou serviços. 

Assim ternos que: 

- o processo que dá origen a qualquer despesa tern norrnalmente três níveis de fundarnentaçäo 

p ossíve is: 

. Pelo utilizador; 

. Pelo Serviço de Aprovisionamento; 

. Pela entidade competente para autorizar a despesa. 

A fundamentaço visa estabelecer o nexo de causalidade entre a necessidade a satisfazer, as 

atribuiçöes da lnstituiço e as exigências de legalidade. 

Os requisitos gerais para a realizaço das despesas encontram-se legalmente estabelecidos e 

por norma são: 

. Conformidade legal (existência de lei que autorize a despesa; e prossecução do interesse 

p ú b I ico); 

. Regularidade financeira (estar inscrita no orçamento, ter cabimento orçamental e 

adequada classificação económica e respectivo compromisso); 

. Econornia, Eficácia e Eficiência (na realizaçäo das despesas deverá ter-se em vista a 

obtenção do máximo rendimento corn o mínimo de recursos). 

A expressäo de necessidades de consumo a satisfazer, deve ser formalizada pelos utilizadores 

através dum " pedido de fornecimento ou de aquisição", do qual devem constar os seguintes 

elementos de informaço: 

. lderitificaçäo do centro de custo ou do serviço utilizador que dá origem ao pedido; 

e Especificaçào dos artigas, serviços ou equipamentos a adquirir e respectivas 

quantidades; 

. Fundamentaçäo completa do pedido, justificando essencialmente a necessidade a 

satisfazer, estabelecendo-se o nexo de causalidade entre a despesa a realizar e as 

atribuiçöes cometidas à instituição, bem como análise custo-beneficio; 

. lndicaçäo dos prazos contratuals quando tal for o caso. 

À luz do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n. 18/2008, de 18 de 

Janeiro, e até à entrada em vigor do Decreto-Lei n. 149/2012, de 12 de Julho, a formaçäo - 

contratos a celebrar pelos hospitais EPE, estava excluida da parte II, sempre que o valor fo se 
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inferior ao referido na ailnea b) do artigo 72 da Directiva n.2 2004/18/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conseiho, de 31 de Março, que actualmente se cifra em 2O0.00000. 

Corn a entrada em vigor daquele diploma foi eliminada esta excepço à aplicaçäo integral do 

regime de contrataço pública, passando os hospitais EPE a estar sujeitos a essa aplicaço. 

Existem duas vias de aquisiço de bens e serviços por parte dos hospitais EPE, Urna é a da 

aquisiço através da Central de Compras dos SPMS, podendo os CPA ser tornados vnculativos, 

por meio de despacho do membro do Governo responsável. A outra via de aquisiço de bens e 

serviços por parte destes hospitais é através da contrataçäo pública ao abrigo do Código dos 

Contratos Públicos. 

Para desenvolvimento dos processos de contrataço, utiliza-se a Plataforma electrónica 

www . co m p ras p u b I i ca s .com 

Foi aprovado em 2012 o Regulan-'iento de Compras da ULSCB, que disciplina a contrataço de 

empreitadas de obras públicas, a locaçäo ou aquisição de bens móveis e a aquisiço de serviços 

pela Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE. 

Corn a publicaço do DL n2. 149/2012, de 12 de Juiho, a formaço dos contratos passou a estar 

totalmente sujeita à disciplina do CCP, urna vez que foi revogado o n.3 do art952., o quai excluía 

a apiicaço da parte Il do Código à formaçäo dos contratos a celebrar pelos Hospitais EPE. 

A ULSCB, procede em conformidade e antes da decisào de contratar e consequente lançamento 

do procedimento pré-contratual comunica e solicita a obtenço do parecer prévio nas 

aquisiçöes de bens e serviços, nomeadarnente: 

- Aquisiçäo de bens ou serviços informáticos (TIC's) > 25.000 (SPMS, EPE Despacho n 

1760/2012, de 30/1) 

-Aquisiço de bens ou serviços TIC's > 10.000 (AMA,IP - DL 107/2012, de 18/5) 

-Aquisiço de bens de Investimento> 100.000 (Ministro da Saúde - Despacho n2. 3402/2012, 

de 28/2) 

Na ULSCB os procedimentos de formaçào de qualquer contrato iniciam-se mediante prévio 

despacho do Conseiho de Administraço ou do órgäo no qual este tenha delegado essa 

competência, o quai deve conter: 

Decisäo de contratar, devidamente fundamentada; 

Decisäo de escoiha do procedimento; 

Deciso de autorizaço da despesa; 

Aprovaçäo das peças do procedimento; convite/programa e caderno de encargos; 

Indicaço dos critérios de avaliaço das propostas; 

Nomeaço do Júri. 
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o desenvolvimento dos procedimentos, seguem as regras de tramitaço estabelecidas no 

Código dos Contratos Públicos, nomeadamente: 

As adjudicaçöes so sempre feitas segundo um das seguintes critérios: 

a) O da proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante; 
b) o preço mais baixo. 

Na avaIiaço das propostas no podem ser considerados quaisquer aspectos que digam 

respeito, directa ou indirectamente, a situaçöes, qualidades, características ou outros elementos 
de facto relativos a concorrentes. Os factores e eventuals subfactores devem abranger apenas 

os aspectos de execuçäo do contrato a celebrar submetidos à concorrência. 

Sempre que tal se revele possível, as especificaçôes técnicas dos bens a adquirir deverào ser 

adequadamente definidas, contendo as exigências técnicas e de "qualidade" que possibilitem 

que o preço mais baixo seja o único critério de escoiha da proposta. 

A adjudicaço é precedida da riecessidade de contratar, tanto do ponto de vista económico, 

como da ausência de soluçöes internas, bem como da explicitaço dos objectivos que se 

pretende alcançar. 

o Regulamento Interno da ULS de Castelo Branco, E. P. E., na parte respeitante à formaço dos 

contratos de aquisiçòes, garante ainda o cumprimento dos princIpios gerais da livre 

concorrência, transparência e boa gestho, designadamente a fundamentaço das decisöes 

tomadas, e faz ainda aplicar os princIpios gerais da actividade administrativa, nomeadamente: 
a) PrincIpio da legalidade: 

Observar os princIpios e as regras previstos no presente regulamento, nao podendo, 

designadarnente, adoptar procedimentos diferentes dos nele tipificado, excepto em caso de 

estado de necessidade. 

b) PrincIpio da prossecuçäo do interesse público: 

Respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. 

c) Principio da publicidade e da transparência: 

O critério de adjudicaço e as condiçöes essenciais do contrato que se pretende celebrar devern 

estar definidos previamente à abertura do procedimento e ser dados a conhecer a todos os 

interessados a partir da data daquela abertura; deverá estar garantida urna adequada 

publicidade da sua intenço de contratar e a escoiha de propostas deve ser sempre 

fundamentada. 
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d) PrincIpio da igualdade: 

Na formaço dos contratos públicos devem proporcionar-se ¡guais condiçöes de acesso e de 

participaçäo dos interessados em contratar, segundo critérios que traduzam juízos de valor dos 

aspectos decisivos para contratar, coordenados corn o objecto específico do contrato. 

e) PrincIpio da justiça e da imparcialidade: 

Nos procedimentos devem ser ponderados todo5 os interesses públicos e privados relevantes, 

uns corn os outras e entre si. Os programas de concurso, cadernos de encargos e outros 

documentos que servem de base ao procedimento nao podem conter qualquer cláusula que 

vise favorecer ou prejudicar interessaclos em contratar, nem tào-pouco é permitida, na sua 

aplicaço, qualquer interpretaço que contemple tais propósitos. 

f) PrincIpio da concorrência: 

Na formaço dos contratos deve garantir-se o mais ampio acesso aos procedimentas dos 

interessados em contratar, e em cada procedimento deve ser consultado o malor número de 

interes5ados, no respeito pelo número mínimo que a lei imponha. 

g) Principio da proporcionalidade: 

Observados os limites fixados no presente regulamento, deve ser escoihido o procedimento 

mais adequado ao interesse público a prosseguir, ponderando-se os custos e os beneficios 

decorrentes da respectiva utilizaço. 

h) Principio da boa fé: 

Na formaço e execuço dos contratos as entidades públicas e privadas devem agir segundo as 

exigências da identidade, autenticidade e veracidade na comunicaço. Os programas de 

concurso, cadernos de encargos e outros documentos que servem de base ao procedimento, 

bern como os contratos, devem conter disposiçôes claras e precisas. 

i) PrincIpio da tutela da confiança: 

Ponderaçào dos valores fundamentais do direito, nomeadamente, a confiança suscitada na 

contraparte pela actuaçäo em causa e o objectivo a alcançar corn a actuaço empreendida. 

j) PrincIpio da estabilidade: 

05 programas de concurso, cadernos de encargos e outras documentos que servem de base ao 

procedimento devem manter-se inalterados durante a pendência dos respectivos 

procedimentas. Nos procedimentas em que nao esteja prevista qualquer negociaçào, as 

propostas apresentadas pelos concorrentes säo inalterveis até adjudicaço. 
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k) PrincIpio da responsabilidade: 

As entidades, funcionrios e agentes podem ser responsabilizados civil, financeira e 

disciplinarmente pela prática de actos que violem o disposto no Regulamento de Compras. 

lnformaço Adicional: 

Actos ou Contratos celebrados corn valor superior a 5 milhöes de EUR: 

Näo foi celebrado qualquer contrato corn valor superior ao indicado. 

Normas de contrataçäo pública pelas participadas: 
Nao aplicável 

Contratos sujeitos a Visto do Tribunal de Contas: 

Nao foi celebrado qualquer contrato corn obrigcíçâo de visto 

il. MEDIDAS TOMADAS NO AMBITO DAS ORIENTAÇÖES PREVISTAS NA LEI 

N. 64-A/2011 (GOP) AO NIVEL DA RACIONALIZAÇAO DA POLÍTICA DE 
APRO VISIONA MENTO 

A ULS de Castelo Branco, E. P. E. rege-se pelo regime jurídico gera! aplicável às entidades 

públicas empresariais, corn as especificidades previstas no Decreto-Lei n. 318/2009, de 02 de 

Novembro e nos seus estatutos, bem como no respectivo regulamento interno e nas normas em 

vigor para o Serviço Nacional de Saúde que no contrariem as normas ali previstas. 

Neste ámbito e relativamente à implementaçào de medidas previstas na Lei n.2 64-A/2011, de 

30 de Dezembro, que aprova as Grandes Opçes do Plano (GOP) para 2012-2015 ao nivel de 

racionalizaçäo de política de aprovisionamento de bens e serviços, designadamente sobre a 

adesão da ULSCB ao Sistema Nacional de Compras Públicas (ANCP) e Parque de Veículos do 

Estado, e dado que esta entidade no está subordinada ao regime de contrataçöes públicas 

gerido pela ANCP, nem ao sistema de Gestào do PVE, poderla tornar-se numa entidade 

voluntária aderente mediante o estabelecimento de um contrato de adesào que foi aprovado e 

assinado pelo Conselho de Administraçào em 18 de Abril de 2012, nos termos do n.2 3 do art.2 

3Q do Decreto-Lei nQ.37/2007, corn a ANCP - Agência Nacional de Compras Públicas" 

vinculando-nos assim como entidade comPrador: voluntária. 
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Registe-se que a ANCP foi extinta corn a entrada em vigor do Decreto-Lei 117-A/2012, de 14 

de Junho, e foi criada a ESPAP que he sucede na totalidade das atribuiçöes e competências, 

bem como nos direitos e deveres e ou em todas as relaçäes jurídicas contratuais da ANCP, corn a 

misso e atribuiçöes e a sucessäo definidas nos artigos 3Q e 21. do referido diploma. 

No que se refere ao parque de velculos, e conforme o disposto no Decreto-Lei n.9 170/2008, que 

consagra o regime jurídico do PVE e no artigo 6. do Decreto-Lei n. 37/2007 que prevê a 

contrataço centralizada de hens e serviços para o PVE como competência exclusiva da Agência 

Nacional de Compras Públicas, E.P.E. (ANCP), a competência para autorizaço de aquisiçöes de 

veículos esté limitada ao mbito das atribuiçòes específicas da gestho do Parque de Veículos do 

Estado (PVE). A partir da criaçäo da ULSCB,EPE, deixou esta entidade de se inserir no âmhito 

definido no n. i do artigo 2. do Decreto-Lei n.2 170/2008, podendo apenas beneficiar dos 

serviços prestados pela ESPAP no âmbito do PVE na qualidade de entidade voluntária aderente 

mediante celebraçäo de contrato de adeso corn a ESPAP. Os termos em que se processa a 

adesäo, a duraço desta, o regime aplicável à relaçäo entre as partes e as suas causas de 

cessaçào vêm definidos no próprio contrato de adeso, publicado no Anexo I do Regularnento 

n.Q 329/2009, de 30 de julho. 

12. MEDIDAS ADOPTADAS PELA EMPRESA NO QUE RESPEITA AO PRINCIPIO 
DA IGUALDADE DO GÉNERO (N.' i DA RCM Ni2 19/2012, DE 23 DE 

FEVEREIRO) 

A igualdade de oportunidades entre homens e muiheres é um direito fundamental, constituindo 

um valor capital para a democracia. 

Pese embora os progressas alcançados, nos últimos anos, no reconhecimento formal da 

igualdade de género, certo é, porém, que ainda há niuito caminho a percorrer no sentido da 

implementaço e operacionalizaçäo de medidas práticas nesta matéria em contexto 

profissional. 

A elirninaçâo das desigualdades entre homens e muiheres é um objectiva que deve ser 

prosseguido por todos, corn especial enfoque naqueles cuja influência e posicionamento serve 

de referencial social, como é o caso das Unidades Prestadoras de Cuidados de Saúde. 

O Conselho de Administraço da ULSCB, E.P.E. está consciente de que a igualdade de género é 

urna questäo social que traz benefIcios directos e indirectos, tais como: (i) o aproveitamento 

potencial e as capacidades de todo o pessoal; (ii) o aumento da motivaçào e do compropli 
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corn o trabaiho por parte dos colaboradores e cias colaboradoras; (iii) a criaçäo de urna força de 

trabaiho diversificada nos vrios níveis da organizaç5o e (iv) a craço de urna institução de 

q u a I Id ade. 

Neste contexto, o Conseiho de Adrninistraçäo tern corno objectivo promover medidas que 

favoreçam a incorporaçäo, a permanência e o desenvolvimento da carreira profissional das 

pessoas que participam na organizaço, corn vista à obtenço de urna participação equilibrada 
de homens e rnulheres em todas as ocupaçöes e ern todos os níveis de responsabilidade. 

o Plano de Igualdade de Género elaborado e aprovado nos primeiros meses do corrente ano é 

fruto do cornpromisso assumido pelo Conseiho de Administraço, no sentido de contribuir para 

urna sociedade mais justa, tolerante e igualitria entre mulheres e homens, que favoreça o seu 

desenvolvirnento e ern que se respeitem os direitos fundamentals e liberdades de todas as 

pessoas que a compöem. 

nosso desejo que este Plano de Igualdade de Género seja urna alavanca para a mudança 

organizacional e que conduza a urna sociedade mais justa e adaptada às necessidades e valores 

do século XXI. 

De igual modo, pretendemos que seja urna referência para os agentes económicos, socials e 

políticos, nacionais e da regiào da Beira Interior. 

Constituem objectivos gerais do Plano de Igualdade de Género: 

- Garantir a igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e muiheres na ULSCB, 

E.P.E.. 

- Constituir urn exemplo, interno e externo, de boas prticas na área da saúde no que respeita à 

Igualdade de Género. 

Constituem objectivos específicos do Plano de Igualdade de Género: 

- Fomentar a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres na ULSCB, E.P.E. 

- Contribuir para o desenvolvimento de medidas de conciliaçäo da vida familiar e profissional. 

Acçöes a desenvolver em 2013/2014: 

-lncluso da dimenso "igualdade de género" nos Planos e Relatórios de Actividades, bem corno 

noutros documentos estratégicos da ULSCB, E.P.E.; 

- Promover o emprego feminino em sectores de trabalho tradicionalmente ocupados 

exclusivamente por homens (ex: sector dos transportes); 
- Promover a utiIizaço da Iicença parental por parte de homens; 

- Promover mecanismos de informaço sobre a parentalidade; 
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- Promover acçöes de formaço/sensibilizaço sobre a temática "igualdade de género", 

designadamente: 

Planeamento familiar, contracepço e IVG; 

Violência Doméstica; 

VIH/Sida; 

Assédio Sexual e Moral no local de trabalho; 

- Promover a formação dos trabaihadores, em igualdade de género, cidadania e nao 

dìscriminaçäo. 

13 CLJMPRIMFNTO DO PLANO DE REDUÇAO DE CUSTOS DEFINIDO PARA 
2012, CONFORME OFICIO-CIRCULAR N.9 7404 DE 09/12/2011 E OFIC1O- 
CIRCULAR N. 83 D E 06/01/2012 

As instruçöes para a reduçao dos custos operacionais nos hospitais (despacho n.2 10783-A/2011, 

29/08) apontavam para urna reduçäo de 11% face a 2011, admitindo no entanto urna reduçäo 

menor nos casos em que se garantisse um orçamento económico equilibrado, traduzido num 

valor de EBITDA nulo. 

em C 

Custos 
Emitido em Emitido em 

2011/2012 
2011 2012 

Custos e Perdas Operacionais 68.704.708 63.762.049 -4.942.659 -7,19% 
Custo das Matéras Consumidas 11.673.139 11,360.708 -312431 -2,68% 
Fornecimentos e Seniiços Externos 19.080.280 .25.153.432 -3.926.848 -20,58% 
Cr.,stos corn Pessoal 37.935.5 72 3 7.231.127 -704.445 -1,86% 
Outras Custos Operacionais 15.716 16.782 1.066 6,78% 

A reduçao dos custos operacionais obtida (sem amortizaçöes e provisoes), face ao período 

homólogo, ascendeu a 7,19%, mas o EBITDA foi positivo (ver mapa da Demonstrc.'çao de 

Resultados na pág. 124). Logo, esta ULS atingiu os objectivos definidos pela Tutela, neste 

âm bito. 

Assim, o Plano de Reduçao de Custos tern sido elaborado nos termos das orientaçöes que nos 

têm sido transmitidas, estando o seu integral cumprimento dependente da sua viabilidade em 

termos reais, já que, em muitas situaçöes, as metas são inexequlveis. 

No ano de 2012, a meta de reduçao ascendia a 8.440.399 euros, tendo-se conseguido urna 

reduçäo de 4.867.350 euros, o que corresponde a um grau de cumprimento de 57,67%. fl\ 
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A título de exemplo, no ano de 2011 a meta de reduçäo ascendia a 9.150.300 euros, tendo-se 

concretizado 55% (5.067.796). 

Para o ano de 2013, a meta ascende a cerca de 4.500.000 euros, estando previstas acçöes 

específicas para a sua concretîzaçäo, nomeadamente ao nIvel do combate ao desperdIcio 

(campanha de sensibilizaço junto de todos os funcionários da ULS), da racionalizaço e controlo 

das prescriçöes médìcas (processo clínico electrónico e monitorizaço de MCDT/Medicamentos) 

e da reformulaçäo de horários e escalas, tendo em vista a reduço das horas extraordinrias e 

das prevençöes, reavaliando as necessidades de cobertura da urgência e reafectando pessoal 

em áreas mais carenciadas. 

Apresentam-se, no mapa seguinte, os resultados alcançados face às metas previstas: 

Acompanhamento do Plano de Redução de Custos de 2012 

JM FuRl) 

______________________________________________________ 

Realliado 

dez.2011 

ReaLizado 

dez.2012 

2011/2012 
(euros) 

Objectiva 
Anual Reduçao 

Desv!o 

(Realizadof 

ObJ.Reduçäo) 

Cumprimento 

Contas C.M.V.M.C. 

___________ ___________ _____________ 

61611 Medicamentos 6701.028 6.465.210 -235818 -243.260 7,4)2 Incump. 
61612 Reagentes e Produtos de Diagnóstico Rápïdo 835.468 941.130 105.662 -30.280 135.942 Incump. 
61619 Outros Produtos Farmacéuticos 248.370 275.Th7 27.387 -7570 34.957 Incump. 
6162 Material de Consumo Clínico 3.402.184 3.283.605 -118.579 -326.643 20&0G9 Incump. 
6163 ProdutosAlimentares 365 619 254 -25 280 Incump. 
6164 Material de Consumo Hoteleiro 119.496 103.914 -15.582 -11.128 -4.454 Obi. Cumprido 
616S Material de ConsumoAdministrativo 137074 120.977 -16.097 -26.S98 10.801 Incump. 
6166 Material de Manutenço e Conservaço 229.153 169.497 -59.656 -24410 -35246 Obj. Cumprido 

Contas FORNECIMENTOS ESERVIÇOS EXTERNOS 

62211 Electricidade 568.038 711.464 143.426 2O.00O 163.426 Incump. 
62212 Combustiveis 309.140 365.692 56552 -11.352 67.904 lncump. 
62213 Agua 190.898 194457 3.559 -15.000 18.559 lricump. 
62222 Comunicaço 214.999 174612 -40.387 -10.000 -30.387 Obj. Cumprido 
62219 Rendas e alugueres 124.619 135.390 1OE771 -67.702 7R473 Incump. 
62227 Deslocaçöes e estadas 117.074 92.391 -24683 -2-4.576 -107 Obj. Cumprido 
62229 Honorários 20.271 268,940 248.669 -2.298 250.967 Iricump. 

622364 ServiçosTécnicos Recursos Humanos 3.418,216 335987 -3.082.229 -1.063.604 -2.018.625 Obi. Cumprido 
6229 Outros Fornecimentos e Serviços 251.977 213.706 -38.271 -32.536 -5.735 Obj. Cumprido 

Contas SUBCONTRATOS 

621 ... xx M.C.D.T. 7.612677 6.885.863 -726.814 -3.508.230 2.781.416 Incump. 
&216+&218952 Transporte Doentes 2.185704 1.629.967 -555737 -1.736.180 1180.443 tncump. 

Contas DESP. COM PESSOAL 

6422 Suplementos Remuneratórios 9.093.529 8.576.917 -516.612 -1.239.365 722.753 Incump. 
648 Outros Custos corn o Pessoal 175.173 142.008 -33,165 -39.336 6,171 Incump. 

Total 35.955.453 31.088103 -4.867.350 -8.440.399 3.573.049 InCump. 

23-04-2013 grou de cumprimento aerI = 57.% 

Conforme poderá ser observado, conseguimos cumprir os objectivos relacionados corn a 

redução do consumo de material hoteleiro e de manutenço, comunicaço, deslocaçöes e 

estadas, serviços técnicos de recursos humanos (STRH) e outros fornecimentos e serviços. 
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Destes, destacam-se os STRH devdo ao forte impacto desta medida (representou 63,33% da 

reduço total obtida), corn a converso dos anteriores contratos de outsourcing em contratos 

individuals de trabalho. 

Quanto aos objectivos no cumpridos, diversos factores terào contribuIdo para essa situaço, 

conio de seguida se especifica: 

- A meta de reduçäo de 11% face a 2011 (despacho n.9 10783-A/2011, 29/08) seria sempre difícil 

de alcançar, nomeadamente quando, no ano anterior, tínhamos já concretizado um decréscimo 

acentuado (-12,42%); 

- Em relaço a suplementos remuneratórios, a diminuiço obtida nas horas extraordinrias ficou 

aquém do determinado no Despacho n.2 2991/2012, embora as equipas já estejam fortemente 

reduzidas, justificando-se tal incumprimento pela dificuldade em dar cobertura à urgência 24 

horas/dia, 365 dias/ano, devido aos poucos médicos nalgumas especialidades como a Anestesia, 

a Ortopedia e a Obstetricia. 

- A internalizaçào de parte da Hemodiálise e da Irnagiologia, anteriormente assegurada por 

entidades convencionadas, aumentou os custos suportados corn materiais de consumo, embora 

tenhamos mesmo assim conseguido urna aceitável diminuiço, tendo quase alcançado o 

objectivo ao nivel dos medicamentos; 

- No que respeita a subcontratos, o recuo justifica-se essencialmente pelas diminuiçöes 

registadas nos custos suportados corn hernodiálise convencionada, devido à reduço do número 

de doentes/sessöes realizados no exterior, tenda sido transferidos para a capacidade interna cia 

ULSCB, que foi aumentada, e nos transportes de doentes, onde a aquisiço em 2011 de software 

que permite agrupar num único transporte diversos utentes tern permitido poupanças 

assinaláveis, no senda possivel obter todos os anos diminuiçöes na ordern da verificada em 

2011 (-56,78% 7 -2.686.450). 

De referir por fim que globalmente os gastos corn pessoal diminuíram 14,52% em 2012 face a 

2010, e em relaçäo a fornecimentos e serviços a recluçào ascendeu a 35,48%. 
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14. REDUÇAO DO NÚMERO DE EFECTIVOS E DE CARGOS DIRIGENTES, 
CONFORME OFICIO-CiRCULAR N. 83, DE G DE JANE/RO 

Unid: ---w-------- 
Designaçao 2010 2011 2012 

Gastoscom pessoal () 
Gastos corn ÓrgãosSociais() 
Reduçöes decorrentes de alteraçöes Legislativas () 
Aumentos decorrentes de aiteraçöes LegisIatis () 
Gastos corn Dirigentes sem O.S. () 
Reduçôes decorrentes de alteraçöes Legislatis () 
Aumentos decorrentes de alteraçôes Legislati'ias () 
Gastoscom Efetivossem O.S. e sem Dirigentes() 
Reduçôes decorrentes de alteraçôes Legislativas () 
Aumentos decorrentes de alteraçöes LegisIaths () a) 

jRescisôes/ Indemnizaçöes (C) 

I 

.42O,OO 

390.339,OOI 

1t247,OO 

0,00 

159.498,00 

0,00 

43.001.583,O0 

0,00 

0,00 

0,00 

Designaçao 2010 

N° Total RH (O.S. + Dirigentes + Efetivos) 
i 

1244 

N° Órgäos Sociais (O.S.) (número) 5 
No Dirigentes sem O.S, (número) 2i 

N° Efetkos sem O.S. e sem Dirigentes (número) 1237 

a) Lei 122/2010 de 11/11 -art2 59 -Pessoal de Enfermagem 

37.935.572,00 

270.835,00 

38.882,00 

0,00 

123.541,00 

7.57700 

0,00 

37.541.196,00 

I .784,755,00 

33.708,00 

0,00 

37.231.126,00 

229.344,00 

33.47500 

0,00 

122.586,00 

5.972,00 

0,00 

36.879.196,00 

i .671.109,00 

25.608,00 

0,00 

2011 2012 

1163 12491 

4 4 

2 2 

1157 1243f 

Conforme se pode constatar, no foi possível aplicar na ULSCB a reduço do número de 

dirigentes em 15%, face a 2010, atendendo ao reduzido número de elementos existentes. 

Quanto à diminuiçäo do número de efectivos, a integraçäo em regime contrato individual de 

trabaiho, durante o ano de 2012, dos 115 trabalhadores que se encontravam anteriormente 

contratados em outsourcing, explica o aumento verificado entre 2011 e 2012, embora se 

tenham aposentaço diversos colaboradores. 

Durante a ano de 2013, e atendendo aos pedidos de aposentaço em curso, a redução poderá 

tornar-se urna realidade, embora tenhamos de acautelar a substituiço de profissionais 

nalgumas áreas, nomeadamente pessoal médico. 

15. PRiNCIPIO DA UN1DADE DE TESOURARIA DO ESTADO - ART.2 89 DA LEI 
N. 64-B/2011, DE 31 DE DEZEMBRO 

Em 31/12/2012, os depósitos no IGCP representavam 91,25% das disponibilidades existentes. 
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De acordo corn o art 124.2 da Lei n. G6-B/2012, de 31/12, 'toda a movimentaço de fundos 

dos serviços e fundos autónomos é efetuada por recurso aos serviços bancários disponibilizados 

pelo IGCP, E. P. E., salvo disposição legal em contrrio ou nas situaçöes como tal reconhecidas 

por despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças, em casos 

excepcionais e devidamente fundamentados, após parecer prévio do IGCP, E. P. E.'. 

Também o art.9 17.9 da Lei n.9 12-A/2010, de 30/06, e o art.2 779 da Lei n.9 55-A/2010, de 

31/12, estabelecem que as entidades que integram o Sector Empresarial do Estado devem 

manter as suas disponibilidades e aplicaçöes financeiras junto do IGCP, tal como tern sido 

veiculado nas orientaçes da tutela e das inspecçöes da saúde e das finanças. 

Contactado o IGCP, tomos informados de que dispöe de meios para suprir parte das nossas 

necessidades, nomeadamente em relaço a garantias bancárias, podendo constituir-se urna 

conta cauçäo, sem custos para a ULSCB, pelo que estamos a tratar de transferir essa garantia 

bancária existente no Millennium BCP (a favor da EDP sob a forma de um depósito a prazo) para 

o IGCP. 

Em relaço a outras transacçöes corn irìstituiçöes bancárias privadas, ternos a situaço dos 

Terminais de Pagamento Automáticos, para os quais o IGCP ainda nao dispöe de alternativa, no 
havendo qualquer previso sobre a data em que poderäo vir a disponibilizar este serviço. No 

entanto existem orientaçöes no sentido de termos de dispar de tais meios (DL 113/2011; C.N. 

29/2011 - ACSS). 

Perante o exposto, as únicas situaçöes que ficam fora do IGCP prendern-se corn: 

- Depósitos diários do Hospital que, embora efectuados na CGD, so encaminhados 

automaticamente para o GCP; 

- Depósitos dos centros de saúde e movimentaço do fundo de maneio, que tero de continuar 

a realizar-se na CGD, por no existir alternativa. No entanto, instituimos que, mensalmente, 

depositaremos todas as yerbas excedentes no IGCP (mantendo apenas o valor necessário para 

05 fundos de maneio); 

- Terminais de Pagamento Automáticos (Millennium BCP), procedendo igualmente à 

transferência mensal de yerbas excedentes; 
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- Sistema de Pagamentos a Convencionados (SPC - despachos ns 6323/97 e 16883-A/2011), 

em que, sempre que exigido, ternos de dispor de conta bancria nas instituiçöes bancrias 

aderentes (actualmente apenas o Millennium BCP); 

- Pagamento de serviços por referência multibanco (que também nao é possível no IGCP). 

16. CONTABILIZAÇAO oos IMÓVEIS AFECTOS À ACT! V/DADE 

Conforme referido no ponto 7 deste Capítulo (Recomendaçöes do Accionista), o Coriseiho de 

Administraço tern articulado esta questo corn a Direcço-Geral do Tesouro e Finanças, a ACSS 

e a ARS do Centro, urna vez que subsistem dúvidas quanto titularidade de alguns imóveis 

afectos à actividade, o que tern obviado ao seu registo na Conservatória do Registo Predial. 

No entanto as demonstraçöes financeiras incluem todos os imóveis. 

17. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 

Existe urna garantia bancária a favor da EDP, devido ao contrato existente para fornecimento de 

energia eléctrica, no montante de 21.947,10 euros, prestada nos termos do Regulamento de 

Relaçöes Comerciais da ERSE, Despacho N. 16282-A/98 (DR n. 213/98, II série, supl., 15/09) 

que, como já referimos no ponto 15, iremos transferir para o IGCP, sob a forma de urna conta 

cauçào. 
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ACTIVIDADEGLOBALEM 2012 

A actividade verificada no ano em análise foi a que de seguida se apresenta: 

i - CUIDADOS DE SAÚDE PRIMARIOS 

"Os cuidados primrios de saúde so cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e 

tecnologias práticas, cientificamente bern fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas 

ao alcance universal de indivIduos e familias da comuriidade1 mediante sua plena participaçào e 

a um ctJsto que a comunidade e o país podem manter em cada fase de seu desenvolvimento, no 

espIrito de autoconfiança e autodeterminaço. Fazem parte integrante tanto do sistema de 

saúde do país, do quai constituem a funçäo centrai e o foco principal, quanto ao 

desenvolvimento social e económico global da comunidade. Representam o primeiro nIvel de 

contacto dos indivIduos, da famIlia e da comunidade corn o sistema nacional de saúde pelo qual 

os cuidados de saúde so levados o mais proximamente possível aos lugares onde pessoas 

vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de 

assistência à saúde" Alma -Ata, Conferência internacional, 1978. 

Os Cuidados Primários de Saúde so o primeiro contacto dos indivIduos corn serviços de saúde 

assegurando cuidados essenciais e o aconseihamento na resoluço dos seus problemas, corn 

disponibilidade e de forma personalizada - abrangem a prevençào prirnária, secundária e 

terciria. Ou seja, a educaço para a saúde e a prevenço da doença, o diagnóstico e tratamento 

e ainda a reabilitaço. 

1.1. ACTIVIDADE MÉDICA 

Consultas de Medicina Geral e Familiar 

No que diz respeito à produçào em termos de consultas médicas importa destacar as 

realizadas no âmbito dos programas de saúde, nomeadamente Saúde Adultos, Saúde 

Infantil, Saúde Materna, Planeamento Familiar, bem como as Consultas de Especialidade e 

os Domicilios Médicos. 
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Consultas médicas por programa de saúde 

_ 
SaudeAdultos 

Cs Castelo Saúde Infantil 

Bianco Saúde Materna 

Planeamento Familiar 

36.259 112.322 

f1 
148.581 

5.594 7.410 13.004 

444 2.223 2667 
5.328 3.441 8769 

Total 47.625 126.396 173.021 

CS Idanha A Nova 

Saúde Adultos 6.439 1 8.208 24.647 
Saúde Infantil 666 552 1.218 
Saude Materna 53 238 291 

Planeamento Familiar 501 239 740 

Beira Interior Total 7659 19.237 26.896 
Sul 

Cs Penamacor 

SaúdeAdultos 3.579 10.605 14.184 
Saúde Infantil 349 301 650 
Saúde Materna 27 80 107 
Planeamento Familiar 278 149 427 
Especialidade 144 158 302 

Total 4.377 11.293 15.670 

Cs Vila Velha de 
Rodao 

Saúde Adultos 2,691 6.901 9.592 
Saúde Infantil 252 298 550 
Saúde Materna io 64 74 
Planeamento Familiar 217 31 248 

Total 3.170 7.294 10.464 

CS Oleiros 

Saúde Adultos 3.821 10210 14.031 
Saúdelnfantil 229 211 440 
Saude Materna 13 39 52 
Planeamento Familiar 203 114 317 

Total 4.266 10.574 14.840 

Cs Proenca - 
A- Nova 

Saúde Adultos 6.072 22.357 28.429 
Saúde Infantil 823 837 1.660 
Saúde Materna 36 235 271 

Plarieamento Familiar 613 596 1.209 
Pinhal 
Interior Sul Total 7.544 24.025 3t569 

CS SerIa 

Saude Adultos 9.850 35.170 45.020 
Saúde Infantil 1,471 1646 3.117 
Saúde Materna 75 45ß 533 
Planeamento Familiar 1.023 791 1.814 

Total 12.419 38.065 50.484 

CS Vila de Rei 

Saúde Adultos 2.284 7.021 9.305 
Saúde Infantil 295 421 716 
Saúde Materna io 38 48 
Planeamento Familiar 210 68 278 

Total 2.799 7.548 10.347 

Total 89.859 243.432 333.291 

Fonte: SIARS Abril 2013 

Relativamente ao Serviço de Atendimento Permanente é efectuado em todas as Unidades de 

Saúde excepto na de Castelo Branco e Vila Veiha de Rodo. 
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Consultas Urgentes 

Consultas no Serviço de Atendimento Permanente por ACES e Centro de Saúde 

iW r- ----r- 

. 

Beira Interior Sul 

I 
. 

. 
I 

Castelo Branca O 

Idanha-a-Nova 12.284 

Penamacor 8.096 

Vila Veiha de Ródo O 

. . 

Pinhal Interior sul 

Oleiros 9.088 

Proença-a-Nova 16.018 

Sert 20.669 

Vila de Rei 1771 
Total 67.926 

Fonte: SIARS Abril 2013 

A Doença é o principal motivo de ¡da à consulta no Serviço de Atendimento Permanente, que 

representa 93,7% do total de atendimentos. 

Consultas Urgentes por local e motivo 2012 

_r,X.]*_ VJ7iT 

11.835' 
Acidante de viaçào 32 

Acidente de trabaiho 55 CSIDANHAANOVA 
Acidente escolar 41 

Agressäo 20 

BIS OutraCausa 301 
Total 12.284 

Doença 8.782 
Acidente de viaçâo 

i s 

Acidente de trabalho 93 

Cs OLEIROS Acidente escolar 24 

Agressäo 10 

Outra Causa mi 
Violência Dornstica 2 

Total 9.088 
Doeriça 7.982 

Acidente de viaçäo 

Acidente de trabalho 59 

Cs PENAMACOR Acidente escolar ii 
Agresso 17 

Outra Causa 18 

Violéncia Doméstica 2 

Total 8.096 

IJ 
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* rH I1R 

Doença 15.694 
Acidente de viaço 3 

Acidente de trba1ho 105 
Acidente escot2r 47 Cs PROENCA A NOVA 
Agressao 8 

Outrn Causa 12 

Outro Acidente 147 

PIS Violência Doméstica 2 

Total 16.018 

17.669 
Acidente de viaço 72 

Acidente de trabaiho 287 

Cs SERTA Acidente escolar 167 
Agresso 35 

Outra Causa 2.438 
Violência Doméstica 

1 

Total 20.669 
Doença 1.704 
Acidente de trabaiho 23 

VILA DE REI Acidente escolar 27 
Agressäo 3 

Outra Causa 14 

Total 1.771 
TOTAL ULS 67.926 

Fonte: StARS Abril 2013 

1.2. ACTIVIDADE DE ENFERMAGEM 

No ano em anIise, a Equipa de Enfermagem dos CSP da ULSCB continuou o desenvolvimento e 

a implementação da metodologia do Enfermeiro de FamIlia, permitindo assim garantir/meihorar 

a qualidade dos cuidados de enfermagem, traduzindo-se numa major procura e satisfaçào 

crescente dos utentes. 

A principal actividade dos enfermeiros é prestar cuidados de enfermagem a pessoas sas ou 

doentes, de forma a que mantenham, meihorem ou recuperem a sua saúde, ajudando-as a 

atingir o seu máximo bern-estar físico e psíquico, e a máxima independência nas actividades 

quotidianas, tho rapidamente quanto possível. Os cuidados que prestam têm sempre em conta 

as necessidades físicas, emocionais e sociais das pessoas e visam um ou mais dos objectivos 

fundamentais desta profisso: a promoço da saúde, a prevençào da doença, o tratarnento, a 

reabilitaçäo e a reintegraço social. Para além da prestaço de cuidados de enfermagem globais 

a indivIduos (desde o nascimento até à morte), os enfermeiros prestam igualmente cuidados a 

famílias, grupos e comunidades. 
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Simultaneamente, däo orientaçöes aos doentes e familiares relativamente aos tratamentos que 

Ihes foram previamente aconseihados e informam-nos sobre os cuidados que devem ter para 

mariter ou rnelhorar o seu estado de saúde. A uni nivel mais prático, são suas funçöes, por 

exem pio, avallar a tensão arterial, a temperatura, a respiraçáo e o pulso, posicionar e mobilizar 

05 doentes acamados, camas e cadeiras de rodas, exercer a vigilância de doentes, efectuar 

pensos e administrar vacinas, injecçôes, transfusöes de sangue e soros; enfim, são suas funçöes 

constantes a observação, a avaliação e o registo de sinais, sintomas, reacçöes e progresso dos 

d oe ntes. 

Os quadros seguintes salientam a actividade de enferrnagem no ámbito dos cuidados de saúde 

primários: 

Actividades de Enfermagem por Centro de Saúde: 

Dados da Actividade de Enfermagem por Centro de Saúde 2011 e 2012 

. 
. 

Ifllmfr. 

--r-----. 

. 
. 

Aí 
.--.r -HILJL, - ! Il 

Itj '(tj 

I I I 
I 

36.285 33.303 173161 167.218 -3,43 

I Castelo Branco 
127.958 125.946 8.918 7.969 

Cs Idanha A Nova 
44.380 40280 6.028 5.642 7.853 4421 

58,261 50.343 -13,59 

Cs Oleiros 
23.152 23.118 15.389 29.170 7.133 7.129 45674 59.417 30,09 

Cs Penamacor 
19.990 21.104 2.210 1.677 6.368 5.582 28.568 28.363 -0,72 

Cs Proenca A 
37.576 35.830 5.737 2.906 23.900 21.100 Nova 67.213 _____ 59.836 ______ -10,98 _____ 

Cs Serta 
_____ 
51020 55.299 

______ 
15698 

_______ 
12.884 25.722 23.337 92440 9t520 -1,00 

Cs Vila de Rei 
14.103 14.784 2.143 2.946 5.674 2.343 21.920 20.073 -8,43 

Cs Vila Veiha de 
16,481 14À52 1.304 1.747 4.966 3.955 Rodao _______ 22.751 _______ 20.154 _______ -11,41 ______ 

TOTALULS 
_______ 

334.660 

________ 

330.813 

________ 

57.427 

________ 

64.941 

________ 

117.901 101.170 509.988 496924 -2,56 
Fonte: SIARS Abril 2013 
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Actividade Enfermagem 2011 e 2012 

>= o e < 7 Anos 37.740 38.251 1,35 

>7e<65Anos 165.257 174.455 5,57 

>=65e<75Anos 76.767 80.883 5,36 

>=75Anos 126.512 130.454 3,12 

Total 406.276 424.043 4,37 Observar 
>=Oe<7Anos 5.469 5.111 -6,55 

>=7 e < 65 Anos 23.858 24.657 3,35 

>=65e<75Anos 7.335 9.661 31,71 

>= 75 Anos 17926 22.330 24,57 

Total 54.588 61.759 13 14 . 

Genr 
>Oe<7Anos 1.477 1.365 -7,58 

>=7e<65Anos 35.469 35.068 -1,13 

>= 65 e < 75 Anos 17.219 17.312 0,54 

>= 75 Anos 43.480 46.297 6,48 

Total 97.645 100.042 2,45 
Executar 

o e < 7 Anos 2.720 2.452 -9,85 

>:::7 e < 65Anos 14.036 12.787 -8,90 

> 65 e < 75 Anos 5.461 6.803 24,57 

>= 75 Anos 12.598 16.358 29,85 
Atender Total 34.815 38.400 10 30 
(Cuidar) 

>= o e < 7 Anos 12.961 12.439 -4,03 

>=7 e < 65 Anos 42.698 40.957 -4,08 

> 65 e < 75 Anos 12.488 13.401 7,31 

>= 75 Anos 25.062 27.931 11,45 

Total 93.209 94.728 1 63 
Informar 
Total 686.533 718.972 4,73 

Fonte: SIARS/SAPE Abril 2013 
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>= o e < 7 Anos 

>=7 e < 65 Anos 

>= 65 e < 75 
Anos 

UNÍDADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, EPE. 

Dados da Actividade de Enfermagem por Grupo Etário 

Mascu I i no 

Fern i n i no 

Total 

M2sculino 

Feminino 

Total 

Masculino 

Feminino 

Total 

Masculino 

Feminino 

Total 
> 75 Anos 
Total 

Fonte: SIARS/SAPE Abril 2013 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

4.512 4.908 10.420 9.607 43,30 5109 

4i83 4.757 9.342 9A57 44,78 5195 

8.695 9.665 19.762 18.764 44,00 51,51 

17.467 19.405 47.266 50.061 36,95 38,76 

36.573 38.844 106.800 116.123 3424 33,45 

54040 58.249 154.066 166.184 35,08 35,05 

6.918 7.608 28.155 29.273 24,57 25,99 

9.484 10.229 36.982 39689 25,64 25,77 

16.402 17.837 65.137 68.962 25,18 25,86 

9.740 1.087 54.054 57.123 18,02 19,03 

14.296 15.715 70.859 75.368 2018 20,85 

24.036 26.585 124.913 132.491 19,24 20,07 

103.173 112.336 363.878 386.401 28,35 29,07 

No âmbito das actividades de enfermagem interessa destacar ainda as desenvolvidas no 

Programa de Vacinaço, cumprindo PNV recomendado. 

Refere-se ainda os contactos de enfermagem nao presenciais que se resumem, sobretudo, ao 

registo de citologias e mamografias. 

Os contactos nas UCSPs, podem ser programados ou nao programados: 

. Contactos Programados - Estes contactos so todos os agendados pelo Enfermeiro de Familia 

de forma presencial ou no presencial. 

. Contactos No Programados - Os contactos no programados (Consulta Aberta de 

Enfermagem) realizam-se, pela Enfermeira de FamIlia, durante todo o período de 

funcionamento das UCSPs. Estes subdividem-se em dois tipos de contactos, corn etiologias 

diferentes: (1) utentes que recorrem às UCSPs de forma esporádica, sem marcaçäo prévia e so 

ageridados; (2) utentes que saem cia consulta médica e são encaminhados directamente para o 

Enfermeiro de Familia. 

. Contactos telefónicos - Todos os contactos realizados pelo telefone: (1) esclarecimentos sobre 

cuidados de enfermagem; (2) informaço sobre necessidade de encamirihamento médico e de 

enferm agem. 

. Visitaço Domiciliária - Todos os contactos realizados no domicIlio do utente, onde estho 

englobados contactos programados e no programados. 
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2- CUiDADOS DE SAÚDE HOSP1TALARES 

2.1. INDICADORES GLOBAIS 

A análise da produço, em termos hosptaIares, é realizada por Iinha de produço, 

compreendendo consultas externas, internamento, urgência, partos e hospital de dia, tal como 

se demonstra no quadro smntese seguinte: 

Movimento Assistencial 2011-2012 

________________________________________ 

- 

H' 
1Ij 'I)p11,_ 

Irn(::1iilh,I:1,Ì(. 

II Lotaço Praticada (a) 
" 

293 
II 

265 
II 

-28 
II 

-9,56% 

Taxa de Ocupaço 65,91% 72,36% - 6,45% [À] 
Doentes Saldos 9.229 9.233 4 0,04% 

[ 

A 
j 

Berçário 426 377 -49 -11,50% 

so 197 185 -12 -6,09% 
[_y 

Total Doentes Saldos 9.852 9.795 -57 0,58% 

Total de Dias de Internamento 70.488 70.182 -306 -0,43% 
[ 

y 
Demora Média 7,64 760 -0)036 -0,52% 

[ 

y] 
Doentes Saldos por cama 31,50 34,84 3,34 11% 

[ 

Taxa de Reiriternamentos ¡nf. 30 dias 7,38% 7,05% - -0,33% 
[ 

% de transf.externas para outros hospitals 1,71% 1,74% - 0,03% .- 
Cirurgia Electiva Convencional 

______ 
2398 2.229 -169 -7,05% 

Cirurgia Electiva Ambulatória 1.700 1.847 147 8,65% 

_ 

[J 
Cirurgia Urgente 1.473 1.329 -144 -978% 

[ 

_ 

y 
j 

Total de Cirurgias sem Adicional 5.571 5.405 -166 -2,98% 
[ 

y 
Adicional AmbulatOrio 457 473 16 3,50% 

Adicional Convencional 412 505 93 22,57% 
[ 

Total de Cirurgias Adicional 869 978 109 12,54% 

Total de Cirurgias 6.440 6.383 -57 -0,89% 

__ 

Cirurgia Adicional/Total Cirurgias s/ Adicional 15,60% 18,09% - 2,50% 4 

Cirurgias Urgentes I Total Cirurgias 26,44% 24,59% - -1,85% Y] 
Lista Espera Cirúrgica 

1.377 
1.320 -57 -4,14% 

" 

L - 
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I 
I 'jpxz.j* 

¶ -i.1T 

:ITi(.): 

I 

_-_ 

Total de partos 465 

- 

419 -46 -9,89% ' ' 

Total de cesarianas 104 111 7 6,73% 

% de cesarianas/total de partos 22,37% 26,49% - 4,13% 

_____ 

A 

Frequência média diéria de partos L 1,3 1,1 -0,13 -10,14% 

_. 

1s consultas médicas 28.514 26510 
II 

-2.004 -7,03% 
II 

' 

Consultas Subsequentes 60.362 59007 -1.355 -2,24% 

Total de Consultas Médicas 88.876 85.517 -3.359 -3,78% 

Consultas nao médicas 6.071 5.777 -294 -484% 
j 

Total de consultas 94.947 91294 -3.653 -3,85% 

Lista de Espera de 1.Consultas Médicas 5.975 4.910 -1.065 -1782% 

____j 

I 

de 1.s consultas médicas 32,3% 30,9% 
- 

-1,40% Y 

DoentesTratados 1286 1.298 12 Q93% A 
N sessöes 16.387 18.063 1.676 10,23% A 

I 

I 

Geral 'I 56.692 4&837 -7,855 -13,86%" 

Obstétrica 1.631 1.482 -149 -9,14% 

Pediátrica 14.673 14.492 -181 -1,23% L!_] 
Total 72.996 64.811 -8.185 -11,21% 

[ 

% Consultas Médicas! Adrnissöes na Urgência 120,61% 131,71% - 11,10% 

Urgências Médias diárias 
___________ ___________ __________ 

J 

Geral 155,32 133,43 -21,89 -14,O% 
I 

Obstétrica 4,47 4,05 -0,42 -9,38% ' 

Pediàtrica 40,20 39,60 -0,60 -1,50% ,r 

Total 199,99 177,08 -22,91 -11,46% 
I 
y 

I 

Fonte: Sonho e SICA Dezembro 2012 

A área de produçào do internamento apresentou neste ano urna Iotaço praticada de 265 

camas, nao considerando o Serviço de Observaçäo e Berçrio. 

Verificou-se urn ligeiro aumento das doentes saldos de 0,04%, sendo as especialidades médicas 

e UCI as que mais contribuíram para este resultados. Por outro lado, as especialidades cirúrgicas 

reduziram o número de doentes internados, em grande medida pelo crescimento de actividad 

em ambulatório. 
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No que respeita aos indicadores de eficlência, observou-se urna taxa de ocupaço de 72,36%, o 

que traduz urna meihoria de 6,45% face ao ano anterior. A demora média atingiu o valor de 7,60 

dias, ligeiramente abaixo do valor de 2011. 

Indicadores do Internamento 

. ---- 
i1iH1(. 

Doentes Saldos - Agudos 

_c 
9.229 

'iP 

9.233 

!i 

4 0,04% 

Doentes Saldos - Especialidades Médicas 4.326 4.530 204 4,72% 

Doentes Saldos - Especialidades Cirúrgicas 4.807 4.589 -218 -4,54% 

Doentes Saldos - Ud 96 114 18 18,75% 

Lotaço Praticada 293 265 -28 -9,56% 
Dias de Internamento 7O486 70.182 -304 -0,43% 
Taxa de Ocupaço 65,91% 72,36% - 6,45% 

Demora Média 7,64 7,60 -0,04 -3,74% 
Fonte: SICA Dezembro 2012 

2.2. BLOCO OPERATORIO 

o Bloco Operatório tern capacidade instalada de cinco salas, urna das quais destina-se a cirurgias 

urgentes, duas a cirurgia convencional programada, e duas salas a ambulatório. 

A cîrurgia electiva convencional registou urna ligeira quebra face aos valores de 2011, fruto do 

born desempenho da actividade em ambulatório. 

o desempenho verificado das intervençöes cirúrgicas urgentes acompanhou os bons resultados 

da actividade programada, tendo-se verificado urna reduçào de 9,78%, relativamente ao ano 

anterior, correspondendo a urna melhoria da programaço da actividade. 

Indicadores do Bloco Operatório 

Cirurgia Electiva convencional 

'Z') 

2810 

L 

2.734 -76 -2,70% 
Cirurgia Electiva AmbulatOria 2157 2.320 163 

Cirurgia Urgente 1473 1.329 -144 -9,78% 

Total Intervençöes Cirúrgicas 6440 6.383 57 -0,89% 
Cirurgia Ambulatéria ¡Total Cirurgia Electiva 43,43% 45,90% - 2,48% 

I 

Cirurgias Urgentes I Total Cirurgas 
I 

22,87% 20,82% - -2,05% 

Fonte: SICA Dezembro 2012 
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Verificou-se um reforço da cirurgia de ambulatório, cujos benefIcios so evidentes, nao só na 

perspectiva do doente, nomeadamente coni a atenuante do desconforto causado pelo 

internamento, mas na esperada reduço de custos associados a esta actividade. 

o indicador do peso das intervençöes cirurgias de anibulatório no total da actividade cirúrgica 

programada atingiu neste ano o valor de 45,90%, bastante acima do valor do ano anterior, em 

que foi de 43,43%. 

Lista de Espera Cirúrgica por Especialidade 

Da observaço do quadro seguinte, verifica-se urna reduço de 4,14% no número de inscritos à 

espera de cirurgia, correspondendo a urna diminuiço absoluta de 57 doentes em espera, 

quando comparado corn o ano anterior. 

Constata-se ainda um aumento de 80,56% no número de doentes inscritos para lista de espera 

cirúrgica na vertente de ambulatório, em contraste corn a diminuiço de 16,88% da cirurgia 

convencional, fruto do incremento da produção de ambulatório. 

Cirurgia Geral 

Dermatologia 

Estomatotogia 

Ginecologia 

Oftairnologia 

Ortopedia 

Otorrinolaringologia 

Urologia 

Cardiologia 

Fonte: SICA Dezernbro 2012 

2.3. CONSULTA EXTERNA 

Lista de Espera para tntervenço Cirúrgica 

392 342 -12,76% 61 107 75,41% 

O O 0,00% 5 0 -100,00% 

o o 0,00% 1 1 0,00% 

48 45 -6,25% 0 0 0,00% 

i 3 20D00% 80 160 100,00% 

360 267 -25,83% 0 4 4,00% 

356 303 -14,89% 33 51 54,55% 

40 35 -12,50% 0 2 2,00% 

o o 0,00% 0 0 0,00% 

O O 0,00% 0 0 0,00% 

Durante o ano de 2012, tendo em conta a salda de 7 médicos, dois por aposentaço, e 5 por 

denúncia do contrato de prestaçöes de serviço, a ULSCB sofreu urna reduçào 3,78% no total 

consultas médicas, relativamente ao período homólogo. 
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Consultas Externas Totais - . 

TFtr.rTh I 

- 

-I) 

. . 
. L_ . . 

Anestesiologia 2J63 812 2.975 2.161 743 2.904 -2 -69 -71 2)39% 
Cardiologia 1614 2745 4.359 1.777 2.825 4.602 163 80 243 557% 
Cirurgia Geral 3.404 5.563 8.967 3.365 5278 8.643 -39 -285 -324 -3,61% 
Dermatologia 1.692 2.115 3.807 1.172 1.845 3.017 -520 -270 -790 20,75% 
Diabetologia 275 2378 2653 242 2249 2.491 -33 -129 -162 -6,11% 
Estomatologia 1.137 1,915 3.052 873 2,033 2.906 -264 118 -146 

Med. Física e ReabiIitaço 1.017 1.519 2.536 1.029 1491 2.520 12 -28 -16 

Gastro 1.033 1.733 2.766 1.160 1.610 2.770 127 -123 4 0,14% 
Ginecologia 905 1.690 2.595 723 1531 2.254 -182 -159 -341 -13,14% 
imuno-AIergologa 449 1.531 1.980 430 1.526 1.956 -19 -5 -24 -1,21% 
ImunoHemoterapia 276 6.441 6.717 256 6.439 6.695 -20 -2 -22 

Medicina Interna 950 2.916 3.866 1.255 3.172 4.427 305 256 561 14,51% 
Medicina no Trabaiho 97 735 832 148 5 153 51 -730 -679 -81,61% 
Nefrologia 466 2,095 2.561 552 2.329 2.881 86 234 320 12,50% 
NeuroCirurgia 743 553 1.296 11 22 33 -732 -531 -1,263 .97,45% 
Neurologia 847 1.300 2.147 569 814 1.383 -278 -486 -764 -35,58% 
Obstetricia 1.039 1.614 2.653 767 1.507 2.274 -272 -107 -379 

Oftalmologia 966 2658 3.624 996 3.000 3.996 30 342 372 10,26% 
Ortopedia 2.443 2.484 4.927 2.474 2.870 5.344 31 386 417 8,46% 

Otorrinolaringologia 2.134 2.951 5.085 2.067 2.913 4.980 -67 -38 -105 206% 
Pediatría 1.390 2.926 4.316 1169 2.932 4.101 -221 6 -215 -4,98% 
Pneumo!ogia 482 933 1.415 497 966 1.463 15 33 48 339% 
Psiquiatria 1.066 5.768 6.834 1.001 5315 6.316 -65 -453 -518 -7,58% 

Oncologia Médica 213 2.574 2.787 258 2.371 2.629 45 -203 -158 5,67% 
Urologia 1.523 2.212 3.735 1.313 2.551 3.864 -210 339 129 3,45% 

Reumatologia 190 201 391 245 670 915 55 469 524 134,02% 

Aconseihamento Dietético 

L-1!! 

396 912 

:T:b1 

1.308 

'.1(s] 4'1sÌI 

452 931 1.383 56 19 75 5,73% 
Psicologia 529 3.881 4.410 480 3.560 4.040 -49 -321 -370 -8,39% 
Podologia 

I 

298 
I 

48 306 -7 
I 

8 0,28% 
i 

s 

Fonte: Sonho Dezembro 2012 

As prirneiras consultas de especialidade representam um importante indicador de acesso aos 

Cuidados de Saúde Hospitalares. No quadro seguinte, constata-se que o número de doentes 

referenciados e em espera para primeira consulta médica apresentou urna reduço de 1.065, 

quando comparada corn período homólogo. As especialidades que apresentam um maior 

decréscimo so a Oftalmologia, Anestesiologia, Cirurgia Geral. Em sentido inverso destacamos a 

especialidade de Dermato-Venereologia, que, por carência de recursos, regista um aumento 

significativo dos doentes em espera. Por outro lado, o aumento d especialidade d 
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Otorrinolaringologia está relacionado corn a referenciço dos doentes da zona norte do Distrito 

(CoviIh, Fundão e Belmonte), no âmbito do Protocolo de complernentaridade clínica, em vigor 

corn o Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE. 

Lista de Espera de Primeiras Consultas 

I- 
Anestesiologia 312 

{IW 

195 -117 
Cardiologia 157 170 13 

Cirurgia Geral 436 347 -89 

Dermato-Venereologia 231 839 608 

Diabetologia 55 59 4 

Dor 24 21 -3 

Estomatologia 73 76 3 

Gastrenterologia 139 109 -30 
Ginecologia 184 163 -21 

Hepatologia O O O 

Hipertensão O O O 

lmuno-aiergotogia 51 63 12 

Imuno-Hemoterapia 26 14 -12 

Medicina Física e Reabilitaçäo 65 94 29 

Medicina Interna 176 117 -59 

Nefrologia 39 50 11 

Neonatologia O O O 

Neurologia 97 133 36 

Neurocirurgia 377 0 -377 

ObstetrIcia 68 62 -6 

Oftalmologia 1.857 537 -1.320 

UAC I 11 10 

Ortopedia 463 610 147 

Otorrinolaringologia 177 298 121 

Pediatria 194 213 19 

Pneumologia 360 267 -93 

Psiquiatria 198 295 97 

Pedopsiquiatría 42 1 -41 

Urologia 129 126 -3 

Medicina do Trabaiho O 7 7 

Reumatologia 41 33 -8 

Outras consultas Médicas 3 0 

- - 

Psicologia 106 103 -3 

Apolo Nutricional e Dietética 78 69 -9 

Podologia 3 2 -1 

Ii 

'Ìf.t1 

.E 

I ::,It _ iKI1: 
Fonte: SONHO Dezenibro 2012 
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Foram efectuadas 6.739 consultas externas, provenientes dos Centros de Saúde, no ano de 

2012, sendo que 5.993 foram realizadas dentro das TMRG (Tempo Máximo Resposta Garantido), 

resultando numa taxa de execuço de 88,93% 

Relatório de Actsco 

- 

rIIiy1,] . 

- -fl 
Pediatria - Consulta de Desenvolvimento 

. . - .,,. I 

s Li 

. . L1C 

-! i I I I 

99 0 10 88 1 98,99% 

Diabetologia 39 0 4 34 1 97,44% 

Quimioterapia 18 0 3 15 0 100,00% 

Psiquiatria da Infancia e da Adolescncia '13 0 3 40 0 100,00% 

Anestesiologia 23 3 4 113 0 100,00% 

Cardiologia 387 6 0 381 0 100,00% 

Cirurgia Geral 1.021 46 156 905 4 99,61% 

Dermatologia 252 4 14 167 67 73,41% 

Reumatologia 117 0 36 81. 0 100,00% 

Estomatologia 371 ii 39 271 0 100,00% 

Gastrenterologia '112 5 22 383 2 99,51% 

Ginecologia 355 1 12 341 1 99,72% 

Imuno-alergologia 84 0 a 83 0 100,00% 

Imunohemoterapia 1. 0 0 1 0 100,00% 

Medicina Física e ReabiIitaço 58 1 17 40 0 100,00% 

Medicina Interna 116 1 3 107 5 9569% 

Nefrologia 68 1 7 60 0 100,00% 

Neurocirurgia 9 0 0 0 9 0,00% 

Neurologia 161 5 15 141 0 100,00% 

Obstetricia 84 0 6 78 0 100,00% 

Oftalmologia 512 0 0 (J 512 0,00% 

Ortopedia 3e17 O 37 803 7 99,17% 

Otorrinolaringologia 548 1 30 57 O 100,00% 

Pediatria 118 1 8 108 1 99,15% 

Pneumologia 161 2 6 i 132 18,01% 

Psicologia 3 0 0 2 1 66,67% 

Psìquiatria 3/1 O 35 336 3 99,20% 

Urologia 458 1 22 435 0 100,00% 

- *A:II J-] ;i !1.11 L[1 ________ 
Fonte: ADW CIH 

No que respeita às consultas que ficaram além do TMRG, o total é de 746. Porém, existem três 

especialidades que apresentam grandes carências de recursos humanos face às necessidades 

existentes, e que so a Oftalmologia (2 médicos), Pneumologia (1 médico) e Dermatologia (1 
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médico). Assim, das 745 consultas que esto para além dos TMRG, 705 consultas pertencem a 

estas três especialidades, conforme se demonstra no quadro seguinte. 

Consultas Externas fora de Prazo 

Total Consultas Fora TMRG 786 746 -40 -5,09% 

Oftalmologia 201 510 309 153,73% 
Pneumologia 162 131 -31 -19,14% 
Dermatologia 21 64 43 204,76% 

Fonte: ADW CTH 

2.4. SERVIÇO DE URGÊNCIA 

No ano de 2012, verificaram-se 64.811 episódios de urgência, traduzindo-se numa reduço de 

8.185 episódios (menos 11,21%) face ao ano transacto. Em grande medida, o aumento das taxas 

moderadoras terá contribuIdo para esta diminuiçào, pois verificamos que o major decréscimo se 

verifica na Urgência Geral, sendo que os valores da urgência Obstétrica e Pediátrica se mantêm 

estveis, comparativamente corn 2011. 

Total de Enisódios de Urgência 

Urgència Geral 56.692 48.837 -7.855 -13,86% 

Urgência Obstétrica 1.631 1,482 -149 -9,14% 

Urgência Pediátrica 14.673 14.492 481 -1,23% 

Fonte: SICA Dezembro 2012 

Relativamente aos episódios de urgência sem internamento, a reduço foi de 8.202 episódios e 

que resultou numa variaçào de -12,35%, em consonância corn as urgências totals. O valor mais 

expressivo deste decréscimo é na Urgência Geral, corn menos 7.841 admissòes. 

Episódios de Urgência sem Interna mento 

Urgência Gera! 51.341 43.500 -7.841 -15,27% 

Urgêncï2 Obstétrica 1000 906 -94 -9,40% 

Urgência Pediátrica 14.050 13.783 -267 -1,90% 

Fonte: SIGA Dezernbro 2012 

r4T4 
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Da anIise ao número de urgências médias diárias, constata-se urna clara reduço, corn 177,08 

episódios por dia (média) em 2012, contra 199,99 em 2011, sendo a urgência geral a área que 

contribuiu mais para estes bons resultados. 

Urgências Médias Diárias 

Urgência Geral 155,32 118,9 -36,42 -23,45% 

Urgêricia Obstétrica 447 4,05 -0,42 9,40% 

Urgência Pediátrica 40,2 39,6 -0,60 -1,49% 

Fante: SICA Dezembro 2012 

A redução de episódios de urgência e o aumento de consultas externas resultou numa clara 

methoria de acesso aos cuidados de saúde. Se, culturalmente, os utentes recorrem ao Serviço de 

Urgéncia visando a maior rapidez no atendimento, esta procura provoca impactos negativos na 

prestaçäo de cuidados de saúde e gera custos elevados, nomeadamente corn MCDL 

o resultado obtido permite verificar que as respostas artìculadas entre os Cuidados de Saúde 

Primários e os Cuidados Hospitalares conduzem a urna meihor racionalizaço e utilizaçäo dos 

serviços. 

Durante 2012, o rácio de consultas/urgencia atingiu 131,71%, resultando numa meihoria de 

11,10% face ao ano anterior, e que advém igualmente de uma meihor programaço da 

actividade. 

Indicadores de Enisódios de Urência 

1 
Total de Urgência 72.996 

_t_ 
64.811 

- 
-8.185 -11,21% 

Rácio de Consultas sobre Urgências 120,61% 131,71% - 11,10% 

% Óbitos 0,10% 0,06% - -0,04% 

% Abandonos 1,75% 1,28% - -0,47% 

% Altas Exterior 75,95% 77,32% - 1,37% 

% Doentes Internados 9,05% 10,22% - 1,17% 

% Doentes Referenciados para Consulta 5,03% 6,27% - 1,24% 

% Transferências para Outro Hospital 0,68% 0,80% - 0,12% 

% DoentesTransferidos para Médico de Familia 7,27% 3,79% - -3,48% 

% Outros 0,17% 0,26% - 0,09% 
Fonte: SICA Dezernbro 2012, SONHO 
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2.5. HOSPITAL DE DIA 

o hospital de dia contribui para a meihoria dos cuidados de saúde e racionaIizaço na utiIizaço 

de recursos, já que promove a utilização do ambulatório em alguns dos procedimentos e 

tratamentos que classicamente requeriam internamento hospitalar: 

. Meihor qualidade de vida dos utentes corn cloenças crónicas; 

. Diminuiço de demoras médias do internamento hospitalar; 

. Reduço dos gastos totais, nomeadamente dos cuidados hospitalares prestados corn 

recurso ao internamento; 

0 Minimizaço do isolamento social e familiar associado caracterizado pelo internamento. 

Neste contexto, verificou-se que o Hospital de Dia de Psiqulatria aumentou as sessöes em 

6,18%, relativamente ao ano transacto, corn traduço na dirninuiço da demora média desta 

Especia lid ade. 

Em termos totais, as sessöes de Hospital de Dia aumentam 7,64%, sem considerar a Hemodiálise 

e Quimioterapia. Globalmente, o acréscimo desta linha de produção, cifrou-se em 10,23%. 

Sessöes de Hospital de Dia 

(1) Foram retirados os GDH Médicos de Ambulatório 
Fonte: SICA Dezembro 2012 

Na vertente dos doentes tratados em Hospital de Dia, verificou-se um acréscimo face ao ano 

anterior, de 12 doentes. 

Somente o Hospital de Dia Pediátrico e a Hemodiálise, verificam urna ligeira reduço dos 

doentes, senda que as restantes áreas assinalam um incremento de produçäo desta linha de 

actividade de ambulatório. 
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(1) Foram retirados os GDH Médicos de AmbulatOrio 
Fonte: SICA Dezembro 2012 

2.6. MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 

2.6.1. Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica Realizados no Hospital 

Da análise dos MCDT realizados internamente no Hospital Amato Lusitano, verificou-se um 

acréscimo de 1,68% relativamente a 2011, principalmente nas áreas de Patologia Clínica e 

Imagiologia, estando este aumento ligado à impIementaço de políticas de racionalizaçào 

levadas a cabo pela Administraçäo, no sentido de restringir a prescrição às efectivas 

necessidades, bem como de rentabilizar a capacidade instalada do Hospital, corn prejuízo do 

recurso às entidades convencionadas. 

MCDT's Realizados no Hospital 

Imagiologia 86.547 

_1'p_ 
87.120 

A. 

0,66% 

Patologia Clínica 674.607 694.365 2,93% 

Gastroenterologia 5.325 5.529 3,83% 

Medicina Fisica e ReabiIitaço 70.088 60.284 -13,99% 

Cardiologia 20.493 22.398 9,30% 

Oftalmologia 1.593 2.459 54,36% 

Pneumologia 18649 20.984 12,52% 

Urologia 1.338 1.541 15,17% 

Otorrinolaringologia 3.308 2.009 -39,27% 

lmunohemoterapa 20.091 18.982 -5,52% 

Dermatologia 1.239 1.318 6,38% 

Ginecologia/Obstetrícia 6.17 1 5.811 5,83% 

Psiquiatria 6.814 6.347 -6,85% 

Reumatologia 91 171 87,91% 

Outros 196.508 202.317 2,90% 

-i - t.IfiI __________________ 
Fonte: SONHO Dezernbro 2012 
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o acréscimo de produço interna é significativo, pois traduziu-se numa major internaIizaço de 

MCDT dos ACES e rentabilizaçào da capacidade instalada, da Patologia Clínica e Imagiologia, que 

representam, actualmente, 61,36% e 7,70% do total de exames realizados. 

17,88% 

0,56% 
0,02% 

0,51% 

01202\ 

n ie8% .. 

u,.!. o_\T 
0,14%.- --- 

1,98% 
.:,.: 

5,33%] . : . 

: . 

049% \ 

7,70% 

61,36% 

i magiologia 

ki Patologia Clínica 

Ei Gastroenterologia 

Medicina Física e Reab. 

u Cardiologia 

: Oftalmologia 

Pneumologia 

Urologia 

Otorrinolaringologia 

E Imunohenioterapia 

u Dermatologia 

U Ginecologia/Obstetrícia 

Psiquiatria 

2.6.2. Melos Complementares de Diagnóstico e Terapêutica Realizados no Exterior 

No que respeita ao MCDI realizados no exterior, verificou-se um decréscimo de 16,40%, 

destacando-se, cam urna major contribuiçäo para esta diminuiço, as áreas de 

Otorrinolaringologia, Neurologia, Urologia e Patologia Clínica, que reduziram os pedidos para o 

exterior em 55,19%, 32,05%, 45,59% e 25,49%, respectivamente. 

Esta diminuiço foi, em grande medida, fruto do eslorço de internalizaço de exames outrora 

realizados em entidades convencionadas, bem como decorrente do estabelecimento de normas 

rígidas associadas à prescriço. 
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:i Imagiologia 

LI Anatomia Patológica 

LI Patologia Clínica 

E Medicina Nuclear 

2693% Cardiologia 

J Neurologia 

u Pneumologia 

Urologia 

MCDT's Realizados no Exterior 

Ld Otorrinolaringologia 

Li Outros 

t 

Imagiologia 

(*j 
I 

1.892 

')p 
I 

1.982 4,76% 

Anatomia Patológica 6.538 6,401 -2,10% 

Patologia Clínica 18.178 13.545 -25,49% 

Medicina Nuclear 282 533 89,01% 

Cardiologia 298 274 -8,05% 

Neurologia 337 229 -32,05% 

Pneumologia 158 296 87,34% 

Urologia 68 37 -45,59% 

Otorrinolaringologia 337 151 -55,19% 

Qutros 347 324 -6,63% 

r;i, ':1.1 w,i 
Fonte: SONHO Dezembro 2012 

A inexistência de médicos especialistas de Anatomia Patológica nos quadros de pessoal desta 

ULS, implicou o recurso ao outsourcing, sendo que nesta área, o número de exames realizados 

representa 26,93% dos exames realizados no exterior. 

A actual carência de recursos humanos na especialidade de Patologia Clínica contrìbuiu para a 

necessidade de recorrer ao exterior para satîsfazer urn número considerveI de necessidades 
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internas, representando 56,98% do total de pedidos a entidades exteriores. No ano de 2012 foi 

ainda possível, mesmo atendendo às dificuldades existentes, reduzir em 25,49% o número de 

exames realizados no exterior de Patologia Clínica. 

3 - RECURSOS HUMANOS E FORMA ÇAO 

3.1. RECURSOS HUMANOS 

No final do exercício de 2012, a Unidade Local de Saúde de Castelo Branca - EPE, dispunha no 

seu mapa de pessoal de um total de 1.249 colaboradore5 efectivos, dos quais 894 em exercício 

de funçoes no Hospital, 220 no Agrupamento de Centros de Saúde da Beira Interior Sul (ACES- 

BIS) e 135 no Agrupamento de Centros de Saúde da Pinhal Interior Sul (ACES-PIS). 

A maioria dos colaboradores encontra-se em regime de relaçäo jurídica de emprego público, 

detendo, contrato de trabalho em funçöes públicas por tempo indeterminado, representando 

70,93% do total. 

A estes acresce um número significativo de outros colaboradores cujo vínculo laboral é o 

contrato individual de trabaiho sem termo, no ámbito do Código do Trabalho, diploma em 

aplicação por imperativo e decorrente da natureza empresarial da ULSCB, EPE. Estho assim, 

subordinados a este regime de vinculaço laboral 299 trabalhadores, representando 23,93% do 

total dos efectivos. 

No que respeita aos restantes vínculos contratuals sujeitos ao Código do Trabaiho, exerceram 

funçöes 43 colaboradores sujeitos a contrato individual de trabaiho a termo certo e a termo 

incerto, 4 elementos em regime de comisso de serviço (CA) e 17 trabalhadores em mobilidade 

geral (Cedência Interesse Público, Cedência Ocasional e Mobilidade Interna). 

A necessidade de solver lacunas ao nivel dos recursos humanos disponíveis e a fim de 

salvaguardar os Interesses dos utentes e doentes, tornou, durante o ano de 2012, como aliás 

tinha ocorrido em arios anteriores, prernente recorrer à contrataço de profissionais através de 

outras formas de obtençäo de actividade e exercício profissional, nomeadamente através de 

contratos de prestaço de serviços. 

As áreas mais sensíveis a esta necessidade foram as áreas médicas (Médicos de Clínica 

Geral/Medicina Geral e Familiar, Ginecologia/Obstetrícia, Ortopedia, Radiologia/Imagiologia e 

Urologia), corn acutilância particular no Serviço de Urgência. 
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Apresentam-se em seguida mapas corn a realidade clos Recursos Humanos existente na ULSCB, 

EPE. 

Devido a esta especificidade e à diversidade dos vínculos contratuals, os horários de trabalho 
semanais obedecem na essência, a três grupos; 35 horas, 40 horas e 42 horas. 

Distribuiço de Efectivos por Tipo de Vínculo 

Tipo devínculo 31.12.2012 % 
Comissäo de Serviço 4 0.32% 
Contrato Individual de Trabaiho em Funçöes Públicas 886 
Cedência de Interesse Público 15 --- * - . 72,29/e Cedência Ocasional I 
Mobilidade Interna na Categoria i 
Contrato Individual de Trabaiho Sem Termo 299 2393% 
Contrato Individual de Trabatho Termo Resolutivo I I 0.88% 
Certo ** 

Contrato Individual de Trabalho Termo Resolutivo 32 2.56% 
Incerto 

- _____ Em Exercício na ULSCB 1.249 100% 
TOTAL 

_____ ___ 
Colaboradores em exercício fora da ULSCB 20 

* Con tratos celebrados ao abriqo da te! n 7/2009. de 12 de Fevereiro (Código do Trabo/ho). 
* Contratos celebrados ao abrigo da Lei n2 7/2009, de 12 dc Fevereiro (Código do Trabo/ho) e Decreto-lei n2 89/2010, 

de 21 deiu/ho. 

Na representaço do movimento de entradas e saldas de profissionais, no ano de 2012, 

verificou-se aumento do número de colaboradores. Das 148 entradas mencionadas no mapa 

abaixo indicado, 115 referem-se a trabaihadores distribuIdos por vários grupos 

socioprofissionais, que se encontravam contratados em regime de prestaçäo de serviços por 

empresas de trabaiho temporário. 

Rotatividade de Efectivos 

r----- - Entradas e Saldas por Grupo Profissional 
GrupodePessoal Entradas Saidas 
Pessoal Dirigente (Conselho de O . O 

Administraço) 
Médico 

1____ II _____ 5 
Enfermagem _.. L_.; 22 

: . 1 i:4 
Tecnico Superior Saude 

: J.._ . 9 i*__i1uí 
I 

Tecnico Superior 5 
1 3 

TDT --- . 

_.._..L ........ ..L.. Assistente Técnico i I 15 

L 

Assistente Operacional 92 17 
I 

Outro Pessoal (Docente-Informatica) , 4 2 

I . 

TOTAL .................................... 

-.- 
. ,._ 58 
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Após análise, verificou-se que esta modalidade era mais onerosa que a contrataçäo em regime 

de contrato individual de trabaiho (Lei n 7/2009, de 12 de Fevereiro). 

Em consequência, de acordo corn o Despacho n 12083/2011, de 15/09 e autorizaço ministerial 

de Sua Excelência o Senhor Secrethrio de Estado da Saúde, foi autorizada a celebraço de 

contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, corn: i Médico, 3 Técnicos 

Superiores, 15 Enfermeiro, 5 TDTJ i Educadora Infantil, 3 Informáticos, i Assistente Técnico e 86 

Assistentes Operacionais, trabaihadores imprescindíveis ao normal funcionamento dos serviços 

da lnstituiço. Note-se que nao ocorreu um aumento real do número de efectivos. O que 

sucedeu foi urna transiço dos colaboradores das empresas de trabalho temporário para o 

quadro da ULS. De salientar ainda que esta tronsiç5o foi benéfica para os colaboradores, por 

aumentar a estabilidade laboral e a motivação, mas tambérn para ULS, já que os encargos corn 

os mesmo trabalhadores em regime de trabalho temporário eram superiores aos incorridos em 

regime de contrato de trabalho. 

No ano de 2012 a ULSCB, EPE, proporcionou formaço pos-graduada a 27 médicos, nas 

seguintes especialidades: Cirurgia Geral (6), Gastrenterologia (3), Medicina Geral e Familiar (8), 

Medicina Interna (8) e Nefrologia (2). 

A representaço do mapa por grupos socioprofissionais permite retirar alguns indicadores que 

manifestam a realidade da ULSCB, em que eniergem de forma particularmente significativa, os 

grupos de enfermagem, assistente operacional e assistente técnico, corn 35,86%, 22,41% e 

15,45%, respectivamente, sendo apenas estes três grupos, responsáveis por 73,73% do total de 

colaboradores em exercício na ULSCB, EPE. 

Distribuiçâo de Efectivos por Grupo Profissional 

Grupos socioprofissionais 
Grupo de Pessoal 31.12.2012 % 

Pessoal Dirigente (Conselho de Administraçäo) 

Pessoal Dirigente (Adm inistraçao Hospitalar) 

Médico 

Enfermagem 

Técnico Superior Saúde 

Técnico Superior 

Informática 

TDT 

187 14,97% 

448 35,86% 

19 1,52% 

28 2,24% H. 
9 ..- .-. 

78 6,24% 
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Grupos socioprofissionais 

ädePessI .12.2O12 

Assistente Técnico 193 15,45% 

rAssistenteoperacional 280 22,41% 

Docente I 0,08% 

TOTAL I .249 100,00% 

No seguimento, encontra-se a área médica, cuja especialidade corn major peso se verifica ao 

nIvel dos cuidados de saúde primários, através da valência da área de Medicina Geral e Familiar 

que, individualmente, representa 39,57% do universo do pessoal médico, seguindo-se, ainda 

que corn significativa distância as especialidades hospitalares de Medicina Interna e Cirurgia 

Geral, corn 12,29% e 8,55%, respectivamente. 

A formaço específica do internato médico, representou valor nao desprezvel de 14,43% do 

total dos médicos. 

No que concerne ao grupo de enfermagem, que representa 35,86% dostrabalhadores da ULSCB, 

constata-se que 75,22% esto afectos à Unidade Hospitalar e os restantes esto afectos aos 

Cuidados de Saúde Primrios. 

Em termos de carreira, 81,25% so enfermeiros sem especializaçäo, enquanto que a 

especialidade dominante é a Comunitria, logo seguida da Saúde Infantil e Pecliátrica, corn 

5,13% e 4,01%, respectivamente. 

Particular destaque merece o quadro representativo do universo total dos colaboradores da 

ULSCB, em que emerge corn particular expressäo, o sexo feminino que representa 73,01%. 

Distribuiço de Efectivos Por Género - ---- 

Carreiras Homens Muiheres TOTAL 

iDirigente 

i 

Médicos 
O 

99 

Téc.Supde 2 

Téc.Superiores 14 

88 

17 

14 

187 

19 

28 

Téc. Sup. Serv. Social O O O 

T.D.T V 16 

--r-- 
62 78 

Èrmagem 
Assistente Técnico 29 159 188 

Encarregado Operacional I I 2 

Assistente Operacional 76 202 278 

Informática 6 3 9 

CoordenadorTécnico 

Educadora Infantil 

3 

o 

2 

I 

5 

I 

TOTAL 
-V- --------- ---- ------- 

337 
-- ---------- 

912 
V.--- ---- V-VVVV 

1.249 
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ULSCB 
Distrìbuiçäo de Trabaihadores por Sexo 

( MapaJAlérn Mapa 

26,98% 

':-Ti--T-:: 
m 

73,01% 
OMuheres 

A estrutura etária dos profissionais da Instituiço situa-se aproximadamente nos 46 anos de 

idade, verificando-se que, na área do pessoal qualificado como assistente operacional, a idade 

média cresce para os 51 anos e, na área do pessoal qualificado como técnico superior de saúde 

e pessoal de enfermagem, a idade média baixa para 42 e 41 anos, respectivamente. 

Médias Etárias dos Efectivos 

r 
socioprofissionais 

Dirigente 6 31 1 52 

Médico 187 9.386 50 

Técn.Sup.Saúde 19 797 42 

Técn. Superior 28 1 .372 49 

________i___ 413 

Enfermagem iL 4 
Técn. Diag. Terapeutica 78 3.284 42 

Docente I 28 28 Äi:fÑ - 

--1------ 50 

Assist. Operacional 280 14.301 51 

TOTAL I .249 57.955 46,40 
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t 

'b ' ' ' ' , , 

be b b b' b' 

1 Homens 

. .... 

o nIvel de escolaridade representa um factor cultural e de competência de qualquer instituição, 

sendo de realçar que urna percentagem significativa de trabalhadores so detentores de 

bacharelato ou licenciatura e, que apenas 0,64% no detêm escolaridade obrigatória. 

Dstribuiço de Efectivos por Habilitaçöes Literárias 

Habilitaçöes Literárias Homens 
f 

Muiheres Total 

2 Doutoramento ........ _____ 
Mestrado i 28 29 

Eiaafura .. --*---o-I ______ 
Bacharelato 30 122 152 

T. Ano escolaridade 27 

15 
________ 

Tf 
51 

143 

66 110. Ano EscoIardade 
100. Ano Escolaridade 4 2 6 
90 Ano Escolaridade 42 83 125 

8°. Ano EscoIardade 
_______ 

I 3 4 
70 Ano Escolaridade 

_______ 
. I 2 3 

6°. Ano Escolaridade 13 40 53 

5°. Ano Escolaridade O 2 2 
40 Ano EscoLaridade 21 62 83 

Sem Habilitaçöes O 8 8 

Total efectivos 337 912 1.249 
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Trabaihadoresda ULSCB - Habilitaçöes Literárias) 
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7Y 
Da apresentaçào do mapa corn os tipos principals de ausências por grupos socioprofissionais, 

assume particular destaque a ausência por motivo de doença, sendo que os grupos profissionais 

onde é major o volume de faftas é o grupo do pessoal assistente operacional, de enfermagem e 

assistente técnico. 

Constata-se que a média de ausências por trabahador no universo dos trabaihadores da ULSCB 

é de 14,44 faltas por ano, representando estas, no total dos dias de trabaiho normais 

obrigatórios (média 250 dias/trabalha anual) 5,8%. 

Absentismo 

. 
. Motivos da Ausencia 

Casamen 
to 

Proteço 
na 

parentalidade 

Falecinierito 
. 

de famdiar Doença 
Acidente 

serviç/Doerç, 
proflonal 

Assist. 
. . 

familiares 
Trabaihador 
Estudante 

Conta 
periodo 

de ferias 
Greve Injustffcada Outras TotaLs Total 

GruposSäcis 
profì55iona IS 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M/F 

Dirigente superior 
19 grau 120 

3 0 123 
__________ 

123 

Thcnico Superior 6 2 2 72 2 9 3 6 13 89 102 

Assistente técnico 284 3 54 312 1.431 51 12 91 7 19 103 2 8 7 36 360 2,065 2425 

Assistente operacional 30 128 18 49 1.293 4.054 7 8 25 6 14 16 9 13 6 1334 4.298 5.682 

lnforrnMica 7 20 1 12 5 2 38 41 44 85 

Educadora lnf3ncia 
2 0 2 2 

Médico 15 86 853 29 21 453 266 12 80 3 30 18 15 86 86 13 288 321 1003 1.672 2.675 

Enferoieiro 15 60 96 2827 6 115 940 1.819 46 244 195 416 54 226 1 43 49 166 67 404 1469 6.320 7.789 

Téc. Diag. Terapêutica 15 604 12 9 15 54S 3 113 18 2 17 7 6 8 23 47 1.355 1.402 

Téc. Superior 5asde 22 551 4 57 1 18 3 2 4 2 45 34 485 519 

Total 60 75 204 5.177 79 257 3.019 8.264 46 302 234 765 66 283 56 203 155 284 13 0 419 843 4.351 16.453 20.804 
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Verifica-se assim que o absentismo continua a apresentar um peso excessivo, o que constitul um 

fator de constrangimento na normai dinâmica de funcionamento dos serviços e das equipas, que 

importa tentar corrigir. 

3.2. FORMAÇAO 

3.2.1. Definiçâo, Natureza e Objectivos do SIFE 

o Centro de Formaço da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco - ULSCB (SIFE) é urna 

estrutura prevista no novo Regulamento da ULSCB, dependente do Conseiho de Administraçâo, 

acreditado pela Administraço Central do Sistema de Saúde (ACSS), através do Despacho 

Ministerial de 13 de Dezembro de 2000. 

3.2.2. Formação 

A Formaçào desenvolvida na ULS é constituIda por acçöes de formaço provenientes de diversas 

origens: 

1) Formaço organizada pelo Centro de Formaço da ULSCB 

- Subsidiada através de candidaturas da ULS ao programa POPH; 

- Financiada pela ULSCB 

2) Formaçáo em Serviço 

Formaçäo organizada em cada serviço, corn o objectivo de responder a problemas identificados, 

corn vista à sua rápida resoluçâo ou para actualizaço de conhecimentos dos profissionais. Cada 

serviço deverá concretizar um Plano Anual de Formaçäo em Serviço, corn as acçôes de formaçâo 

consideradas pertinentes. 

A realizaçao da formaçào programada deverá produzir efeitos na optirnizaçào do funcionamento 

do serviço e rnelhoria na qualidade dos cuidados e/ou na alteraço de atitudes ou 

comportarnentos dos profissionais. É caracterizada por urna curta duraçäo. 

3) Forrnaçäo organizada por instituiçoes/empresas de formaço 

Enquadram-se as acçöes de formaço colocadas à disposiço dos profissionais da ULSCB pelas 

empresas corn as quais h um Protocolo. Incluern-se neste item, a Empresa Competir, instituto 

de Formaçâo em Enfermagem (IFE) e o Instituto de Emprego e Formaçäo Profissional (IEFP). 
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4) Autoformação 

Trata-se de formaçäo realizada corn recurso à figura da comissäo gratuita de serviço. 

ReaIizmos no ano de 2012 candidaturas ao POPH do eìxo 3.6 (qualificaçäo para os profissionais 

da saúde) e candidatura do eixo 3.3 (qualificaçäo dos profissionais da administraçäo publica 

central) através da empresa de formaço Competir, num total de aproximadamente 40 acçöes 

de formaçäo. 

Apresenta-se em seguida um registo das principals actividades desenvolvidas durante o ano de 

2012. 

j V. 

CURSOSQUETRANSITARAM DE2OII PARA2OI2 ____ 
11 .................................... 

EnferrnagemNefrológica .................... !P 7 420 -g-.. 
. 

_!_ .... (Fhpnoseciínica .......... .. 18 

DO POPH - EIXO 3.6 E EIXO 3.3 __________ 
I Violéncia e Maus tratos a pessoas Vuineráveis I 2 

___________ 
1 0 120 

20 1 5 

. 
300 2 Implementaçào Sistema_Gestäo da Qualidade 

-.. .... - PlaneamentoeGestão por Objectivos .......... 
______ 

......... 
1 

Qualidade,gestäodoRiscoeSegurança 14 350 -.---- . 

Auditorias lnternasdaquaudade ................................................. 
Combate à Obesidade ____ _____ 
SIADAP 

_20 15 300 
6 15 16 240 
7 20 15 300 
8 Gestào_Financeira Para Nao Finariceiros 15 12 180 
9 Dor crónica 30 17 510 
10 Custos da qualidade 20 10 200 
11 

______ 
Coaching 15 10 150 

12 
____ ___________ 

Controlo das lnfecçóes _____ 
Gestäo de Recursos Humanos 

25 20 _500 
I 3 I 5 1 7 255 

CURSOS DO IEFP __J!!.!9° ... 
CURSOS DO IFE 

_1 
T 

Rearnmaçäo Cartho-Pulmunar 

I 

______ CURSOS DA ULS 
I 

_J 
lntegraçäo Profissional aos Cuidados de Saúde 
Prevençäo da Saúde Mental Infantil e Parentalidade 

FORMAÇAO EM SERvIçO 

jde Emergência Médka ... intra-HospitaÏar 
______ DivulgaçaofOperacionaIizaço do Projecto 

I 02 

I 

17 L 

:e 252 
32 10 320 

8 26 208 
2 13 26 

!1_F_!1.IJI$f!_J 
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Nota: Foi solicitado pedido de alteraçäo dos cursos de Emergência Obstétrica e Interrupço 

VoIuntria da 
Gravidez1 aprovados pelo POPI-I, para substituiço pelo Curso de Formaço de 

Conseiheiros em Aleitamento Materno. 

3.2.3. Outras actividades centralizadas rio Centro de Formaço 

- Portal da Internet ULSCB 

- Revista de Saúde Amato Lusitano em formato on-line. 

- Biblioteca (Plataformas e Base de dados on-line), sendo urna ferramenta de apoio e deciso 

clínica e, simultaneamente importante nas componentes de ensino e investigaço. Esta 

plataforma permite o acesso grátis ao Serviço First Consult (recurso de apoio à deciso clínica) 

através de iPod ¡ou iPads. 

4- ANAL/SE ECONÓMICO- FINA NCEIRA 

o exercício de i de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012 respeita ao terceiro ano de actividade da 

ULSCB e ficou marcado pela actual conjuntura económica e financeira, que nos tern obrigado a 

tomar medidas que permitam continuar a assegurar um nivel de prestaço de cuidados aos 

utentes o mais adequado possível, para além da necessidade de incrementar os ganhos de 

produtividade, corn um menor volume de recursos financeiros e humanos disponíveis. 

Para aiém do desafio de gerir meihor os recursos colocados à nossa disposiçào, a nossa principal 

preocupaço residlu na redução dos prazos médios de pagamento aos fornecedores, fruto dos 

reforços de financiamento obtidos e do cumprimento da LCPA, que nos tern impelido a reduzir 

ou limitar custos em diversas áreas. 

Apesar das dificuldades ocorridas ao longo da gerência e do acréscimo de custos corn o subsidio 

de férias a pagar em 2013, o resultado líquido do exercício foi ainda assim positivo (981.556,28 

euros), o que constitui urna meihoria face ao ano anterior (-1.649.691,74 euros), consequência 

da reduço global de 10,98% nos custos, enquanto que os proveitos diminuiram de forma 

menos acentuada (-6,88%). 

A rnelhoria nos prazos de pagamento e a reduço de custos teve ainda reflexo ao nIvel da dívida 

a terceiros (excluindo a conta de adiantamentos de clientes i ACSS) registada em 31/12/2012 

(13.911.421 euros), o que representa urna diminuição de 48,47% 
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4.1 EVOLUÇAO DOS INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 

Iremos agora proceder à análise da evolução ocorrida nos principais indicadores económico- 

financeiros, confrontando a execuçäo orçamental alcançada corn o ano transacto e analisando 

os principais desvios face ao orçarnento aprovado. 

4.1.1. Proveitos e Ganhos 

Ao nivel dos proveitos, a facturaço emitida nesta gerência consta do quadro seguinte: 

P roveitos 

UM.: EURO 

% 5/ £ Emitido I 
(%) Orçamento Emitido 

Total Orçamento 

Proveitos e Ganhos Operacionais 69.022.471 

Vendas o 

Prestaçöes de seiviços 68. 794.221 

Impostos e taxas 100.500 

Proveitos Suplementares 5 7.500 

Transferências e subsIdios correntes obtidos O 

Outros proveitos e ganhos operacionais 70.250 

Proveitos e ganhos financeiros 85.000 

Proveitos e ganhos extraordinários 2.000,000 

TOTAL 71.107.471 

Quadro - Proveitos por natureza - ano 2012 

r 

66.710.972 96,89% -2.311.499 -3,35% 

o 0,00% 0 

65.829.004 95,51% -2.965.217 -4,31% 

118.352 0,17% 17.852 1776% 

45.767 0,07% -11.733 -20,41% 

47.666 0,07% 47.666 

670.183 0,97% 599.933 854,00% 

277.654 0,40% 192.654 226,65% 

1.864.242g 2,71% -135.758 -6,79% 

68.852.868 100,00% -2.254.603 -3,17% 

Conforme poderá ser observado, o total dos proveitos fixou-se em 68.852.868 euros, isto é 

menos 3,17% do que estimado no orçamento económico. Os proveitos operacionais, que 

representam 96,88% do total dos proveitos, ficaram 3,35% abaixo do orçamentado, 

contribuindo essencialmerite para este resultado as prestaçöes de serviços (onde se incluem a 

facturaçâo à ACSS, no âmbito do Contrato-Programa, e as taxas moderadoras) que 

correspondem a 95,61% dos proveitos, e que ficaram 4,31% aquém do esperado devido às 

reduçöes ocorridas ao nIvel do movimento assistencial. 

A rubrica "impostos e taxas" superou o valor inicialmente previsto devido aos acréscimos 

registados na facturaço de saúde pública dos cuidados de saúde primrios. 

Quanto a "transferências e subsIdios correntes obtidos", a verba processada corresponde aos 

encargos suportados e que se encontravam creditados na conta 27491 relativos ao projectos de 

104 
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


RELATÓR!O E CONTAS 2012 UNIDADE LOCAL DE .SAUDE DE CASTELO BRANCO, ERE. 

formaçäo do POPH, entretanto aprovados. Esta rubrica incluí ainda 6.800 euros na conta 743, 

como subsIdio do INEM para a VMER, nos termos do protocolo celebrado corn a ULSCB. 

No que respeita ao desvio ocorrido em "outros proveitos e ganhos operacionais" (+ 599.933 

euros), corresponde essencialmente à facturaço à ACSS dos proveitos decorrentes dos 

programas específicos, nomeadamente convençöes internacionais (379.883 euros) e 

internamentos nas ordens religiosas (179.835 euros), de acordo corn as instruçöes recebidas 

(circular normativa n. 42/2012/UOC de 10/12/2012, da ACSS). 

Em relaço aos "proveitos e ganhos financeiros", verificou-se urna emissão superior em 192.654 

euros (226,65%) ao estimado inicialmente, devido aos créditos recebidos no âmbito do 

Programa Extraordinário de Regularizaçäo de Dividas (conta 788, no montante de 130.180,45 

euros), para além do aumento registado nos descontos de pronto pagamento obtidos face ao 

ano anterior (+ 43%, correspondendo a +40.763 euros). 

Os proveitos extraordinários apresentam um desvio de -6,79% justificável pela redução ao nivel 

das correçöes a exercícios anteriores (-79,29% I -1.233.857 euros), e apesar dos aumentos dos 

ganhos em existências (-i-232,24% i +722.226 euros) que decorrem em parte do facto da 

aplicação de gestäo de stocks e logística (ALERT®ERP) no permitir o registo dos créditos 

recebidos (regularizaço de dIvidas, APIFARMA). 

No quadro seguinte, podemos verificar as variaçöes ocorridas face ao período homólogo: 

U.M.: EURO 

. Emitido em Emitido em 
Provetos (%) 

2011 2012 2011/2012 

Proveitos e Ganhos Operacionais 71.430.462 66.710.972 -4.719.490 -6,61% 
Vendas o o o 
Prestaçöes de seniiços 71.102.544 65.829.004 -5.273.540 -7,42% 
Jnternomentos-SNS 179835 0 -179.835 -100,00% 

ValorCapitacioncil -ACSS 68.578.515 62.920.937 -5.657.578 -8,25% 

Outrasentidades 2.344.193 2.908.067 563.874 24,05% 

Impostos e taxas 96.209 118.352 22.143 23,02% 

Proveitos Suplementares 65.961 45. 767 -20.194 -30,62% 

Trctnsferências e subsIdios correntes aMidas 37.954 47.666 9. 712 25,59% 

Outras proveitos e ganhos operacionais 127.794 670.183 542.389 424,42% 
Proveitos e ganhos financeiros 135.409 277.654 142.245 105,05% 

Proveitos e ganhos extraordinários 2.376.406 1.864.242 -512.164 -21,55% 
r TOTAL .- _ 
Quadro-Variaço dos Proveitos por natureza 
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Conforme poderá ser observado, os proveitos registaram urna diminuiço de 6,88% 

(-5.089.409 euros), justificando-se tal variaço petos seguintes motivos: 

. A dimìnuiço nas prestaçöes de serviços decorre do decréscimo de 8,25% do valor 

capitacional (-5.657.578 euros), como contrapartida da produço contratada 

correspondente ao valor per capita da populaçäo residente na área afecta à ULSCB; 

s A reduçäo dos proveitos extraordinários (-21,55% ¡-512.164 euros), justifica-se pela 

diminuiço das correcçöes relativas a exercícios anteriores (-79,29% I -1.233.858 euros). 

Contudo verificaram-se aumentos nas seguintes rubricas: 

. Nos impostos e taxas (+23,02%) e na facturaço a outras entidades responsveis 

(+24,05% I +563.874 euros), que se devem ao crescimento dos montantes facturados de 

taxas moderadoras (118,13% f +1.170.774 euros) e de taxas sanitárias e de saúde 

pública, face às alteraçöes legislativas ocorridas que aumentaram o valor de5tas taxas e 

a capacidade de cobrança imediata das mesmas; 

. Nos "outros proveitos e ganhos operacionais" (+424,42% I + 542.389 euros) e nos 

"proveitos e ganhos financeiros" (+105,05% 7 +142.245 euros), pelos motivos acima 

expostos (facturaço dos programas específicos à ACSS e créditos da regularizaçäo de 

dIvidas) que em 2011 no ocorreram (créditos) ou foram contabilizados em rubrica 

diferente (programas específicos). 

Analisando de forma mais pormenorizada as prestaçöes de serviços (quadro seguinte), 

verificamos que a facturaço do Contrato-Programa à ACSS (62.920.937 euros) corresponde a 

95,58% das mesmas, explicando-se por esse facto a nossa dependência face ao mesmo, por 

incluir também os principais subsistemas de saúcle públicos (ADSE, ADM, GNR e PSP). A 

facturaçäo a outras entidades representa apenas 4,42% do total dos serviços prestados. 

o desvio de -5,29% no Contrato-Programa prende-se corn o facto do valor orçamentado 

corresponder à totalidade do mesmo, quando a facturaço e o acréscimo correspondem a 95%, 

de acordo corn as instruçöes da ACSS. 
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UM.: EURO, 

- ' % S/ Emitido I Prestaçoes de Serviços Orçamento Emitido t (%) 
Total Orçarnento 

Internamento 220.900 267.553 0,41% 46.653 21,12% 

Consulta 10.000 8.876 0,01% -1.124 -11,24% 

Urgência/SAP 164.000 186.987 0,28% 22,987 14,02% 

Hospital de Dia O O 0,00% 0 

Meios Complementares de Diag. e Terapéutica 149.900 189.946 0,29% 40.046 26,71% 

Taxas moderadoras L209.258 2.161.893 3,28% 952635 78,78% 

Prestaçöes de serviços - Contrato programa 66.435.707 62.920.937 95,58% -3.514.770 -5,29% 

Outras prestaçöes de serviços 604.456 92812 0,14% -511.644 -84,65% 

TOTAL 68 794 221 65 829 004 100,00% -2 965 217 4,31% 

Quadrü - Prestaçöes de serviços por natureza - ano 2012 

o desvio de 952.635 euros nas taxas moderadoras (+78,78%) justifica-se pelo facto do valor 

previsional no contemplar o acréscimo ocorrido por força da alteraçäo legislativa (Portarla n. 

306-A/2011, de 20/12). 

Quanto à reduço em "outras prestaçòes de serviços", prende-se principalmente corn o facto da 

facturaço das convençöes internacionais já no ser processada na conta 712291, tendo 

passado para a 7611, conforme já referido anteriormente. 

Ao nivel da cobrança, verificaram-se as taxas de recebimento que a seguir se indicam: 
U.M.: EURO 

% S/ Ix Emitido i (%) Cobrança Emitido Cobrado 
Total Cobrado Cobrança 

Prestaço de Serviços - ACSS 62.920.937 59.432.136 94,11% -3.488.801 94,46% 

Prestaçöes de Serviços - Out. Entidades 2.908.067 2.185.147 3,46% -722.920 75,14% 

Taxas moderadoras 2.161.893 1.797.512 2,85% -364.381 83,15% 

Impostos e Taxas 118.352 118.352 0,19% 0 100,00% 

Proveitos Suplementares 45.767 45.010 0,07% -757 98,35% 

Transf, e Subs. Correntes Obtidos 47.666 6.800 0,01% -40.866 14,27% 

Proveitos e Ganhos Operacionais 670.183 219.232 0,35% -450.951 32,71% 

Proveitos e Ganhos Financeiros 277.654 278.178 0,44% 524 100,19% 

Proveitos e Ganhos Extraordin5rios 1.864.242 863.648 1,37% -1.000.594 46,33% 

TOTAL 68.852.868 63.148.503 100,00% -5.704.365 91,72% 

Quadro -Cobrança de proveItO5 do exerciclo 2012 

A taxa de cobrança em "prestaçöes de serviços - ACSS" ascendeu a 94,46% e em relaço a 

outras entidades atingiu os 75,14% (em 2011 apenas atingiu os 49,2%), fortemente 

impulsionada pelas taxas moderadoras. 
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Em relaço a anos anteriores, a cobrança refere-se essencialmente a prestaçOes de serviços 

(556.776 euros) e a "outros proveitos e ganhos operacionais" (244.726 euros). 

De referir que no estamos a considerar nesta análise os adiantamentos relativos aos contratos- 

programa de 2010 e 2011 e para os quais ainda aguardamos validaço / resposta por parte da 

ACSS. 

Arialisando a decomposiçäo das dIvidas por tipo de cliente (quadro abaixo), verificamos que a 

dívida dos subsistemas públicos se mantém praticamente inalterada face ao ano anterior, 

estando dependente da atribuiço de verba por intermédio da ACSS. 

Entidades Dívida 2011 Dívida 2012 

Subsistemas de saúde do Estado 1.319.881 
Subsistemas de saúde - Outras 93.175 
Companhias de seguros 453.988 
Outras clientes 239.840 
Utentes 743.384 
ACSS 9.037.739 
Outras lnstituiçöes do Min. Saúde 2.976.220 
Regiôes Autónomas 76.464 
Outras instituiçöes Estado 4.282 

TOTAL 14.944.973 
Quadra -Decomposìço das dividas de clientes 

U.M.: EURO 

% S/ Total 
2011/2012 

1.320.789 8,93% 0,07% 
55.862 0,38% -40,05% 

383.754 2,60% -15,47% 
285.307 1,93% 18,96% 
947.197 6,41% 27,42% 

9.898.008 66,95% 9,52% 
1.805.715 12,21% -39,33% 

73.167 0,49% -4,31% 
14.092 0,10% 229,09% 

14 783 890 100,00% -1,08% 

uanto a companhias de seguros, constatou-se urna reduçäo de 15,47% (-70.234 euros) face ao 

saldo existente no final de 2011. Em contrapartida, a dívida de utentes cresceu 27,42% 

(203.813 euros) e a da ACSS subiu 9,52% (+860.269 euros). 

Para tentar contrariar o aumento das dividas de utentes (taxas moderadoras), iremos remeter 

pedidos de pagamento aos utentes corn dIvidas nos últimos 3 anos de forma periódica e sempre 

que se justifique, corn disponibilizaço de diversos mejas de pagamento (MB, Pay-Shop, CU), 

tenda já seguido um primeiro pedido no final do 12 trimestre de 2013. 

Em relaçäo a seguradoras, e apesar da melhoria registada em 2012, já estamos a utilizar a 

plataforma FHS (Facturaçäo dos Hospitais às Seguradoras), e embora tal represente um 

aumento da carga administrativa no tratamento dos processos, tern tido o mérito de meihorar 

os tempos de resposta e de validaço por parte destas entidades, esperando-se desta forma um 

malar sucesso ao nIvel da cobrança. 
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4.1.2. Custos e Perdas 

Ao nIvel dos custos, o processamento que se registou foi o que apresentamos no quadro que se 

segue: 

UM.: EURO 

% S, Realizado f Custos Orçamento Realizado 
Total Orçamento 

A (%) 

Custos e Perdas Operacionais 68.057.231 65.719.133 97,72% -2.338.098 -3,44% 

Custo das Matérias Consumidas 11.524.020 1L36O.7O8 16,89% -163.312 -1,42% 

Fornecimentos e Seniiços Externos 16.689096 15.153.432 2253% -1.535.664 -9,20% 

Custos corn Pessoal 37.268.515 37.231.127 55,36% -37.388 -0,10% 

Amortizaçöes do Exercício 1.850.000 1.675.546 2,49% -174.454 -9,43% 

Provisöes do Exercício 718.600 281.538 0,42% -437.062 -60,82% 

Outros Custos Operacionois 7.000 16.782 0,02% 9.782 139,75% 

Custos e Perdas Financeiras 85.000 87.054 0,13% 2.054 2,42% 

Custos e Perdas Extraordinárias 1.200.000 1.446.871 2,15% 246.871 20,57% 

342 23]. 67 253 058 100,00% -2 089 173 -3,O1% 

Quadro - Custos por natureza - ano 2012 

Globalmente, a execuço apresentou um desvio de -3,01% face ao previsto. Os custos 

operacionais representaram 97,72% dos custos totais, tendo-se registado um desvio de -3,44% 

face ao estimado em orçamento económico, devido à forte contenço conseguida nas principais 

rubricas. 

Analisando a estrutura dos custos operacionais e comparando-a corn o ano anterior, e para além 

dos custos corn pessoal que surgern em primeiro lugar como seria de esperar corn um peso de 

55,36% (50,21% em 2011), seguem-se os FSE corn 22,53% (em 2011 foi de 25,26%) e os CMVMC 

corn um peso de 16,89% (15,45% no ano anterior). As amortizaçöes nao foram além dos 2,49% 

(foi de 2,92% em 2011) devido ao reduzido investimento que se concretizou face ao inicialmente 

previsto. As provisöes diminuíram para os 0,42%, quando no ano anterior representaram 2,72%. 
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Gráfico -Repartiçio das custos operacianais por natureza - ano 2012 

Passando agora à anIise da execuço orçamentj, verificamos que os Custos corn Matérias 

Consumidas ficaram 1,42% abaixo do orçamentado, resultando das variaçöes ocorridas: 

. Nos produtos farmacêuticos (-1,02%), devido ao desvio de -3% nos medicamentos 

(-200.190 
euros)1 embora os reagentes e outros produtos farmacêuticos tenham 

apresentado urna tendência de crescirnento, devido ao aumento da capacidade instalada 

em hemodiálise e internalizaço de MCD na Patologia Clínica; 

. No material de consumo clínico (-245%), apesar da integração de mais doentes de 

hemodiálise, mas em contrapartida a reduçäo nas intervençbes cirúrgicas gerau menor 

consumo ao nIvel de material cirúrgico e próteses. 

Ao nIvel das restantes rubricas as diminuiçöes, face ao orçamentado, superam os aumentos, 

sendo mais significativas no material de consumo administrativo (-8,77%). 

No quadro seguinte apresentamos de forma mais detalhada estas variaçöes referidas: 
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UM.: EURO 

SI Realizado I Custos das Matérias Consumidas Orçamento Realizado , (%) Total Orçamento 

Produtos farmacêuticos 7.761.500 7.682.096 67,62% -79.404 -1,02% 

Medicamentos 6.665.400 6.465.210 56,91% -200.190 -3,00% 

Reagentes e out. prod.farmacêuticos 1.096.100 1.216.886 10,71% 120.786 11,02% 

Material de consumo clínico 3.355.800 3.283.605 28,90% -72.195 -2,15% 

Produtos alimentares 420 619 0,01% 199 47,38% 

Material de consumo hoteleiro 110.900 103.914 0,91% -6.986 -6,30% 

Material de consumo administrativo 132.600 120.977 1,06% -11.623 -8,77% 

Material de manutenço e conservaç5o 162.800 169.497 1,49% 6.697 4,11% 

11 524 020 11 360 708 100,00% -163 312 -1,42%1 
Quadro - Custos das Matérias consumidas por natureza ano 2012 

Quanto aos Fornecimentos e Serviços Externos, registou-se um desvio de -9,2% (-1.535.664 

euros) face ao orçamento económico, conforme poderá ser observado de forma mais detaihada 

nos mapas de execuço orçamental, que constam das demonstraçöes financeiras, corn 

particular incidência nos fornecimentos e serviços (-19,87%), já que ao nIvel dos subcontratos a 

variaço foi superior em 0,54%. 

Relativamente aos Custos corn PessoaL situaram-se 0,10% abaixo do estimado, apesar do 

orçamento inicial no prever a situaço do subsIdio de férias, o quai, de acordo corn a Circular 

Normativa da ACSS n. 15 de 10/04/2013, foi acrescido nas demonstraçöes financeiras. 

Em relaço às restantes rubricas de custos, ternos de reaiçar os desvias negativos em 

arnortizaçöes (-9,43% f -174.454 euros) e provisöes (-60,82% 1 -437.062 euros) devido ao fraco 

investimento, por um lado, e ao facto de nao terem existido novas processos em tribunal, por 

outro. Por fim, no que respeita a custos e perdas extraordinrias, o aumento de 20,57% 

(i-246.871 euros) justifica-se essencialmente pelo crescimento registado ao nIvel das perdas em 

existências face a 2011 (+328,57% / +301.239 euros). 
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Comparando agora corn o período homóIog, registou-se urna reduço global de 10,98%, 

conforme se indica no quadro seguinte: 

Custos 

Custos e Perdas Operacionais 
Custo das Matérias Consumidas 

Fornecimentos e Serviços Externos 
Custos corn Pessoal 

Amortizaçöes do Exercício 

ProvisOes do Exercício 

Outros Custos Operacionais 
Custos e Perdas Financeiras 
Custos e Perdas Extraordinárias 

TOTAL 
Quadro -Variaço de Custos por natureza 

U.M,: EURO 

Emitido em Emitido em 
2011/2012 (%) 

2011 2012 

72.969.445 
r 

65.719.133 -7.250.312 -9,94% 
11.673.139 11.360.708 -312.431 -2,68% 
19.080.280 15.153.432 -3.926.848 -20,58% 
37.935.572 37.231.127 -704.445 -1,86% 

2.207.548 1.675.546 -532.002 -24,10% 
2.057,190 281.538 -1. 775.652 -86,31% 

15.716 16.782 1.066 6,78% 
125.817 87.054 -38.763 -30,81% 

2.455.107 1.446.871 -1.008.236 -41,07% 
75 550 369 67 253 058 -8 297311 -10,98%j 

No que respeita a Custos corn Matérias Consumidas, verificou-se urna variaçäo negativa de 2,68% 

(quando em 2ûlltinha crescido 2,7%). 

UM,: EURO 

I:miti4r Fmiti1i m 
Custos Matérias Consumidas "T A 2011/2012 A (%) 

Produtos Farmacêuticos 7.784.867 7.68Z096 -102.771 -1,32% 
Medicamentos 6. 701.029 6.4652iO -235.819 -3,52% 
Reagentes e Out. Prod. Farm 1.083.838 1.216.886 133.048 12,28% 

Material Consumo Clínico 3.402.184 3283.605 -118.579 -3,49% 
De penso 145.959 148.150 2.191 1,50% 
Artigos cirúrgicos 379.919 334.402 -45.517 11,98% 
De tratamento 1.073.372 1.116.929 43.558 4,06% 
De electromedicina 55.102 48.070 -7.033 -12,76% 
De laboratário 89.352 86.382 -2.970 -3,32% 
Próteses 937.832 922. 722 -15.110 -1,61% 
Osteosíntese 215.470 184.638 -30.831 -14,31% 
Outra 505.179 442.312 -62.867 -12,44% 

Produtos Alimentares 365 619 254 69,59% 
Material Consumo Hoteleiro 119.496 103.914 -15.582 -13,04% 
Material Consumo Administrativo 137.074 120.977 -16.097 -11,74% 

Material Manutenção e Consen'açäo 229.153 169497 -59656 -26,03% 
TOTAL 11 673 139 11 360 708 -312 431 -2,68% 

Quadro -VariaÇD dos Custos des Matérias Consumidas 
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o consumo de medicamentos regrediu 3,52% (-235.818 euros), mantendo-se a forte incidência 

dos medicamentos de cedência gratuita corn suporte legal em ambulatório que representam 

mais de 50% do consumo total hospitalar, corn cerca de 1400 doentes abrangidos em 201]. e 

1232 em 2012, respeitando a terapêuticas novadoras/medicamentos biológicos nas áreas 

oncológica e autoimunes (desp. 18419/2010), cujos preços são muito elevados. De referir ainda 

os custos associaclos às patologías relacionadas corn infecçöes por micro-organismos multi- 

resistentes, corn terapêutica antibacteriana, para as quais no existe genérico. 

Quanto a reagentes e outros produtos farmacêuticos, o incremento ascendeu a 12,28% e 

decorreu, em parte, do aumento da capacidade instalada em hemodiálise, tal como aconteccu 

em relaço ao material de consumo clínico para tratamento (+4,06% I +43.558 euros). No 

entanto, globalmente, o consumo clínico apresenta urna redução de 3,49% (-118.579 euros), 

corn recuos nos artigos cirúrgicos (-11,98% I -45.517 euros), na electromedicina (-12,76% 1 - 

7.033 euros), nas próteses (-1,61% / -15.110 euros) e na osteosíntese (-14,31% I -30.831 euros), 

em alinhamento corn a produço cirúrgica que também recuou 0,89% neste período. 

05 restantes armazéns (consumo hoteleiro, administrativo e rnanutenço e conservaço) 

apresentam globalmente reduçöes (-18,81% I -91.335 euros) que têm vindo a consolidar-se 

devido à forte restriço imposta internamente. 

Em relaço a Fornecimentos e Serviços Externos, verificou-se urna reduço de 20,58% 

(-3.926,848 euros) que se prende, em grande parte, corn a dirninuîço considerável ocorrida nos 

encargos corn recursos humanos através de contratos de outsourcing (-90,17% I -3.082.229 

euros). 

No seu todo os fornecirnentos e serviços recuaram 28,29% (-2.518.151 euros), devido 

essencialmente ao decréscimo dos serviços técnicos de recursos humanos, como já referido, 

embora os honorários relativos a médicos contratados cresçam 1.226,73% (+248.669 euros), 

verificandose ainda acréscimos de 25,25% (+143.426 euros) na electricidade, de 28,02% 

(+54.279 euros) nos combustíveis gasosos e de 12,56% (+153.550 euros) nos encargos corn 

alimentaçäo, que se justificaräo em parte pelo aumento da taxa de IVA aplicável a estes 

se rviços. 

Em relaçäo a subcontratos, a diminuiço ascendeu a 13,84% (-1.408.697 euros) devido ao 

decréscimo de 31,24% (-448.472 euros) na hemodiálise, que decorre do aumento da capacidade 

interna instalada, e de 25,43% (-555.737 euros) no transporte de doentes, devido a urn controlo 
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mais rigoroso potenciado pela apIicaço SGTD - Sistema de Gesto do Transporte de Doentes. 

De reaiçar também que esta ULS implementou algumas medidas correctivas para alcançar urna 

efectiva dirnirìuiçäo de custos, e que constavam do plano de reduçào de custos apresentado à 

tutela, destacando-se em especial as seguirites: 

s Adopço de medidas de combate ao desperdIcio (electricidade, água, combustíveis); 

. Renegociaço de contratos (limpeza, vigilância, assistências técnicas, rendas); 

. Racionalizaço da prescriço de MCDI e maximizaçào da capacidade interna em Meios 

Complementares de Diagnóstico (radiologia por ex.). 

UM.: EURO 

Emitido em Emitido em Fornecimentos e Serviços Externos A 2011/2012 1 (%) 2011 2012 

Subcontratos 10.179.994 

Assistência Ambulatória 14.949 

Mejas Comps'. Diagnóstico 2.803.747 

Meios Comp!. Terapéutico 1.812.503 

Hem odiólise 1 .435.4 64 

Internamentos O 

Transporte doentes 1.577.915 

Trabaihos executados rio exterior 3.9 70.450 

Entidades Ministério da Saúde 1.1 65.395 

Transportes doentes 607. 789 

Outras Entidades 2.197.266 

Outras subcontratos 430 

Fornecimentos e Serviços 8.900.286 

Fornecimentos e serviços I 1.196.941 

Fornecimentos e serviços II 3 78.458 

Fornecimentos e serviços ill 7.072.910 

Conservaçäo e Reparaçäo 962.3 13 

Alimentaçöo 1.223.341 

Serv. Técn. Rec. Humanos 3.418.216 

Outros fornecimentos e sen.'iços 251.977 

TOTAL 19.080.280 

Quadro -Variaçäo dos Fornecimentos e Serviços externos por natu reza 

Quanto aos Custos corn pessoal, registou-se urna rec 

comparaço corn o período homólogo. 
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8.771.297 -1.408.697 -13,84% 

11.644 -3.305 -22,11% 

2.869.761 66.014 2,35% 

1.292.897 -519.606 -28,67% 

986.992 -448.472 -31,24% 

2. 648 2. 648 0,00% 

1.122.311 -455.604 -28,87% 

3.472.036 -498.414 -1 2,55% 

987.429 .177.966 -15,27% 

507.656 -100.133 -1 6,4 7% 

1.976.951 -220.315 -1 0,03% 

O -430 -100,00% 

6.382.135 -2.518.151 -28,29% 

1.408.450 211.509 17,67% 

553.897 175.439 46,36% 

4.206.082 -2.866.828 -40,53% 

1.035.288 72.975 7,58% 

1.376.891 153.550 12,55% 

335.987 -3.082.229 -9 0,1 7% 

213.706 -38.271 -15,19% 

15.153.432 -3.926.848 -20,58% 

uço de 1,86% (-704.445 euros) em 
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Emitido em Custos corn Pessoal 
2011 

Rernuneraçöes orgos directivos 228.957 

Remuneraçöes de pessoal 32.057.135 

Remuneraçöes base 21.000.004 
Sup/em entos 9.093.529 

Prestaçöes socials directas 55. 748 

SubsIdios de ferias e Natal 1.907.855 
Pensöes 625.010 

Encargos sobre remuneracòes 4.748.442 

Seguros de acid. de trabaiho e doenças profiss. 28.110 
Encargos sociais votuntários 72.744 

Outros custos corn o pessoal 175.173 

.TOTAL 

Quadro-Variaçäo de Custoscom Pessoal por ntureza 

U.M: EURO 

Emitido em 
2011/2O12 A(%) 

2012 

206.598 -22.359 -9,77% 

31.607.227 -449.908 -1,40% 

21.024.567 24.563 0,12% 

8.576.917 -516.612 -5,68% 

59.148 3.400 6,10% 

1.946.595 38. 740 Z03% 
64.643 -560.367 -89,66% 

5.052.272 303.830 6,40% 

31.982 3.872 13,77% 

126.397 53.653 73,76% 

142.008 -33.165 -18,93% 

As remuneraçöes base do pessoal apresentam um acréscimo de 0,12% (+24.563 euros) devido 

ao aumento do número de profissionais corn contrato de trabatho a termo resolutivo e contrato 
individual de trabaiho, que anteriormente eram remunerados através de empresas de 

outsourcing, ernbora este acréscimo seja multo inferior aos encargos anteriormente suportados, 
fruto da reduço de efectivos e do actual vínculo contratual destes colaboradores ser menos 

oneroso para a ULSCB. 

No subsidio de férias e de Natal, verifica-se um aumento de 2,03% (+38.740 euros) face ao 

período homólogo, pelos motivos já expostos (ìntegraço de pessoal em outsourcing e 

acréscimo relativo ao subsIdio a pagar em 2013). 

Em relaço a pensöes, a acentuada reduço (-89,66%) deriva do facto de grande parte destes 

encargos ter deixado de ser pago pela entidade, conforme previsto no Orçamento de Estado 

para 2012 (art. 191 da Lei n.2 64-B/ 2011). 

De notar ainda o incremento de 6,4% (+303.830 euros) nos encargos sobre remuneraçöes que 

decorre do aumento verificado nos descontos para a segurança social (+37,17% / +397.719 

euros) devido à integraço de pessoal acima aludida e ao acréscirno do subsídio de férias. 

Quanto aos suplementos remuneratórios, verifica-se um decréscimo de 5,68% (-516.612 euros) 

justificado pela reduço nas horas extraordìnárias (-16,13% 1 -658.422 euros) e nas prevençòes 
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(-3,69% I -48.976 euros). De reaiçar que a reduço obtida nas horas extraordinárias ficou aquém 

do determinado no despacho n. 2991/2012, embora as equipas já estejam fortemente 

reduzidas, justificando-se tal incumprimento pela dificuldade em dar cobertura à urgência 24 

horas/dia, 365 dias/ano, devido aos poucos médicos nalgumas especialidades como a Anestesia, 

a Ortopedia e a ObstetrIcia, problema de âmbito nacional, mas corn especial relevância no 

interior do país. 

U.M: EURO 

, . Emitido em Emitido em 
Suplementos Remuneratorios 

2011 2012 
201112012 Ê (%) 

Horas extraordiná rias 4.081.260 3.422.839 -658.422 -16,13% 

Prevençöes 

Noites e suplementos 

Abono para falhas 

Subsidio de refeiçäo 

1.327.694 1.278.719 

1.416.563 1.497.757 

1.828 1.828 

1.168.369 1.266.384 

-48.976 -3,69% 

81.194 5,73% 

o 0,00% 

98.015 8,39% 

Ajudas de custo 42.115 36.793 -5.322 -12,64% 

SIGIC 490.671 514.245 23.574 4,80% 

Subsidio fixaçäo 209.125 208.252 -873 -0,42% 

Outros suplementos 355.903 350.100 -5.803 -1,63% 
- - ---.-.- .-.--:,-. 

TOTAL 9.093.529 8.576.917 -516.6,12-5,68% 
Quaciro -Variaço dos Suplementos remuneratórios por naturez 

Em relaçào a estes suplementos, as recentes orientaçöes (despacho n. 5077/2013 - SES) e 

alteraçöes ao valor/hora pago (art.Q 45 da Lei n. 66-B/2012) obrigaräo a urna reduço mais 

drástica em 2013, de pelo menos 25% face a igual período de 2012. 

De seguida apresentamos um gráfico corn a repartiçäo dos custos corn pessoal por natureza, 

destacando-se corn 57% os encargos corn as rernuneraçöes base, os suplementos ascendem aos 

23% e os encargos sobre remuneraçöes atingem os 14%. De notar que o subsIdio de férias e 

Natal apenas representou 5% destes custos (situava-se nos 9% em 2010) devido ao corte no 

subsidio de Natal em 2012 à maioria dos trabaihadores. 
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Custos corn Pessoal 

4.1.3. Resultados 

14 Remuneriç5es ärg1os directivos 

uRernunençöes bise do l)essoal 

u SutilCnlento5 

IA Prestaçöes soclais directas 

1Siibsic1ios de férias e Natal 

4 Pensòes 

tdEncaros sobre remUfleraÇöes 

4Seuros acidentes pessoais 

uEncargos soclais voluntarios 

t_l Outros custos corn pessoal 

Grfìco- Repartiço dos custos corn pessoal por natureza-ano 2012 

Como consequência dos movimentos contabilizados e aqul analisados, foram apurados os 

seguintes resultados: 

. Resultado operacional: 991.839,52 euros; 

e Resultado financeiro: 190.600,56 euros; 

. Resultado extraordinário: 417.371,16 euros; 

s Resultado líquido: 981.556,28 euros. 

De realçar o facto do IRC do exercíclo ascender a 618.254,96 euros, o que representa um 

agravamento de 1.386% face a 2011 (41.598,96 euros). 

No que concerne aos rácios e em funçào dos resultados obtidos, foram apurados os seguintes 

indicadores: 
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Indicadores 2011 2012 

Autonomia Financeira (%) 44,39 4686 
Solvabilidade (%) 79,84 88,17 
Prazo Médio de Recebimentos (dias)* 72,63 77,38 
Prazo Médio de Pagamentos (dias) 255 170 

Liquidez Geral 0,65 0,63 
Liquidez Imediata 0,11 0,04 ç- 

e 
* inclui ACSS .- contrato-programa 

Da sua análise podemos retirar as seguintes iiaçöes: 

. Em termos estruturais, a ULSCB apresenta indicadores positivos, corn tendência mais 

favorável à verificada em 2011, devido ao aumento dos capitals próprios (+2,78% 1 

+981.556 euros) e à reduço do passivo (-6,94% f -3.066.917 euros). 

e Em termos de eficiência, a cobrança apresenta um resultado menos born que no ano 

anterior, estando fortemente influenciada pela dívida da ACSS (conta 215) no âmbito do 

Contrato-Programa que subiu 9,52% (+860.269 euros). 

. Quanto à liquidez, a sua reduçào decorre essencialmente do facto das yerbas terem sido 

aplicadas na reduço de dIvidas a fornecedores, corn impacto ao nivel do prazo médio de 

pagamento. 

5 - INVESTIMENTOS 

No período em análise, os investimentos realizados ascenderam a 213.583 euros, conforme se 

demonstra no quadro abaixo. 
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iNVESTiMENTO REALIZADO EM 2012 
u'm: euro 

Descriço Total c/ IVA 
Aquisiço de servidor_Manutençâo de servidores 75.030,00 
Material Endoscopia para Urologia 37.625,81 
Cardiotocágrafo+ Carro rodado 12.833,82 
Monitor de Sinais Vitals CMS para MP7O(UCIP) 12.300,00 
Aquisiçäo de Licenciamento de 2 módulos para Firewall UTM 272_IPS e Application Control 9.229,67 
Controlador de Poupança de Energia 8.500,00 
Centrífuga refrigerada corn rotor 7.226,50 
Máquina offset_F-Ia mada_Mod. 700CD (Recondicionada) 4.735,50 
Arcas Congeladoras para Patologia (aprox. 600 litros) 4.674,00 
UPS Marca APC, Tri-Tri,rnod.Galaxy 300 4.309,55 
Balança de pesar (Imunohemoterapia) 3.505,50 
Micropinça (ORL) 2.687,28 
Berbequim (Bloco Operatorio) 2.480,30 
UPS SURT6000XLI-ET (Urologia) 2.371,44 
fotocopiador_CS S. Tiago 2.189,40 
Câ ma ras videovigiI ncia_Serviços Farmacêuticos 1,845,00 
Registador gráfico de temperatura para frigoríficos de vacinas 1.568,90 
Termómetros Si-Metálicos 1.549,91 
Impressoras Zebra para vários Serviços 1.287,96 
Actualização de licenças Dameware NT Utilities 7.0 para 8.0 1.123,61 
Conjunto Suporte frontal p/Estante Met.Rolante 1.070,09 
Camara de filmar (Bloco Operatório Central) 1.010,01 
Outro Equipamento Diverso 14.428,97 
TOTAL 213 58322 

Este investimento foi realizado corn o recurso a fundos próprios, tenda incidido essencialmente 

em equipamento informático (44,22%) e médico-cirúrgico (33,74%). 

A execuço nestas rubricas, conforme poderá ser observado no quadro seguinte, ficou bastante 

abaixo do expectável (-97,42%), resultando esta situaço do facto dos majores projectos de 

investimento no terem sido iniciados por falta de yerbas disponíveis, nomeadamente pela nao 

realização em dinheiro do capital estatutário inicial (8.516.000). 
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U.M.: EURO 

%s/ 
Ê Realizado 

Orçamento Realizado 
Total " ¿ 

Orçamento 
IMOBILIZAÇOES CORPÓREAS: 

Terrenos e recursos naturals 0,00 0,00 0,00 
Edificios e outras construçöes 200.000,00 9.129,76 4,27% -190.870,24 -95,44% 

EQUIPAMENTO BÁSICO: 

Méd ico-ci ru rgi co 550.000,00 72,001, 06 33, 71% -477.998,94 -86,91% 
De imagiologia 100.000,00 0,00 0,00% -100.000,00 -100,00% 
De laboratório 120.000,00 7.488,10 3,51% -112.511,90 -93,76% 
Mobiliário hospitalar 350.000,00 2.311,22 1,08% -347.688,78 -99,34% 
De desinfecço e esteriIizaço 20.000,00 0,00 0,00% -20.000,00 -100,00% 
De hotelaria 75.000,00 1.049,15 0,49% -73.950,85 -98,60% 
Outro 50.000,00 11.102,00 5,20% -38.898,00 -77,80% 

Total do equipamento básico: 1.265.000,00 93.951,53 43,99% -1.171.048,47 -92,57% 

De transporte 0,00 0,00 0,00% 0,00 
Ferramentas e utensilios 5.000,00 591,94 0,28% -4.408,06 -88,16% 

EQUIPAM. ADMINISTRATIVO e 

INFORMATICO 

Equipamento administrativo 60.000,00 12.989,50 6,08% -47.010,50 -78,35% 
Equipamento informático 1.450.000,00 9&382,05 44,19% -1.355.617,95 -93,49% 

Total equip. admin. e informático: 1.510.000,00 107.371,55 50,27% -1.402.628,45 -92,89% 

Taras e vasilhame 0,00 0,00 
Outras 5.000,00 2.287,91 1,07% -2.712,09 -54,24% 

Total de IMOBILIZAÇOES CORPÓREAS 2.985.000,00 213.332,69 99,88% -2.771.667,31 -92,85% 

IMOBILIZAÇOES INCORPÓREAS: 

Imobilizaçöes incopóreas 800.000,00 

IMOBILIZAÇOES EM CURSO: 

Imobilizaçöes em curso 4.500.000,00 

BENS DE DOMINIO PÚBLICO: 

Bens de dominio público 0,00 

TOTALGERAL:L,., 

120 

0,00 -800.000,00 -100,00% 

250,53 0,12% -4.499.749,47 -99,99% 

0,00 0,00 

2.583,2 100,00% OQ71!478 97,4Z%1 
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DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS 

BALANÇO ANALÍTICO 

ACTIVO 
UM.: EURO 

Contas 
. 

Exerciclo 2012 
Exercîco 

2011 

- 

Codigo . . 

Destgnaçao 
. 

Activo Bruto 
- 

Amortizaçf 
. 

Provisoes 
Activo 

. . 

Liquido 
Activo 

: . Liquido 
Im obiliza do 
Bens de DomInio Público 

451 Terrenos e Recursos Naturals U O O O 

452 Edificios O O O O 

453 Outras Construçoes e nfra-Estruturas O O O O 

455 Bens Património Histárico, Art. e Cultural O O O O 

459 Outros Bens Dominio Público O O O O 

445 lmobilizaçöes em Curso Bens Dominio O O O 

446 Adiantamento P/Conta Bens Dominio Público O O O 

Total de Bensde Dominio Público O O O O 

Imobilizaçöes Incorpóreas 
431 Despesas de Instalaçâo 243449,00 171.71681 71.732,19 152.87379 
432 Despesas Inestigação e Desenok4mento O O O O 

433 Propriedade Industrial O O O O 

443 lmobilizaçOes em Curso Imob. Incorpóreas O O O 

149 Adiantamentos P/Conta Imob. Incorpóreas O O O 

Total Imobilizaçöes Incorpóreas 243.449,00 171.716,81 71.73Z19 152.873,79 

lmobilizaçäes Corpóreas 
421 Terrenos e Recursos Naturals 10.538.93791 0 10.538.937,91 10.538.93791 
422 Edificios e Outras Construçöes 33.156.44881 4.207.40019 28.949.048,62 29.408.58059 
423 Equipamento Básico I 6157.220,84 14.839. 12535 1 .91 8.095,49 2561 . i 9484 
424 Equipamento de Transporte 423.37382 357.228,51 68.145,21 109.38872 
425 Ferramentas e Utensílos 14.05539 12.284,98 1.770,41 1.57116 
426 EquipamentoAdministratio e Informático 6.401.711,04 5.848.91781 552.793,23 783.25507 
427 Taras e Vasilhame O O 0,00 O 

429 Outras lmobilizaçoes Corpóreas 66.923,19 4959643 17.326,76 22.16104 
442 Imobilizaçoes em Curso mobil. Corpóreas 1.287.126,79 1.287.126,79 1.286.87626 

448 Adiantamento P/Conta mob. Corpóreas O 000 0 

Total lmobilizaçöes Corpóreas 6645.797,79 25.314.553,37 43.331.244,42 44.712.065,59 

Investimentos Financeiros 
41 1 Partes de Capital O O O 

412 Obrigaçöes e Títulos de Participaçao O O O O 

414 lrrestimentos em lmó'eis O O O 

415 Outras Aplicaçöes Financeiras O O O O 

441 Imobilizaçoes em Curso lnst. Financeiros O O O 

447 Adiantamento P/Conta lnest. Financeiros O O O 

Total Investimentos Financeiros O O O O 
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Contas . 

Exercucto 2012 Exerciclo 

, 

Cochgo 
. - 

Des,çjnaçao . 

Activo Bruto 
knortzaçJ 

Provisöes 

Activo 

Liquido 

Activo 

Liqwdo 

Circulante 

Existências 
36 Matérias Primas, Subsid. e Consumo 1.193.006,59 0 1.193.00659 1.412.52667 
34 Sub-Produtos, Desperd. Resid e Refug. O O O O 

33 Produtos Acabados Intermédios O O O O 

32 Mercadorias O O O O 

37 Adiantamentos P/Conta de Compras O O O 

Total Existências 1.193.006,59 0 1.193.006,59 1.412.526,67 

DIvidas Terc. - Médio/Longo Prazo O O O O 

Dividas de Terc. - Curto Prazo 
28 Empréstimos Concedidos O O O 

211 Clientes C/C 1.561.95108 1.561.951,06 1.691.59019 
213 Utentes C/C 553.425,67 553.425,67 302.713,96 
215 lnstituiçôes Do Ministério Da Saúde 11.790.982,50 11.790.982,50 12.094.705,32 
218 Clientes e Utentes Cobrança DuÀdosa 877.531,65 831.288,50 46.243,15 24.409,36 
251 Dedores P/Execuçäo Do Orçamento O 0,00 0 

229 Adiantamentos a Fomecedores O 0,00 553,65 
2619 Adiantamentos a Fomec. Imobilizado O 0,00 O 

24 Estado e Outros Entes Públicos 0,00 0,00 2.91 0,31 
262/3/4+2 

67/S 
Outros Deedores 9.280.435,73 41.981,03 9.238.454,70 9.645,301,59 

Total Dividas de Terceiros 24 064 326 63 873 269 53 23 191 057,10 23 762 184 38 

Títulos Negociáveis 
151 Acçöes O O O O 

152 Obrigaçöes e Títulos de Participação O O O O 

153 Títulos da DíAda Pública O O O O 

159 Outros Títulos O O O O 

18 Outras Aplicaçöes de Tesouraria O O O 

TotallítulosNegociáveis O O O O 

Depósitos Inst. FinancfCaixa 
13 Conta No Tesouro 1.085.813,99 1.085.813,99 3.228.955,68 

12 Depósitos ein lnstituiçäes Financeiras 103.990,25 103.990,25 171.706,75 

11 Caixa 500,00 500,00 1.500,00 

Total Depósitos e Caixa t190.304,24 1.190.304,24 3.402.162,43 ___________ 
Acréscimos e Diferimentos 

271 Acréscimos de Pro'.eitos 8480.894,00 8.480.894,00 6.122.011,71 

272 Custos Diferidos 31.201,49 31.201,49 10.976,23 

Tota I Acréscimos e Diferime ntos 8.512.095,49 8.512.095,49 6.132.987,94 

Total de Amortizaçôes 
____________ 
25.466.270,18 

___________ ____________ 
873.269,53 

___________ 

___________ ___________ Total de Provisöes 

_______ TotalDo A9 103 8487974 77 489 440 03 79 574 800 80 
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RELATOR/O E CONTAS 2012 UN/DADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO 8RANCO, E.P.E. 

BALANÇO ANALÍTICO 

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 
UM.: EURO 

Contas Exercicios 
Codigo Desgnaçao 2012 2011 

Fundo Patrimonial 
51 PatrimOnio i 2.51 6000,00 12.516.00000 
56 Resens de ReaIiaço 19.283.147,92 20.891.283,99 

Reservas 
571 Resers Legais 

O O 
572 Resers Estatutárias 

O O 

574 Reser's Livres 
O O 

575 SubsIdios 
O O 

576 Doaçöes 
O O 

577 Reseras Decorrentes da Transf, de Actkos i i .587.488,26 13.749.749,88 

11.587.488,26 13.749.749,88 Total das Reservas 
59 Resultados Transitados -8.059.701,56 -10.180.407,51 
88 Resultado Líquido do Exerciclo 981.556,28 -1.649.69174 

Total do Fundo Patrimonial 36.308.490,90 35.326.934,62 
Passivo 
ProvisOes 

292 Provisöes P/Riscos Encargos i .970.503,44 1.912.718,76 

Total de Provisöes 1.970.503,44 1.912.718,76 
Dividas a Terceiros-Médio e Longo Prazo O O 

Dividas a Terceiros-Curto Prazo 
219 Adiantamentos de Clientes, Ut. e Inst. MS 17.383.237,83 3.528.154,44 
221 Fornecedores C/C 2. 1 82.248,84 13. 567.049,05 
228 Fornecedores - Facturas em Rec. e Confer. O O 
23 Empréstimos Obtidos i .504.326,29 3.500.000,00 
252 Credores pela Execuçâo do Orçamento O O 

261 1 Fornecedores de Imobilizado C/C 59.178,14 645.623,58 
24 Estado e Outras Entes Públicos 1.611.689,02 1.100.168,88 

262/3/4+ 
267/8 

Outros Credores 8.553.979,40 8.183.594,62 

Total de Dividas a Terceiros 31.294.659,52 30.524.590,57 
Acréscimos e Diferimentos 

273 Acréscimos de Custos 6.240.839,59 9.852.828,28 
274 Proeitos Diferidos 1.674.946,58 1.957.728,57 

Total Acréscimos e Diferimentos 7.91 5.786,17 11.810.556,85 
Total do Passivo 41.180.949,13 44.247.866,18 

_____ ci-i J1j 
Tqtal Fundos Proprios e P:o 77 489 449,03 79 574 800,80 

- 

écnico Ofki de Contas O Co elhqAdminstraçâo 
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RELATOR/O E CONTAS 2012 UN/DADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BPU4NCO, E.P.E. 

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADOS 

Custos e Pordas 
U.M.: EURO 

Contas Exerciclos 

Código Destgnaço 2012 2011 

61 
Custos Merc., Vendas e Mat. 
Consumidas 

612 Mercadorias O O 

616 Matérias de Consumo i i 360.708,1 9 1 1 .360.708,19 1 1673,139,25 11.673.139,25 
62 Fornecimentos e Serviços Externos I 5. 153.431,87 19.080.279,92 
64 Custos corn o Pessoal 

641 + 642 Remuneraçöes 31.813.624,69 32.286.092,72 

Encargos Socia is 
643 PensOes 64.642,37 625.010,14 

645 a 649 Outros 5.352,659,61 37,231.126,67 5.024.469,51 37.935.572,37 
63 Transf. CorrentesConc. e Prest. Sociais O O 

66 Arnortizaçoes do Exercício 1 .675.545,99 2.207.547,80 
67 Provisôes do Exerciclo 281 .538,22 1 . 957.084,21 2.057.1 90.03 4.264.737,83 
65 Outros Custos e Perdas Operacioriais 16.782,34 15.715,99 

(A) 65.719.133,28 72.969.445,36 
68 Custose PerdasFinanceiras 87.05383 125.817,04 

(C) 65.806.18711 73.095.262,40 
69 Gustos e Perdas Extraordinâ rias i .446.870,50 2.455.107,30 

(E) 67.253.057,61 75.550.369,70 
86 Imposto S/Rendimerito do Exercicio 618.254,96 41.596,96 

(G) 67.871.312,57 75.591.968,66 
88 Resultado Líquido do Exerciclo 981.556,28 1.649.691,74 

________ _________________________________________ ___________ 68.852.863,85 73.942.276,92 

Proveitos e Ganhos 

Contas Exercidos 

Código Desìgriaçäo 2012 2011 

. 

71 Vendas E Prestaç. Serviços 
. _________ 

711 Vendas O O 

712 Prestaçòes De Ser'.1ços 65.829.00420 65,829.004,20 71.102.543,59 71.102.543,59 
72 Impostos, TaxasEOutros 118.351,94 96.208,69 
75 Trabalhos P/Própria Instituiçäo O O 

73 Proveitos Suple mentares 45.766,86 65.961,43 
74 Transf. Subsid. Corrent. Obt. 
741 Trasnferncias-Tesouro O O 

742 Transferências Correntes Obtidas 40.866,44 37.953.76 
743 Subsid Correntes Obt-Out. Entes PúbIic. 6.800,00 0 

749 De Outras Entidades O 47.666,44 0 37.953,76 
76 Outros Proveitos/Ganhos Opera cionais 670. 1 83, 36 127.794,30 

(B) 66.710.972,60 71.430.461,77 
78 Proveitos E Ganhos Financeiros 277.654,39 135.409.38 

(D) 66.988.627,19 71.565.871,15 
79 Proveitos E Ganhos Extraordinârios 1 .864.241 66 2.376.40577 

(F) 68.852.868,85 73.942.276,92 ________ 
Resumo 

___________ 

Resultados Operacionais 991 839 52 1 538 983 59 
19Q,56 959234 

Resultados Correntes 1.182.440,08 -1.529.391,25 

Resultados Extraordinarios 417 371 16 78 701 53 

Resultado Antes De Impostos 1.599.811,24 -1.608.092,78 

-o 
Exerccio 

Re.ilthdo Liquud Do Exerccio __________ 

618 254 96 

981556 28 

498 
1 649 691 74 

- O Técnico ficiaI de Contas 
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RELATOR/O E CONTAS 2012 UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, E.PE. 

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADOS, POR FUNÇOES 

(Directriz Contabilística n. 20) 
um.: euro 

Rubricas 

Exercício Exercício 

2012 2011 

Vendas e prestaçöes de Serviços 65.829.004,20 71.102.543,59 
Custo das vendas e Prestaçöes de Serviços 60.323.764,15 63.494.879,28 

Resultad os b rut os 5.505.240,05 7.607.664,31 
Custos administrativos 3.689.812,52 5.591.443,25 
Outros proveitos e ganhos operacionais 881.968,60 327.918, 18 
Outros custos operacionais 1.705.556,61 3.883.122,83 

Resultados operacionais 991.839,52 -1.538.983,59 
Outros juros e proveitos similares 277.654,39 135.409,38 
Juros e custos similares 87.053,83 125.817,04 

Resu Itad os correntes 1.182.440,08 -1.529.391,25 
Proveitos e ganhos extraordinários 1.864.241,66 2.376.405,77 
Custos e perdas extraordinárias 1.446.870,50 2.455.107,30 

Resultados antes de impostos 1.599.811,24 -1.608.092,78 
Imposto sobre rendimento do exercício 618,254,96 41.598,96 

Resultado liquido do exercicto 981 556,28 -1 64 74 

O Técnico Oficial de Contas 

1/')qc 4j3 
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RELATÓRIO E CONTAS 2012 UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, EP.E. 

DEMONSTRAÇAO DOS FLUXOS DE CAIXA 
II 

.____________________________ 
Recebimento de Clientes (i) 

171 VENDAS E PRESTAÇÖES DE SERVIÇOS 61.617.282,54 64.864.508,24 
1219 Adiantam. Clientes, Utentes, Inst. Estado 75.087.428,77 3.528.154,44 

17971 Vendas ePrestaçöes deServiços 556.775,81 137.261.487,12 3.790.951,73 72.183.514,41 

Pagamento a Fornecedores (ii) 
131 COMPRAS 9.336.751,67 2.313.350,01 
1.62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 11.992.536,10 9.153.128,82 

1229 Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00 
16973 CORRECÇAO ACOMPRAS 10.033.338,54 10.177.640,04 

169762 FORNECIMENTOS E SERVJÇOS EXTERNOS 11.103.873,44 42.456.499,75 11.196.262,68 32.840.381,55 

Pagamento ao Pessoal (iii) 

164 COSTOS COM O PESSOAL 32.685.550,13 35.683.799,92 
1262 Adiantamento a pessoal 3.000,00 0,00 

169764 DESPESAS COM O PESSOAL 2.795.869,70 35.484.419,83 4.625.975,15 40.309.775,07 

(A) Fluxo gerado pelas operaçöes [i+ii+iiiJ 59.310.567,54 -966.542,21 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (b) 

186 Imposto s/rendimento do exercicio (PC) 0,00 0,00 
169786 Imposto 5/rendimento do exercicio anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros recebimentos relativos à actividade operacional (c} 

172 Impostas etaxas 118.351,94 96.146,39 
173 Proveitos suplementares 45.010,20 41.636,10 
174 TRANSFER. E SUBS. CORRENTES OBTIDOS 6.800,00 0,00 
176 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 219.231,74 60.153,88 

12748 Diferenças câmbiofavoráveis 0,00 0,00 
12749 Outros proveitos diferidos 0,00 0,00 
17972 Impostas e taxas 213,50 0,00 
17973 Proveitos suplementares 39.398,53 20.143,63 
17974 Transfer. Subs. Correntes Obtidos 0,00 1.238,52 
17976 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 244.725,87 169.225,60 
17979 Outros 14,76 54.512,35 
1229 Adiantamento a Fornecedores 0,00 213,12 
1242 Retençâo de impostas s/ rendimento 5.649.596,15 7.019.587,47 
1243 Imposto sem valor acrescentado 26.350,67 23.331,16 
1244 Outros impostos 0,00 0,00 
1245 Constribuição para segurança social 2.994.293,03 3.365.146,72 
1249 Outras 0,00 0,00 
1262 Adiantamentos a pessoal 3.000,00 0,00 

1263 Sindicatos 89,459,49 93.482,17 
1264 Regula rizaçäo de dividas p/ odem Tesouro 0,00 0,00 

1268 Devedores ecredores diversos 180.765,85 9.617.211,73 273.429,40 11.218.246,51 

Outros pagamentos relativos à actividade operacional (d) 

165 Outros custos e perdas operacionais 16.594,34 15.235,99 
1272 Custos diferidos 0,00 0,00 

169727 Acréscimos ediferimentos 0,00 0,00 

169765 Outros custos operaclonals 492,50 35.673,50 
1219 Adiantamento a clientes, utentes e Inst. Estado 59.432.136,28 655,10 
1242 Retenço de impostos s/ rendimento 5.770.413,99 7.165.345,81 
1243 Imposto sem valor acrescentado 38.316,03 273.649,59 
1244 Outros impostas 0,00 0,00 

1245 Constribuiço para segurança social 2.992.671,25 3.361.856,96 
1249 Outras 0,00 0,00 

1263 SIndicatos 89.459,49 96.764,14 
1264 Regularizaçäo dedividas p/odernlesouro 0,00 0,00 

1268 Devedores e credores diversos 156.617,56 68.496.701,44 189.598,76 11.138.779,85 

_______ (E) Fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias [A+b+c-d] 431.077,83 -887.075,55 
Pag. 1/3 
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RELATÓRIO E CONTAS 2012 UN/DADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E. 

DEMONSTRAÇÀO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Contas : ACTIVIDADESOFERAÇfONAIS .; : .. ;. 
..; .. 

Recebimentos gerados corn rubricas extraordinárias (f) 
1792 Recuperaçäoded1vdas 0,00 0,00 
1793 Ganhos em existências 0,00 o,00 
1794 GanhosemimobiIizaçö 115,00 0,00 
1795 BenefIcios penalidades contratuais 0,00 896,84 
1798 Outros proveitos /ganhos extraordinários 250,00 365,00 0,00 896,84 

Pagamentos relacionados corn rubricas extraordInarIas (g) 

1691 Transferências de capital concedidas 0,00 0,00 
1693 Perdas emexistências 0,00 0,00 

1694 Perdas emlmobilizaçöes 0,00 0,00 
1695 Multas e penalidades 75,00 470,00 
1698 Outres custos e perdas extraordinárias 45,00 146,48 

16971 Restituiçöes 0,00 0,00 
16977 Proveitos 0,00 o,00 
16979 Outras correcçOes 0,00 0,00 
169769 Custos e pardas extraordinárias 0,00 120,00 0,00 616,48 

(1) Fluxa das actividades operacionals [E+f-g] 431.322,83 -886.795,19 

4ì&çr1M;pApgsDE lNVESTlME 
Recebimentos provenientes de; (h) 

_______________ 
EMPRSTIMOS CONCEDIDOS 

1282 Amortizaço deempréstimos 0,00 0,00 
SUBSIDIOS DE INVESTIMENTO 

12745 Subsidios para investimentos 0,00 0,00 
JUROS E PROVEITOS SIMILARES 

178 Proveltos eganhos financeiros 278.178,18 134.968,01 
17978 Proveitos eganhos financeiros 22.154,23 0,00 

OUTROS RECEBIMENTOS ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO 

1261 Adiantamentos a fornecedores de Imobilizado 0,00 300.332,41 0,00 134.968,01 

Pagamentos respeitantes a U) 

EMPRESTIMOS CONOEDIDOS 

1281 Concessäo de empréstimos 0,00 0,00 
I NVESTI MENIOS FI NANCEI ROS 

141 Investimentos financeiros 0,00 0,00 
169741 Investimentos financeiros 0,00 0,00 

IMOBILIZAÇÓES CORPÓREAS 

142 Imobilizaçöes corpóreas 154.154,55 357.498,08 
169742 Imobilizaçäes corpóreas 407.574,32 845.609,37 

IMOBIUZAÇOES INCORPÓREAS 

143 Imobilizaçäes incorpóreas 0,00 0,00 
169743 1 mobi I i zaçöes i ncorpóreas 0,00 141.812,00 

IMOBILIZAÇOES EM CURSO 

144 Iniobilizaçòes emcurso 203,68 849.852,06 
169744 I mobi I i za çöes em curs o 238.049,26 0,00 

DENS DE DOMINIO PÚBLICO 

145 Bens do dominio público 0,00 0,00 
169745 Bens do domInio público 0,00 799.981,81 0,00 2.194.771,51 

________ (2) Fluxa das actividades de Investimento [h-j] -499.649,40 -2.059.803,50 
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RELATÓRIO E CONTAS 2012 UN1DADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCOJ ERE. 

: ............................................................ 

DEM . OÑST . Ä'Aòñôtu . ôDE .... ÄiA .... 
m.:f 

. ACrIVIDÄDES.DEFNANIAMENi.O 
. 

j: ANO:201Z ....... 
Recebirnentos provenientes de: (k) 

EMPRES11MOS OBTIDOS 

123 Empréstimos obtidos 0,00 0,00 
AUMENTOS DE CAPITAL PREST. SUPL. E PRM. EMISSAO 

151 Capital 0,00 0,00 
SUBSIDIOS E DOAÇOES 

1575 Subsidios 0,00 0,00 
1576 Doaçôes 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pagamentos respeitantes a: (I) 

EMPRESTIMOS OBTI 005 

123 Emprestimos obtidos 1.995.673,71 0,00 

JUROS E COSTOS SIMILARES 

168 Custos e perdas fìnanceiras 83.997,15 75.531,25 
169768 Custos e perdas financeiras 63.860,76 69,864,89 

TRANSFERENCIAS CORRENTES CONCEDIDAS 

163 Transferências correntes concedidas prestaçöes soclais 0,00 0,00 
169763 Transferências correntes concedidas pre5taçôes sociais 0,00 2.143.531,62 0,00 145.396,14 

(3) Fluxo das actividades operacionais (k-Il -2.143.531,62 -145.396,14 

(4) Variaçâo de caixa e seus equivalentes = [1+2+3] -2.211.858,19 -3.091.994,83 

Caixa e seus equivalentes no Inicio do período: (5) 

111 Caixa 1.500,00 1.308,02 
112 DepósItos eminstituiçes fmnanceiras 171.706,75 115.906,26 
113 Conta no Tesouro 3.228.955,68 6.376.942,98 
115 Títulosnegocláveis 0,00 0,00 
118 Outras aplicaçoes detesouraria 0,00 3.402.162,43 0,00 6,494.157,26 

o Técnico Oficial de Contas 

I k;r ¿"' 
tc7.c. t-3-81 
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RELATOR/O E CONTAS 2012 UN!DADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, EP.E. 

u. m 

ANEXO À DEMONSTRAÇAO DOS FLUbE 
Dis cri e sù4u9:itF 

Rubricas Exercíclo 2012 Exercício 2011 

Numerário 500,00 L500,OO 

Depósitos bancári os i mediatamente mobilizáveis 1.164.804,24 375.491)79 
Equivalentes a caixa 0,00 0)00 

Caixa e seus equivalentes 1.165.304,24 376.991,79 
Outras disponibilidades (a): 

Depósitos a prazo 25.000,00 3.025.170,4 

Disponibilidades constantes no balanço 1 .190 .304,24 3.402.162,43 

( )AdesenvoIver segunda as rubricas rio balariço 

o Técnico Oficial de Contas 
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RELATÓRIO E CONTAS 2012 UNÍD.4DE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E. 

Mapa (IC Controlo do Orcamento Económico (Custos e Perdes) - Ano 2012 um: f 
bESVîO% 

Código Designaço ORÇAMENTADO PROCESSADO PROCS 
. PROCESS /O . 'V... 

: 
JORÇAM. 

CUSTOS MERC.VEND. E MAT.CONS: ,_______ 
612 Mercadorias 

6161 ProdutosfarmacêLiticos 7.7GLSOQCO 7.682.096,18 -79.403,82 -1,02% 

6162 Material de consumo clínico 3.355.800MO 3.283604,96 -72.195,04 -2,15% 
6163 Produtos alimentares 420,00 619,00 199,00 47,38% 
6164 Material consumo hoteleiro 110.900,00 103.914,19 -6.985,81 -6,30% 
6165 Material consumo administrativo 132.600,00 ______ 120.977,21 -11.622,79 -8,77% 
6166 Material manutenço/conservaço 162,800,00 169.496,65 6.696,65 4,11% 
6169 Outro materialde consumo 0,00 0,00 0,00 

_______ Total da contaî 11.524020 00 " 11360ii '' -1 31181 
_____________ 

'ïT4Z% 
FORNECIM E SERVIÇOS EXTERNOS 

Subcontratos: 
62.12. Assistêncla ambulatâria 14.480,00 11.644,14 -2.835,86 -19,58% 

Meio5 complement diagnóstico 

- 
62121 Patologia clinica 2.082.340,00 1.770.677,04 -311.662,96 -14,97% 

644,48 -13.455,52 -95,43% 62122 Anatomia patológica 14.100,00 
62123 Imaglologia 584.100,00 706.633,09 122.53309 20,989'o 
62124 Cardiologia 200.500,00 238.48121 37.981,21 18,94% 
62125 Electroencefalografia 8.100,00 3.97620 -4,123,80 -50,91% 
62126 Medicina nuclear 

Endoscopia Gástrica 
51Â00,00 13.520,44 -37,879,56 -73,70% 

62127 108.400,00 122.955,06 14.555,06 13,43% 
62128 Pneumologia I Imunoalergologia 36.500,00 11.822,90 -24.677,10 -67,61% 
62129 Outros 15.600,00 1.050,93 -14S49,07 -93,26% 

________ Total da conta 6212 3.101.040,00 2.869.761,35 -231278,65 -7,46% 
Meios complement. teraputica: 

62131 HemodiIise 879.600,00 986.991,72 107.391,72 12,21% 

-23,93% 62132 Medicina fisica e reabilitaç8o 402.130,00 305.90S02 -96.224,98 
Total da conta 6213 1 281bJO0 i 292.896 74 11 166 74 0 87Y ________ 
Prescriç8o Medicamentosi Cuidados 

6214 0,00 0,00 Farmac. 
6215 Internamentos 0,00 2.647,96 2.647,96 
6216 Transporte de doentes 1.194.800,00 1.122.311,42 -72.488,5 -6,07% 
6217 Aparelhoscornplem.Terapéutica 0,00 0,00 

Trabalhos executados exterior: 
Em entidades Ministérlo Saúde: 

.: . 

621811 Assisténcia ambulatOria 2.000,00 1.591,39 -408,61 -20,43% 
621812 Meios Complem. Diagnóstico 477.900,00 367.372,17 -110.527,83 -23,13% 
621813 Melos Complem. Terapéutica 476.300,00 594.369,87 118.069,87 24,79% 

Prescriço Medicamentos! Cuidados 
621814 8.000,00 20.866,32 12.866,32 160,83% Parmac. 
621815 Internamentos e Transportes de Doentes 0,00 3.228,88 3.228,88 
621819 OutrosTrabalhos Exec. Exterior 0,00 0,00 0,00 ____________ 

Total da conta 62181 QQ a7.422;63 23228,G3 2,41% ________ 
Em outras entidades O 

621891 Assistência ambulatória 14.300,00 8.322,00 -5.978,00 
7B2.446,30 93.026,30 13,49% 621892 Meios Complem. Diagnóstico 689.420,00 

621893 Meios Complem. Terapéutica 736.580,00 979.017,23 242.437,23 32,91% 
621894 Produtos vendidos p/farmcias 2.300,00 25.632,79 23.332,79 1014,47% 
621895 Internamentos e Transportes de Doentes 723.600,00 687.904,05 -35.695,95 -4,93% 
621896 Aparel hos Compi em. Terapêutica 1.200,00 1.284,86 84,86 7,07% 
621897 Assistência no estrangeiro 0,00 0,00 0,00 _________ 
621898 TermalismoSocial 0,01 0,00 0,00 
621899 OutrosTrabaihos Exec. Exterior 0,00 0,00 0,00 

Totaldaconta62l89 2.167.400,0f 2i4.607,23 'I7q7,23 14,64% 

Total da conta 62.12 3.131.600,0C 3.47ïl35,86 . .:.,0[43S,86 10,87% 

6219 Outros subcontratos 500,00 0,00 -500,00 -100,00% 

Total da conta 6Z1: 8.724.150,00 8.771.297,47 47.147,47 0,54% 

Fornecirnentose serviços: 
6221 Forneclmentos I 1.279.780,00 1.408.449,81 128.669,81 10,05% 

6222 Fornecimentos e serviços II 451.600,00 553.895,51 102.296,51 22,65% 

6223 Fornecimentos e serviços Ill 6 029 966 00 4 206 082 22 1 823 88378 30 25% 

6229 Outros fornecimentos e serviços 203.600,00 213.705,86 10.105,86 4,96% 

Total da conta 622: 7.964.046,00 6.382.134,44 -1.582811,60 -19,87% 

Total da conta 62 16 689 096 00 15 153 43]. 87 -L535 664 1. '' 9 20% 
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Código DesIgnaço ORÇAMENTADO PROOESSADO 

: 

DESVIO 
PROCESS /O 

/' 

63 Transferênc. Carrent. conced./Prest soclais OOO OOO 0,00 0,00 
Despesas corn o Pessoal 

Remuneraçöes orgos directivos 
6411 Remuneraçôes_base _________ 255.000,00 153.234,04 -101.765,96 -3991% 
6412 Subsidio férlas e natal 0,00 13.918,60 13.918,60 
6413 Suplementos de rernuneraçäes 0,00 37.568,56 37.568,56 
6414 Prestaçöessociaisdirectas 0,00 0,0( 0,00 
6419 Outras remuneraçes 0,00 1.876,38 1.876,38 

________ Total daì 641: 
: 255.000,00 206.597,58 -48.4132,42 

_____________ 
-18,98% 

Remuneraçöes base do Pessoal 

...- CTfP portempo indeterminado 18.202.325,00 16.475.030,39 -1.727.294,61 -9,49% 
64212 Pessoa c/contracto a termo Resolutivo 995.972,00 792.810,00 -203.162,00 -20,40% 

64213 
Pessoal em Reg. Contrato Individual 
Trabalho 363849400 3.508.286,18 -130.207,82 -3,58% 

64214 Pessoal em qualquer outra situaço 254.086,00 248.439,73 
________ 

-5.646,27 
_______ 

-2,22% 
Total da conta 6421: 23.090.877,00 2L024.566,30 -ZO6ïò7Ò -8,95% 
Suplementos Remuneratörios 

642211 Horas extraord i nädas 3.460.620,00 3.422.838,58 -37.781,42 -1,09% 

0,19% 642212 Prevençôes 1.276.350,00 1.278.718,96 2.368,96 
642221 Noltes e suplementos 1.450.900,00 1.497.757,09 46.857,09 3,23% 
542222 Subsidiodeturno 0,00 0,00 0,00 
64223 Abono para falhas 1.976,00 1.828,04 -147,96 -7,49% 

L200.948,00 1.266.383,79 65.435,79 5,45% 64224 Subsidio de refeiço 
64225 Ajudas de custo 29.518,00 36.793,25 7.275,25 24,65% 

64226/7 Vestuário, artig pes, aiim e alojamento 0,00 0,00 0,00 
642281 5IGIC 

Outros Suplementos 
350.000,00 

500.800,00 
514.245,48 

558.35196 
164.245,48 

57.551,96 
46,93% 

11,49% 642282 a 9 

_______ Totaldaconta 6422: ,, .... .a2714U,O0 .. .,.. 8.576.917,15 .... 305.805,15 :. ,. 3,7fl% 
6423 Prestaçes socials directas 47.500,00 59.148,28 11.648,28 24,52% 
6424 Subsidio férias e natal 300.000,0( 1.946.595,38 1.646.595,31 548,87% 

0,00 0,00 0,0 6425 Prémios de Desempenho 
643 Penses 50.000,00 64.642,37 14.642,37 29,28% 
645 Encargos s/remuneraçöes 4.950.500,00 5.052.272,2 101.772,21 2,06% 
646 Seg. acidentestrab./Doençprof. 47.146,00 31.982,07 -15.163,93 -3216% 

92.500,00 126.397,29 33.897,29 36,65% 647 Encargos sociais voluntários 
648 Outras custos corn pessoal 163.880,00 142008,04 -21.871,9C -13,35% 
649 Estágios Profissionais 0,00 0,00 _____________ 0,00 

Total dat64: 33 
.. .., _______ 

65 Outros custos operacionais 7.000,00 16.782,3e 9.782,34 139,75% 

66 Amortlzaç6es do exercicio 1.850.000,00 1.675.545,99 -174.454,01 -9,43% 
67 Provisöes do exerciclo 718.600,00 281.538,27 -437.061,78 -60,82% 
68 Custos e perdas financeiras 85.000,00 87.053,83 2.053,83 2,42% - Custoseperdasextraordumrios 
691 Transferências de Capital Concedidas 0,00 0,00 0,00 
692 DIvidas Incobráveis 0,00 119.154,00 119.154,00 

Perdas em existências 0,00 392.921,64 392.921,64 

Perdaseniimobihzaçöes 000 900 000 _4 
S ....! Itasepenalidades ........ 99 325,00 325,00 ,., 

696 Aumentos de Amortizaçâes e Provisôes 0,00 
... 

0,00 0,00 
697 Correcçòes relativas exerc. anteriores 1.200.000,00 934.424,86 -265.575,14 -22,13% 

. 

. 

698 Outres custos e perdas extraordinárias 0,00 45,0( 45,00 _____________ 
Total da conta 69 t200 000 00 L44 870 246 870 50 20 SlY 
TOTAL G ERAL 69 342 231 00 67 253 "Offi9 33,39 3 01% 
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Mapa de Controlo do Orçarnento Económico (Proveitos e Ganhos - Ano 2012 

Código DesIgnaço ORÇAMENTADO EMITiDO 
EMITIDO/ORÇ EMrnDO/ORÇ. 

Vendas e prestaçöes de srvlço5 
711 Vendas 0,00 QOO QOO 0,00 

Prestaçes de Serviço5 SNS Contrato 
qgrama 

71211 Internamento 0,00 000 0,00 0,00 
Consulta 000 0,00 71212 0,00 0,00 

71213 Urgência/SA.P, 000 0,00 0,00 0,00 
. 

71214 Quartos particulares Q00 0,00 0,00 0,00 
71215 Hospital de dia 0,00 0,00 0,00 0,00 _____ 

0,00 0,00 0,00 712161 1ios Complementares de diagnóstico 0,00 

- 
712162 Mejes Complementares de terapêutica 0,00 0,00 0,00 0,00 

66.435.707,00 
______ 

62.920.937,36 -3.514.769,64 -5,29% 71218 Outras Prestaçes de Serviços de Saúde 

.. Outras Prestaçes de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 
Prestaçäes de Servlços Outras Entidades 

. 

Respansáveis 
..; 

,.. 
71221 Internamente 220.900,00 267.552,73 46.552,73 21,12% 
71222 Consulta io.000,üo 8,875,80 -1J.24,20 -11,24% 
71223 

___________ 
Urgência I S.A.P 164.000,00 

_______ 
186.986,95 22.986,95 14,02% 

71224 Quartos particulares 0,00 0,00 0,00 __________ 
71225 Hospital de dia 0,00 0,00 0,00 

712261 Melos Complementares de diagnóstico 93.500,00 118.444,70 24.944,70 26,68% 
712262 Meio5Complementaresdeterapéutica 56.400,00 71.500,92 15.100,92 26,77% 
71227 Taxas moderadoras 1.209.258,00 2.161.893,39 952.635,39 78,78% 

44.083,38 -131.416,62 -74,88% 71228 Outras Prestaçöes de Serviços de Saúde 175.500,00 
71229 Outras prestaçöes de serviços 428.956,00 48.728,97 -380.227,03 -88,64% 

________ Total da conta 712 68 794.2fr0O \'?5 829 004 20 2965 216 80 4 319' 
72 lmpostos e taxas 100.500,00 118.351,94 17.851,94 17,76% 
73 Proveitossuplementares 57.500,00 45.766,86 -11.733,14 -20,41% 

Transferências e subsidios correntes 
obtidos 

741 Transferências-Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Transfe rêndas corre ntes obtidas: 

7421 Da ACSS 0,00 0,00 0,00 0,00% 
7422 DoPLD.D,A.0 0,00 0,00 0,00 0,00% 

EU - Fundos Comunitrios Proj n3o co- 
7423 0,00 40.866.44 40.866,44 financiados 

0,00 0,00 0,00 0,00% 7424 Quotas de Financiamerito 
7429 Outras transferências correntes obtidas 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Subsid. correntes obtidos - O. entes 
743 0,00 6,00 6.800,00 publicos 

. ..... 
749 

Subsidjoscorrentesobtidos- De outras 
000 

, 

0 00 
, 

000 
, 

000% entidades _________ 
Total da conta 74: 0,00 47.666'44 47ß44 

. 
____________ 

75 Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Outros proveltos e ganhos operacionais: 

761 ACSS 0,00 546.763,73 546.763,73 
752 Reembolsos 70.000,00 121.494,23 51.494,23 73,56% 
763 Produtos cje fabricaç5o interna 0,00 0,00 0,00 

768 
N3o especificados alheios aovalor 

150,00 0,00 -150,00 -100,00% acrescentado 
769 Outros 100,00 1.925,40 1.825,40 1825,40% 

Total da conta 76 70 250 00 570 183 36 599 933 31 854,005 
78 Proveltose ganhosfinanceiros 85.000,00 277.654,39 ' 192.654,39 226,65% 

2000.000,00 -135.758,34 6,79% 79 . Proveitoseganhos extraordinários 1.864.241,66 
TOTALGRAL ,,' 
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ANEXO AO BALANÇO E À 

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADOS 

Esta caracterizaço segue a numeraço definida na Portaria n 898/2000, de 28 de Setembro, 

que aprova o Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde (POCMS). 

8.1. CARACTERIZACAC DA ENTIDADE 

8.1.1. Identificaço 

A Unidade Local de Saúde de Caste/o Branco, E.P.E. integra o Hospital Amato Lusitano - Castelo 

Branco e os Agrupamentos de Centros de Saúde da Beira Interior Sul e do Pinhal Interior Sul. 

A ULSCB possui um Capital Estatutário de 12.516.000,00, NIPC n 509 309 844e e tern sede na 

Av. Pedro Alvares de Cabrai s/n - 6003-084 Castelo Branco. 

o Capital Estatutário inicial foi de 8.516.00O,OO, tenda sido aumentado em 4.000.000,00, 

conforme despacho conjunto de 24 de Setembro de 2010, do Senhor Secretrio de Estado do 

Tesouro e Finanças e do Senhor Secretário de Estado da Saúde. 

o aumento do Capital Estatuthrio no montante de 4.000.000,00 foi realizado em dinheiro, 

através do Capítulo 6O do OE/2010, encontrando-se ainda por realizar o Capital Estatutário 

inicial de 8.516.000,00, conforme especificado no art. 4 do Decreto-Lei n 318/2009, de 2 de 

N overn b ro. 

8.1.2. Legslaç5o 

A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E. foi criada pelo Decreto-Lei n. 318/2009, de 

2 de Novembro, corn entrada em vigor em i de Janeiro de 2010, conforme artigo 182. 

A ULS de Castelo Branco, E.P.E., é urna pessoa colectiva de direito público de natureza 

empresarial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do 

Decreto-Lei n2 558/99. de 17 de Dezembro. 

o Capital estatutário é detido pelo Estado, conforme n2 2, do artigo 42, do Decreto-Lei n2 

318/2009, de 2 de Novembro. 
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8.1.3. Estrutura Organizacional Efectiva 

So órgos da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E.: 

. Conselho de Administraço 

. Fiscal Único 

. Conseiho Consultivo 

Conforme definido no artigo 172, do Decreto-Lei n 318/2009, de 2 de Novembro, a ULS dispòe 

de um Auditor interno. 

8.1.4. Descriç5o Sumária das Actividades 

A ULSCB tern por objecto principal a prestaço de cuidados de saúde primrios, secundários e 

continuados à populaçào, designadamente aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e aos 

beneficiários dos subsistemas de saúde ou de entidades externas que corn ela contratualizem a 

prestaçäo de cuidados de saúde, e a todos os cidados em geral, bem como assegurar as 

actividades de saúde pública e os meios necessários ao exercício das competências da 

autoridade de saúde na área geogrMica por ela abrangida. 

A ULSCBtem ainda por objecto desenvolver actividades de investigaço, formaço e ensirio. 

8.1.5. Recursos Humanos 

r- 

Pessoal Dirigente 
ConselhodeAdministraço 4 4 

Administrador Hospitalar 2 2 

Pessoal Médico 
Médicos 157 156 

Internos Internato Médico 24 31 

PessoalTécnlcosuperlorsaúde 20 19 

PessoalTécnlcoSuperlor 26 28 

Pessoal Enfermageni 4-40 448 

Pessoal Docente O 1 

Pessoal Técnico Diagnóstico e Terapéutica 70 78 

Pestozìl Informática 8 9 

Petsoal Assistente Técnico 207 193 

Pessoal Assistente Operacional 205 280 

TOTAL 1163 1249 
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Órgo/Furiçäo Ideritificaçäo do Responsável 
órgo de Direcço 
Presidente do Conseiho de Administraço António Ma ria Vieira Pires 
Vogai Executivo Elsa Maria Baiào Ferreira Airoso Banza 

Vogai - Directora Clinica Área Hospitalar Rita Maria de Mira Franco Belico de Velasco Resende 

Vogai - Director Clínico Área dos Cuidados de Saúde Primá nos António Ma ria Vieira Pires 
Vogai - Enfermeiro Director Joo Ca nos Lourenço Nunes 
Orggode Fiscaiizaço-FIscaI Único Pontes Baptista & Associados, SROC 

Auditor interno Maria de Lurdes Teixeira Pires Mota 
Cuidados de Saúde Primirio5 
Director Executivo ACES da Beira Interior Sul José Carlos Almeida Mendes Borga 

Coordenador UCSP Centro de Sa úde de S. llago (Unidade 1) Carlos António Porfirio Rodrigues 

Coordenador UCSP Centro de Sa úde de S. llago (Unldade 2) Isa bei Maria Ma rtlns Clemente Marques Jorge 

Coordenador UCSP Centrode Saúde deS. Miguel (Unidade 3) Maria Fernanda Martins Amaral Gama (em regime de substltulço) 
Coordenador UCSP Centro de Saúde de S. Miguel (Unidade 4) Ana Maria Geraldes Correia (em regime de substituiçäo) 
Coordenador UCSP Centro de Saúde de Alcains (Unidade 5) Manuel Flaminio Garcia Avila 

Unidade de Saúde Públîca Joaquim Augusto Santos Serrasqueiro 
Coordenador UCSP Centro de Saúde de Idanha-a-Nova Francisco Sousa Ba ptista 
Coordenador UCSP Centro de Saúde de Vila Velha de Ródão Elisabete PIro Furtado Nisa Rato 

Coordenador UCSP Centro de Saúde de Penamacor Silvia Maria Jesus LIdia Costa Sousa Pires Robalo 

Unidade de Serviços Assistencials Partllhados Manuel Lourenço Nunes 

Director Executivo ACES da Pinhal Interior Sul José Tava res Ferna ndes 

Coordenador UCSP Centro de Saúde de Sertg António José de Jesus Silva 

Coordenador UCSP Centro de Saúde de Proença-a-Nova Rogério Paulo Laia Fernandes 
Coordenador UCSP Centro de Saúde de Oleiros Henrique Rodrigues Nogueira Brandäo 

Coordenador UCSP Centro de Vila de Rei Ferna ndo Jorge Rodrigues da Cruz 

Unidade de Saúde Pública José Tavares Fernandes 

Cuidados Hospitalares - Directores de Serviço 
Serviço de Urgência João Manuel Ferreira Ga briel 
Serviço de Pslqulatria e Saúde Mental José Maria Silva Carvaihinho 
Serviço de Gastrenterologia António José Oua rte Banhudo 

Serviço de Pediatria Almerinda Forte Alves Silva 

Serviço de Estomatologia Ana Ca ria Morais Rogado Serra 

Serviço de Oftalmologia António Joo Anjos Pires Moreira 

Serviço de Cirurgia Geral Arnandina Maria Abrantes Loureiro 

Serviço de Consulta Externa isa bei Maria Ca rdoso Antunes Almeida 

Serviço de Nefrologia Ernesto Fernandes Rocha 

Serviço de Anesteslologia Filipe Reis Antunes 

Serviço de Cardiologia Francisco Manuel Silva Paisana 

Serviçode Blocoüperatório José Pereira 

Serviçode Fislatria Isolina Marques Gil 

Serviçode Otorrinoiaringologia Joaquim Luís Mendes Robalo 

Serviço de Ginecología/ObstetrIcia Gil Manuel Pinho Ferreira Silva 

Serviço de Medicina interna Joo António Pinheiro Dias Freixo 

Serviço de Urologia Joo Manuel OzOno Martins Fonseca 

Serviço de Patologia Clínica Mariana Cheira Martins 
Servlço de imaglologia Antóriio Manuel Ribeiro Rosário Lino 

Serviço de Neurologia Amélia Maria Mendes Ca rvalho Guilherme 

Serviço de Pneumologia Gonçaio Carvalho Salvado 

Serviço de UCIP Joo Manuel Ferreira Gabriel 

Serviço de Dermatologia José Mendes Gil 

ServiçodeOrtopedia JoäoJesus Henriques 

Serviço de Internato Médico Rul Miguel Alves Filipe 

Se rviços Administrativos 
Área deAdmissäode Doentes e Centralde MCDT Joo Carlos Santos Oliveira 

IJnidade Hoteleira e Apoio Geral Jog0 Carlos Santos Oliveira 

Serviço Recursos Humanos José AntOnio Manso Basilio 

Unidade de Compras e Logisitica António Domingos Santos Leitão 

Serviços Financeiros Jorge Manuel Mateus Lourenço 

Unidade de lnstalaçôes e Equipamentos e Sistemas informaço António Nunes Lourenço 

Ga binete de Planeamento e Controlo de Gesto Paulo Jorge Tavares (cuidados hospitalares) 

Margarida Silva Marques (cuidados primárlos) 
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8.1.6. Organizaço Contabilística 

a) A ULSCB possui um manual de procedimentas contabilísticos homologado pelo Conselho 

de Administraço em 16/01/2013. 

b) É utilizada urna aplicaço de contabilidade desenvolvida pela ACSS -Administraço 
Central do Sistema de Saúde, denominada SIDC - Sistema de lnformaçöes Descentralizado de 

Contabilidade, onde se registam todos os documentos. 

c) O arquivo de receita e despesa está organizado por rubrica económica e de forma 

sequenciat, ou seja, por número de caixa, 

d) Na aplicaçäo SIDC, desenvolvida e actualizada frequentemente pela ACSS, registam-se os 

movimentos da contabilidade geral, orçamental e analítica. 

e) A ULSCB no elabora demonstraçöes financeiras intercalares. No entanto so enviados, 

mensalmente ou trimestralmente, todos os dados solicitados pela tutela, nomeadamente 

ACSS, ARSC e Direcção-Geral do Tesauro e Finanças. 

f) A contabilidade da ULSCB está centralizada na sede. Assim, todos os Centros de Saúde que 

estho integrados enviam a documentaçäo atempadamente para contabilizaço. 

8.2. NOTAS AO BALANCO E À DEMONSTRAÇAO DE RESULTADOS 

As notas respeitam a numeraçào definida na Portarla n 898/2000, de 28 de Setembro, que 

aprova o Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde (POCMS), e integra também os 

pontos no aplicáveis. 

8.2.2. lndicaço e comentários das contas do balanço e da demonstraço de resuhados cujos 

conteúdos no selam comparáveis corn os do exercício anterior 

A ULSCB iniciou a atividade em 01/01/2010, existindo comparabilidade corn o período anterior. 

8.2.3. Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da 

dernonstraço de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de 

valor, desinadamente amortizacôes e provisöes. 

Os critérios de valorimetria utilizados relativamente às contas do balança e 

resultados foram 05 seguintes: 
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Existências 

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se vorizadas ao custo de aquisiçào. 

o método de custelo é o custo médio ponderado. 

Exstem dificuldades nas Iigaçöes entre os diversos sistemas de informaço, nonieadamente 

entre a prescriço online (unidose) e o SONHO (aplicaço de gesto de doentes da ACSS), que 

originam discrepâncias nas saldas dadas para os serviços. Poderào existir artigos corn 

quantidade em stock negativa na aplicaçáo ALERT-ERP (aplicaçäo de gestäo de 

aprovisionamento, farmcia e património). Esta situaço já foi por diversas vezes reportada às 

entidades responsáveis pelo desenvolvimento destas aplicaçöes. No entanto os problemas 

subsistem, mas väo sendo corrigidos regularmente à medida que so identificados. 

Mensalmente, devido ao fecho dos meses e ao facto de termos instruçöes da ACSS para saldar a 

classe 3 (existências), procede-se à Iigaço dos ficheiros de consumos, quebras e sobras, gerados 

na aplicação ALERT-ERP, sendo necessários acertos aclicionais para ir ao encontro dos saldos 

existentes na referida aplicaço. 

Assim, as quebras e sobras registadas neste exercíclo (392.921,64 e 1.033.210,66, 

respetivamente) prendem-se corn divergências entre os registos nas aplicaçöes SIDC e ALERT- 

ERP, e que resultam de diversas situaçôes. 

Na realizaçäo do balanço e após as contagens físicas foram registados artigos corn ajustes 

positivos e ajustes negativos. Ou seja, em diversas situaçöes, verificaram-se artigos a mais nas 

prateleiras relativamente aos do sistema e foutras havia a menos. 

Por forma a justificar as diferenças nas sobras e quebras, apontam-se alguns dos motivos mais 

pertinentes que levam à sua existência: 

- As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de 

aquisiçào. O método de custeio é o custo médio ponderado; 

- As devoluçöes e as notas de crédito so registadas a preços médios no sistema ALERT-ERP e 

aquando do registo na Contabilidade so feitas pelo preço real; 

- O serviço nao consegue registar no sistema ALERT-ERP as notas de crédito que decorrem de 

descontos comerciais e de rappel, registando apenas as devoluçöes de materiais; 
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- Entradas no armazém de produtos sem nota de encomenda (artigos/impressos provenientes 

da Reprografia da ULS) e sem fatura na contabilidade, e que dão entrada no sistema a um preço 

mínimo, dado que o ALERT-ERP no permite o registo de outra forma; 

-Elaboraço de notas de encomenda efetuadas pela própria Contabilidade para reguIarizaço 

interna de faturas de anos anteriores, em falta nas contas-correntes, e que nao podern ser 

realizadas no ALERT-ERP; 

- Divergências entre o preço proposto e o faturado pelos fornecedores, que originam registos 

diferentes na ALERT-ERP, nomeadamente devido a portes; 

-Valorizaço das devoluçöes ao preço médio, e no ao valor real da aquisiçäo. 

Ao nivel do Serviço de Farmácia foram ainda apontadas as seguintes anomalias: 

.- Erros de parametrizaço inicial, na denominação dos medicamentos na aplicaçäo SONHO e 

PYXIS. Poderäo ainda existir outros medicamentos nestas circunstâncias, que no conseguimos 

detetar; 

- Erras na passagem de informaço entre as duas aplicaçöes informáticas, SONHO /ALERT; 

- Erras do programa de prescriçäo (SONHO) e/ou de gestäo; 

- Validaçâo da terapêutica informaticamente, por serviço e no por doente, o que leva a 

validaço de alteraçöes no contempladas e abate ao stock de medicamentos nao cedidos 

efetiva mente; 

- Débito automático de medicamentos sem prescriçäo ativa ou prescrita durante o fim de 

semana, sem processarnento posterior. 

Foram entretanto implementadas medidas corretivas, e que constam do Manual de 

Procedimentos Administrativos da Gestho de Stocks e Logística, de modo a minimizar os erros, e 

evitar discrepâncias desta ordern no futuro: 

- Realizaçäo de contagem física permanente; 

Balança mensal, dos medicamentos de maior impacto económico, a executar por cada 

responsvel de grupo; 
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-Verificaço diária de listagem de medicamentos de existência negativa, corn o intuito de 

detecço e correçäo de erras; 

- Já foi solicitado à ALERT um mapa de movimentos diários, para meihor controlo. 

- Aguarda-se ainda a resoluçäo da maior parte dos problemas detetados aquando da 

implernentaço do programa informático "Alert Prescription", e da cIistribuiço tradicional corn 

débito através de leitura óptica. 

De realçar ainda que em 2012 foi celebrado um Acordo entre os Ministérios da Saúde, da 

Economia e do Emprego e das Finanças e a Indústria Farmacêutica, por intermédio da 

APIFARMA - Associaçào Portuguesa da Indústria Farmacéutica, no qual esta última se 

compromete a colaborar corn o Estado Português no esforço de sustentabilidade da despesa 

pública em medicamentos nos anos de 2012 e 2013, mediante o pagamento de urna 

contribuiçào a prestar pelas empresas aderentes, na parte que exceder os objetivos de despesa 

pública corn medicamentos. 

As notas de crédito/descontos totalizam o montante de 614.443,00, dos quais 180.091,96 

foram recebidos em 2012 e contabilizados por contrapartida da conta do fornecedor. 

Os restantes 434.351,04 sero contabilizados em acréscimos de proveitos (esto incluidos no 

montante de 1.033.210,66 anteriormente referido para as sobras), de acordo corn as 

instruçòes recebidas da ACSS, já que no foram registados no ALERT-ERP, pelos motivos já 

expostos. 

. ¡mobilizaçäes Incorpóreas 

As lmobilizaçöes Incorpóreas encontram-se registadas pelo custo de aquisiçäo e foram 

amortizadas pelo método das quotas constantes por duodécimos, à taxa de 33,33%. 

s Imobilizaçöes Corpóreas 

As amortizaçöes so calculadas, nos termos da Portaria n 671/2000 de 17 de Abril, relativas ao 

Cadastro de Inventário de Bens do Estado, pelo método das quotas constantes, por duodécimos. 
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Os custos e proveitos so reconhecidos corno tal no momento em que so gerados, 

independentemente do momento do respectivo pagamento ou recebimento. 

Assim, a ULSCB registou nas rubricas acréscimos e diferimentos do activo e passivo, as seguintes 

sit uaçôes: 

i - Férias e Subsidios de Férias. 

2 - Suplementos Remuneratários (Horas Extraordinários, Noites e Suplementos, Prevençöes), 

Ajudas de Custo, Abono para Faihas, SubsIdio de Refeiço e Prestaçöes Sociais. 

3 - Subsidios atribuIdos à ULSCB, no âmbito de projectos de investimento. 

4 - Custos e Proveitos incorridos e ainda no facturados à data do Balanço. 

s Provisc5es 

Foram constituidas provisöes para créditos de cobrança duvidosa, corn antiguidade superior a 

24 meses, nos termos definidos no POCMS, nas seguintes entidades: 

i - Conta 2113 - Companhias de Seguros - 33.674,51 

2 - Conta 2119 - Outros Clientes - 13.386,06 

3 - Conta 213 - Utentes - 42.973,28 

4 - Conta 26839 - Outros Devedores Diversos - 21.833,79 

Total - 111.867,64 

Foram ainda constituidas provisöes para créditos de cobrança duvidosa, relativas a taxas 

moderadoras, para os seguintes anos: 

1 - Ano de 2010, no montante de 36.429,40 (em 2011 foi constituIda proviso de 63.820,78, 

correspondente a 50%, estando em dívida em 31/12/2012 o montante de 36.429,40 para o 

qual se constitul a proviso); 

2 - Ano de 2011, no montante de 45.456,49 (50% do valor em dívida). 

Total - 81.885,89 

Total da conta 671-193.753,53 
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Foram também consttuídas provisòes para riscos e encargos relativas à facturaçäo da empresa 

Randstad, referente à caducidade dos contratos de prestaço de serviços de recursos humanos 

do pessoal que deixou de exercer funçOes em dezembro de 2011, nesta ULS, no estando as 

faturas contabilizadas por no se encontrarem conferidas e validadas, existindo um litIgio entre 

as duas partes quando ao pagamento. 

Os montantes em questo so os seguintes: 

i - Randstad Clinical - Cuidados de Saúde, Lda., no montante de 64.609,40. 

2 - Randstad Recursos Humanos ET. Temporário, S.A, no montante de 23.175,29. 

Total da conta 672 - 87.784,69 

Quanto a processos em Tribunal, relativamente ao processo n 3086/11.9BELSB, no montante 

de 30.000,01, para o qual foi constituIda proviso em 2011, o Sindicato dos Trabalhadores da 

do Sul e Açores requereu desistência do pedido. Em consequência, o Tribunal 

declarou a extinção da instância e dos pedidos, Em face do exposto, a ULS contabilizou como 

proveito e ganho extraordinário o montante de 30.000,01 como reduçäo de provisäo (conta 

7962). 

Na qualidade de demandante, o processo 225/13.9TBCTB encontra-se em fase de articulados, 

tendo como ré a empresa Beira Vicente - Exploração e Comercializaço de Aguas de Mesa Lda. 

em que o montante em divida pela mesma é de 30.487,30. 

. incobrá veis 

De acordo corn artigo 3 do Decreto-Lei n 218/99, de 15 de Juiho, os créditos prescrevem no 

prazo de 3 anos pelo que, no ano de 2012, a ULSCB considerou incobráveis as taxas 

moderadoras relativas ao ano de 2009. Como tínhamos constituIdo proviso para cobrança 

duvidosa no montante de 119.154,00, na conta 2183 - utentes, o montante foi transferido 

para a conta 2911 - provisôes para cobrança duvidosa, em contrapartida das contas 69223 

(dIvidas incobráveis - utentes) e 7962 (proveitos e ganhos extraordinários - reduço de 

previsoes). 
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Pensöes de reforma 

Nao foram constituIdas provisöes urna vez que, de acordo corn o estabelecido no n.2 1, do art. 

191, da Lei n.Q 64-B/2011, de 30 de Dezembro (LOE para 2012), as responsabilidades corn o 

pagamento de pensöes relativas aos aposentados que tenham passado a subscritores nos 

termos do D.L. n.9 301/79, de 18 de Agosto, são suportados pelas yerbas da alienação dos 

imóveis do Estado afectos ao Ministério da Saúde e das entidades integradas no SNS. 

Segundo o n 2 do art. 191Q da Lei n.2 64-B/2011, de 30 de Dezembro (LOE para 2012), cessa, 

corn efeitos a i de Janeiro de 2011, a aplicaço do regime previsto no n.2 2, do art.2 3Q, do D.L. 

n2 301/79, de 18 de Agosto, regulamentado pela Portaria n9 513/80, de 12 de Agosto. 

Segundo o Q 3 do art. 191 da Lei n.9 64-B/2011, de 30 de Dezembro (LOE para 2012), cabe à 

Secretaria-Geral do Ministério da Saúde proceder aos pagamentos à CGA, l.P., que forem 

devidos, na medida das receitas obtidas nos termos do n21, do mesmo artigo. 

. Imposto sobre o rendimento (ÍRC) 

A ULSCB é um sujeito passivo de IRC, conforme definido pelo n 1, alínea a), do art.2 2 do 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas. 

Como a ULS foi constituIda em 01/01/2010 e esth inserida numa 'rea beneficiria", a taxa de 

IRC é de 10%. conforme decorre da almea b), do n 1, do artigo 439, do Estatuto dos BenefIcios 

F isca is. 

O resultado antes de impostos foi de 1.599.811,24, o imposto calculado de 618.254,96 , pelo 

que o resultado líquido do exercício foi de 981.556,28. 

Apesar do resultado antes de impostas ser de 1.599.811,24, a matéria coletável foi de 

2.929.811,13, o que correspondia a um imposto de 292.981,11 (2.929.811,13 x 10%) 

No entanto, para efeitos de cálculo do imposto, foi aincla necessário ter-se em conta o seguinte: 

1 -Tributaçöes autónomas, conforme artigo 88q, do Código do IRC, no montante de 31.836,46; 

2 - Derrama estadual, conforme artigo 87g-A, do Código do IRC, no montante de 42.894,33; 

3 - Incentivos fiscais sujeitos à regra de minimis, conforme artigo 43 do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais e artigo 136g da Lei n2 55-A/2010, de 31 de Dezembro, no montante de 250.543,06; 

142 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


RELA TO RIO E CONTAS 2012 UN/DADE LOCAL DE SA UDS DE GASTELQ BRANCO, E.P.E. 

4 - O montante das retençöes na fonte foi de 3.125,34, resultante do imposto retido das 

aplicaçòes financeiras (depósitos a prazo / CEDIC) que a ULSCB efectuou em 2012; 

5 -O montante do pagamento especial por conta foi de 70.000,00, conforme estabelecido no 

artigo 93g, do Código do IRC. 

Assim, o IRC apurado foi de 618.254,96 (292.981,11 + 31.836,46 + 42.894,33 + 250.543,06) 

e o montante a pagar de 545.129,62 (618.254,96 - 3.125,34 - 70.000,00). 

Contrato-Programa 

O Contrato-Programa da (JLSCB de 2012 define, no ponto i da cláusula 2 (cláusulas específicas 

de financiamento para o ano de 2012), um montante de 66.035.707 correspondente ao valor 

per capita da populaço residente de 108.202 habitantes. 

A ULSCB facturou 90% do total desse montante total (59.432.136), conforme orientação da 

ACSS (Circular Normativa n2 14/2012/UOFC-UOGF de 10/02/2012 da ACSS). 

O montante recebido para além da facturaço do Contrato-Programa de 2012 foi contabilizado 

em adiantamentos na conta "2195 - Adiantamentos de lnstituiçöes do Estado". As 

transferências efectuadas no ano de 2012 pela ACSS totalizaram 72.489.969,68. 

o saldo da conta "2195 - Adiantamentos de lnstituiçöes do Estado" é credor no montante de 

17.383.237,83 (o saldo em 01/01/2012 era de 3.528.154,44). 

Para além das transferências mensais, a título excepcional a ACSS transferiu ainda as seguintes 

yerbas para pagamento de dividas de anos anteriores a fornecedores externos: 

Provenientes do Orçamento Rectificativo de 2012 

i - 13.187.489,52, no dia 29/06/2012; 

2 - 937.147,30, no dia 2 1/08/2012. 

Como A dion tomento Suplementar do Contrato-Programa 

3 - 1. 160.750,00, no dia 27/12/2012; 

4 - 580.375,00, no dia 31/12/2012. 
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A especiaIizaço do Contrato-Programa de 2012 (acréscimo de proveitos) foi de 3.301.785,35 e 

corresponde a 5% do total do mesmo. 

Como até ao fecho do relatório e contas a ACSS no indicou qual a penalizaço que deveria ser 

registada relativamente ao total do Contrato-Programa, tal como tambérn aconteceu em anos 

anteriores, a ULSCB registou na conta "712185 - valor capitacional" o montante de 

59.432.136,24, que corresponde a 90% do Contrato-Programa, mais 3.301.785,35, que 

corresponde a 5% do total do Contrato-Programa (acréscimo de proveitos). 

De referir ainda que, foi facturada à ACSS a formaçâo de internos prevista no ponto 2, da 

cláusula 2 (cláusulas específicas de financiamento para o ano de 2012), do Contrato-Programa 

da ULSCB de 2012, no valor de 151.343,30. 

Procedeu-se, adicionalmente, à facturaço da formaçäo de internos do ano de 2011, no 

montante de 149.896,99, tendo sido anulado o acréscimo efectuado em 2011, no montante de 

153.158,95. 

Assim a conta "712185 - Valor capitacional" tern registado, em 31/12/2012, o montante de 

62.920.937,36, que corresponde a: 

- 90% do Contrato-Programa, no montante de 59.432.136,24 (facturaço); 

- 5% do Contrato-Programa, no montante de 3.301.785,35 (acréscimo de proveitos); 

-Facturaço da formaço de internos de 2011, no montante de 149.896,99; 

-Facturaço da formaço de internos de 2012, no montante de 190.277,73; 

-Anulaço dos acréscimos efectuados em 2011, relativos à facturaço da formaço de internos, 

no montante de 153.158,95, que foram facturados em 2012. 

8.2.6. Comentário às contas 431 "Despesas de lristalaçâo e 432 "Despesas de lnvestigaço e de 

Desenvolvimento" 

o Projecto de Desenvolvimento do Modelo Organizacional da ULSCB, o Programa Funcional e o 

Plano Director do 1-lospital foram classificados em lmobilizaçöes Incorpóreas. 
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8.2.7. Movimentos ocorridos nas rubricas do Activo Imobilizado constantes do Balança e nas 

respectivas Amortizaçöes e Provisöes 

Os aumentos referem-se às aquisiçöes dos beris do Activo Imobilizado adquiridos no ano de 

2012. 

As transferências e abates referem-se ao abate da viatura Renault Clio, matrícula EU-63-89, e à 

venda de um telemóvel. 

5A - ACTIVO IMOBILLZADO 
im 

Contas Saldo Inicial 

I 

Reavaliâçöés Aumentos 

I 

AUenaçôes Tiäi(Orênciase 
Abates 

'Sáldo Final 2012 
Cód. Designaçào 

Bons de Dominio Público: 

_______________ _____________ ______________ ______________ 

451 Terrenos e recursos naturais 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 
452 Edificios 0,00 000 o,00 0,00 0,00 000 
453 Outras cobstruçoes e infra-estruturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
455 Bens património histórico. artistico e cultural 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
45 Outros bens dominio público 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 
445 Irnobiiizaçöes em curso bens dom. público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
446 Adiantamenlos por conta bens dom. público 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00 

0.00 000 0,00 0,00 000 0,00 

lrnobillzaçòes incorpóreas.: 
431 Despesas instalaçâo 243.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.449,00 
432 Despesas inestigaçào e desenolimento 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
433 Propriedade industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
443 lmobilizaçöes em curso de imobil. incorpóreas 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
449 Adiantamentos por conta de imobil. incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 

243.449,00 0,00 0,00 0,00 000 243.449,00 

Imobillzaçòes corpórea& 
421 Terrenos e recursos naturals 10.538.937,91 0,00 0.00 0,00 0,00 10.538937,91 
422 Edificios e outras construçöes 33.147.319,05 0,00 9.129,75 0,00 0,00 33,156.448,81 
423 Equipamento básico 16.663.269,31 0,00 93.951,53 0,00 0,00 16,757.220,84 
424 Equipamento de transporte 423.493,82 0,00 0,00 0,00 120,00 423.373,82 
425 Ferramentas e utensilios 13.463,45 0,00 591,94 0,00 0,00 14.055,39 
426 Equipamer8o adrninistrativ e informático 6.294.378,46 0,00 107.371,55 0,00 38.97 6.401.711,04 
427 Taras e silhame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
429 Outras imobilizaçSes corpóreas 64.635,28 0.00 2.287,91 0,00 0.00 66.923.19 
442 lmobilizaçôes em curso de ¡mobil. corpóreas 1.286.876,26 0,00 250,53 0,00 0,00 1.287.126,79 
448 Adiantamentos par conta de mobil. corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 

68.432.373,54 0,00 213.583,22 0,00 
________________ 

158,97 68.645.797,79 
Investimentos financeiros: 

411 Partes de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
412 Obrigaçöes e títulos de participaçáo 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 
414 lnestimentos em imó'eis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
415 Outras aplicaçöes financeiras 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 
441 lmobilizaçäes em curso nv. financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 
447 Adiantamentos por conta mv. financeiros 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

686T,582254l 0001 213583221 000 15897 6888924679 TOTALGERAL 

o Técnico OficiaL de Contas 

I 
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Os reforços referem-se às amortizaçöes praticadas de acordo corn a Portarla n2 671/2000 (2 

série) de 17 de Abril, que aprova as instruçôes regularnentadoras do Cadastro e Inventrio dos 

Bens do Estado (CIBE) e respectivo classificador geral. 

As regularizaçôes referem-se aos bens referidos que constam das transferências e abates. 

8.2.7 - AMORTIZAÇOES E PROVISÖES 
um.: 

Contas 
. . i Saldo Inicial Reforços 

. _ I Regularizaçoes Saldo Final 2012 . r 

Cod._[ 
- - Designaçao 

De bens de dominio público 

_______________I_____________ _______________I________________ 

4851 Terrenos e recursos naturals 0,00 0,00 0,00 0,00 
4852 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 
4853 Outras construçöes e ¡nfra.-estruturas 0,00 0,00 0,00 0,00 
4855 Bens património histórico artist e cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 
4859 Outros bens de dominio público 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

De imobilizaçöes incorpóreas 
4831 Despesas de instalaçäo 90.575,21 81.141,60 0,00 171.716,81 
4832 Despesas de inertigaçäo e desenolimento 0,00 0,00 0,00 0,00 
4833 Propriedade industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 

90.575,21 81 . 141 _ 60 0,00 171116,81 

De Imobilizaçòes corpóreas 
4821 Terrenos e recursos naturals 0,00 0,00 0,00 0,00 
4822 Edificios e outras construçöes 3.738.738,46 468.661,73 0,00 4.207400,19 
4823 Equiparnento básico 14.102074,47 737.050,88 0,00 14.839.125,35 
4824 Equiparnento de transporte 314.105,10 43.243,51 120,00 357.228,61 
4825 Ferramentas e utensilios 11.792,29 492,69 0,00 12.284,98 
4826 Equipamento administratv e informático 5.51t123,39 337.833,39 38,97 5.848.917,81 
4827 Taras e 'asilhame 0,00 0,00 0,00 0,00 
4829 Outras imobilizaçöes corpóreas 42.474,24 7.122,19 0,00 49.596,43 

23.720.307,95 1 .594.404,39 1 58,97 25314.553,37 

De Investimentosem imóveis 
481 1 Terrenos e recursos naturals 0,00 0,00 0,00 0,00 
4812 Edilicios e outras contruçöes 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

De Investimentosfinanceiros 
491 Partes de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 
492 Obrlgaçöes e titulos de participaçäo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras aplicaçoes financeiras 
4951 Depósitos em instituiçôes financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 
4952 Títulos da dlda pública 0,00 0,00 0,00 0,00 
4953 Outros titulos 0,00 0,00 0,00 0,00 
4954 Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 

_____ TOTALGERAL 23 810 883 i&j i 675 54,99I 158 971 25 486270Ç18 

o Técnico Oficial de Contas 
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Apresentam-se de seguida os quadros, corn algurn detaihe, relacionados corn os movimentos 

ocorridos em edifIcios e outras construçöes, viaturas e outro imobilizado, estando a ser 

utilizadas as taxas de amortizaço previstas na Portaria n2671/2000, de 17 de Abril. 

8.2.8 - DESCRIÇÂO oo ACTIVO IMOBILIZADO - Edificios e outras construçöes 

Degnaçâo Data 
AquIsçâo 

Taxa 
Anìortlzaçâo 

Valor de 
Aqusiçào 

Adlco no 
Período 

1AmôitIiaco' 
[ 

do ano 
Amordzaçöe 
Acumuladas 

Abates nô 
Periodo 

Válor LI4ÜidÓ 
2012 

Valor Liquido 
2011 

- 

¿DIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES 
Obrasde Conservaço, Reparaçao e Outras 
-Sistema gases medicinais 30-04-2010 500% 15.981,00 79908 2.197,4.5 13.783,55 14.58263 
- Sala timpa pars citosthticos 28-10-2010 500% 58.48069 4.22400 9,504,D1 74.576,65 79.20065 
- Foin. e pIicsção porta 2 folhas 22-12-2010 500% 1.00000 9000 187,50 1.612,50 1.70250 

-Obras noser\ço M.F.R. 18-02-2011 5,00% 5.964,27 29487 517,09 5.447,16 5.74205 
- Inst. 62 tornades duplas -f Aces rede estwturacla 10-05-2011 5,00% 10.564,15 52920 882,00 9.702,15 10.231,35 
- Instalaç3o de sore Bloco OperatOrio 29-07-201 1 5,00% 7.300,73 365,04 547,56 6.753,17 7.118,21 
- Portas em Inox 25-OS-2011 5,00% 20.774,70 1.038,72 1.471,52 19.303,18 20.341,90 
-Obres mdhoremento Bloco OperatonoCentral 31-08-2011 5,00% 24.600,00 1.210,50 1.627,16 22.972,84 24.183,34 
- Monta Cargas 15-09-2011 5,00% 8.241,00 629,76 444,96 513,64 8.357,12 8.172,32 
-ControledorPoupança Energia 17-09-2012 5,00% 13.500,00 141,68 141,68 8.358,32 0,00 

mo8lizaçöes em curso: 
- mplementaçao Med. RacionaIizaço Energética F-tL 20-07-2011 1.158.476,26 1.188.476,26 1.188.476,26 
- Projeclo exec. Ampliação do HAL - 1 fase 17-1 1-201 1 98.400,00 96.400,00 98.400,00 
-lnlplem. Med. Rocioûal Energética -Autc»Med. N.14 23-03-2012 250,53 250,53 0.00 
Arranjos Exteriores 31-12-2009 5,00% 720.000.00 36.00000 111.000,00 609.000,00 645.000,00 
Edificio Hospital Amato Lusitano 31-12-2009 1,25% e 5% 20.835.00000 280.426,08 1.780.571,43 19.054.428,57 19.334.864,65 
Centro de Saúde de São llago 02-1 1-1090 1,25% 900. 180,91 1 1.252,28 258.802,04 641.378,87 652.631,15 
Centro de Saúde do 88o Migud 02-01-2008 1,25% 2.858.507.09 35.731,32 178.656,64 2.679.850,45 2.716.581,77 
Centro rie SoUde de danSa a Nova 02-01-1997 1,25% 1.012.303,32 12.653,76 202.460,56 809.04276 822.496.52 
CentrodrrSoúdedeVila Veiha de Ród2o 02-01-2000 1,25% 746.081,53 9.326,04 121.238,32 624.543,21 634.169,25 
DT - Modulo do Centro de Saúde de C. Bronco 02-01-1976 1,25% 355.64293 4.445,52 164,434,92 191.158,01 105.603,53 
STDR/CDP 02-01-1980 1,25% 267.054,28 3.338,16 110.159,88 156.894,40 160.232,56 
Exterrsäo de Sarde de AIcins 02.01-1984 1,25% 220.41286 2.755,20 79.899,75 140.513,11 143.26831 
ExtensSo de Saúde Cebolais de Cime 02-01-1976 1,25% 198.958,71 2.487,00 92018,32 106.940,39 109.427,39 
Ex SLAildanhaa Noa 02-01.1092 1,25% 61.69713 771,24 16.195,50 4.5.501,63 46.272,87 
Extens0o Termas de Morifortirrho 02-01-1097 1,25% 61.331,86 766,68 12.26648 49.065,38 49.83206 
Centro de Saúde OIeros 02-01-2008 1,25% 607.664,96 7.506,12 37,980,47 560.704,49 577.300,61 
Centro de Súde Proença e No'e 02-01-1998 1,25% 950.955,07 11.886,96 178.30416 772.650,91 784.537,87 
Centro de Saúde da 8453 02-01-1091 1,25% 904.355,42 11.744,40 246.400,44 657.954,08 669.699,38 
Centro do Snúde de Vila de Rei 02-01-1987 1,25% 1.441.46418 18.018,36 468.47597 972.958,21 991.006,57 
ExtensOode Saddede Sobi-eira Formosa 02-01-2002 1,25% 165.344,92 2.066,76 22.734,77 142.610,15 144.67691 
ExtensOodo Saddede Montes da Senhore 02-01-2005 125% 160.194,35 2.002,44 16.019,47 144.174,88 146.177,32 

Extensãode SaúdedeCernachedo Bonjardiffi 02-01-1997 1,25% 373.330,64 4.668,68 74.666,22 298.613442 303.331,10 
ExtensSode S8udede Pedrogo Pequeno 02-01-2602 1,25% 127.09235 1.588,68 17.475,24 109.617,11 111.205,79 

TOTAL'Ç 34 434 195 31 9 380 29 469 661 73 4 207 400 19 0 00 30 236 175 44 30 68& 45685 

o Técnico Oficial de Contas 

c 
Bí 
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8.2.8 - DESCRIÇAO DO ACTIVO IMOBILIZADO - Viaturas 

um.: 

lJesignaçâo 
- 

Data 
Aquisjçäo 

Taxa de 
ArnortIzaço 

Valor de 
Aqulsiçao 

Adiçâc no 
Período 

Amqrtizaçòes 
doAno 

AmorUzaçöes 
Acurnuadas 

Abates no 
Período 

Valor Líquido 2012 Valor Líquido 2011 

Volkswagen Golf 04-04-CO 31.03-2007 33,33% 3.30000 3.300,00 0,00 000 
Renault CIlo 02-35-IM 31-08-2008 33,33% 30000 300,00 0,00 000 
Renault CIle 02-25-IM 31.08-2008 3333% 30000 300,00 0,00 000 
Renault CIlo 02-26-IM 3108-2008 33,33% 300,00 300.00 0,00 000 
Renault Express 77-65-EQ 31-08-2008 33,33% 30000 300,00 0,00 000 
Renault Clio 48-CI-26 28-12-2006 16,66% 12.56873 1.92439 12.568,73 0,00 1.92439 
Renault Clio 48-CI-25 28-12-2006 16,66% 12.56873 1.92439 12.568,73 0,00 1.92439 
Renault CIle 48-CI-24 28-12-2006 1666% 12.56873 1.924,39 12.568,73 0.00 1.924,39 
Renault Clio 48-CI-23 28-12-2008 16,66% 12.568,73 1.924,39 12.568,73 0,00 1.924,39 
Renault CIlo 48-CI-30 28-12-2006 16,66% 12.568,73 1.924,39 12.568,73 0,00 1.924,39 
Renault Clio 48-CI-29 28-12-2006 16,66% 12.568,73 1.924,39 12.568,73 0,00 1.924,39 
Renault CIlo 57-55-LI 31-08-2008 33,33% 555,00 0,00 555,00 0,00 0,00 
Renault Clio 59-11-LI 31-08-2008 33,33% 555,00 000 555,00 0,00 0,00 
Renault CIlo 18-EF-94 16-08-2007 16,66% 12.524,79 2.086,68 11,302,72 1.222,07 3.308,75 
Renault Cija 18-EF-95 16-08-2007 16,66% 12.524,79 2.086,68 11.302,72 1.222,07 3.308,75 
Renault Cile 73-96-0G 31-08-2008 33,33% 690,00 0,00 690,00 0,00 0,00 
Renault Clic UE-63-89 31-08-2008 33,33% 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 
Renault Cija 92-64-RU 31-08-2008 33,33% 1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00 
Renault Clio 92-62-RU 31-08-2008 33,33% 1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00 
Renault Clio 18-EF-ge 12-09-2007 16,66% 12.524,79 2.086,68 11.128,83 1.395,98 3.482,64 
Renault Chu 18-EF-97 16-08-2007 16,66% 12,524,79 2.086,68 11.302,72 1.222,07 3.308,75 
Fiat Tempra 99-99-EM 31-08-2008 33,33% 330,00 0.00 330,00 0,00 0,00 
Renault 19 80-44-CG 31-08-2008 33,33% 450,00 0,00 460,00 0,00 0,00 
Renault 19 52-53-FO 31-08-2008 33,33% 240,00 0,00 240,00 0.00 0,00 
Renault Clio 04-0l-DX 31-08-2008 33,33% 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
Nissan N16 Aimera 31-AT-02 08-11-2005 16,66% 20.162,08 0,00 20.162,08 0,00 0,00 
Nissan N16 Aimera 81-AI-03 08-11-2005 16,66% 20.162,08 0,00 20.162,08 0.00 0,00 
Renault Megane 84-16-RB 31-08-2006 33,33% 2.070,00 0,00 2070,00 0,00 0,00 
Opel Vectra 73-29-SZ 31-08-2008 2500% 4.950,00 721,76 4.950,00 0,00 721 76 
Peugeot 505 Break )-40-97 31-08-2008 33,33% 645,00 0,00 645,00 0,00 0,00 
Opel Frontera 42-22-HI 31-03-2007 33,33% 2.490,00 0,00 2.490,00 0.00 0,00 

Renault Kangoo 07-0G-68 31-07-2008 12,50% 21.820,00 2.727,46 12.273,69 9.546,31 12.273,79 
OpelAstra37-76-OE 31-03-2007 25,00% 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 

Valswagen Passat 27-15-JN 31-12-1997 12,50% 26.534,08 0,00 26.534,08 0,00 0,00 
Volkswagen Passat 85-61-LR 31-08-2008 25,00% 3.450,00 603,23 3.450,00 0,00 503,23 
Renault Kangoo 67-35-IA 31-08-2008 25,00% 2.550,00 371,98 2,550,00 0,00 371 98 
Renault Traflc 36-FA-96 31-12-2007 12,50% 29.157,49 3.644,64 18.527,03 10.630,46 14.276,10 

Mercedes Benz 94-68-)4-1 23-03-2004 10,00% 26.943,70 2.694,36 23.800,22 3.143,48 5.837,84 
Renault Master 35-22-RN 31-08-2008 20,00% 2.670,00 534,00 2.358,50 311,50 845,50 
Renault Trafic 50-FU-83 26-12-2008 12,50% 37.396,96 5.049,60 16.896,94 20.500,02 25.549,62 

Renault Irafic 51-FU-07 26-12-2008 12,50% 30.738,76 3.842,40 15.689,74 15.049,02 18.89142 
Renault Trafic VU-62-85 31-08-2008 20,00% 4.675,00 975,00 4.306,25 568,75 1.543,75 

Renault Master9o-55-ST 31-08-2008 20,00% 2.610,00 534,00 2.358,50 311,50 845,50 

Ford Transit QB-21-81 31-08-2008 20,00% 4.260,00 852,00 3.763,00 497,00 t349,00 
keco65.12VLJX-&5-22 31-08-2008 20,00% 4.500,00 900,00 3.975,00 525,00 t425,00 
Volkswagen L135 36-67-LO 16-07-1998 12,50% 37.487,13 37.487,13 0,09 0,00 

.. .. .. ., ,.. -... 
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8.2.8 - DESCRIÇAO DO ACTIVO IMOBILIZADO - Outras ¡mobilizaçôes 

Desgnaçäo Valor de 
Aquisiçáo 

Adic.äo no 
Periodo j 

Amortizaçöes 
do Ano 

Amortizacäes' 
Acumuladas 

Abates no ' 

Periodo 
Valor líquido 2012 Valor Uquido 2011 

Terrenos 10538.937,91 000 0,00 1O538.93791 10.538.937,91 
EquipamentoMédico-cirÚco 9.559.976,29 72.001,06 302.535,30 9.027.00178 0.00 604.975,57 835,509,81 
Equipamento de rngoIoia 2.900.550,22 0,00 41.082,80 2.838.362,90 0,00 62.187,32 103.270,12 
EquipamentodeLaboratário 283.652,16 7.488,10 13.063,32 268.751,37 0,00 22.388,89 27.964,11 
Mobiliário Hospitalar 1.598.274,55 2.311,22 131.175,59 1.078.345,95 0,00 522.239,82 651.107,19 
Equipmento de Oesinfeç3o e Estehlizaçâo 540.575,51 0,00 43.354,16 499.781,53 0,00 40.793,98 84.148,14 
Equipamerito de HoteIaa 853.533,85 1.049,15 82.274,65 581,384,75 0,00 273.198,25 354.423,75 
Outros Equipamenos Básicos 926.706,73 11.102,00 123.562,06 545.497,07 0,00 392.311,66 504.771,72 
Ferramentas e Utensilios 13.463,45 591,94 492,69 12.284,98 0,00 1.770,41 1.671,16 
EquipameritoAdmini5trath.o 1.614.444,17 12.989,50 131.490,55 1.418.551,30 38,97 208.843,40 327.344,45 
Hardware 3.711,842,79 83.796,47 150.803,13 3.501.933,00 0,00 293.706,26 370.712,92 
Software 968.091,50 10.585,58 45.539,71 928,433,51 0,00 50.243,57 85.197,70 
Outras mobilizaçôes Corpóreas 64.635,28 2.287,91 7.122,19 49.596,43 0,00 17.326,76 22.161,04 
Imobilizaçöes Incorpóreas 243.449,00 0,00 81.141,60 171.716,81 0.00 71.732,19 152.873,79 

iTOTAL : 2,93 tï6364.0,75 2092i:64i 8 . 3897 . 3iQcíß5599 14.060.09381 

o Técnico Oficial de Contas O Conseiho de Administraçäo 

I/ 

'r 
'T. ¿. i 

: / 
8.2.13. Indicaço dos bens utilizados em regime de Iocaço financeira, corn menço dos 

respectivos valores contabilísticos 

Até 29/12/2012, manteve-se o contrato de Aluguer Operacional (renting) dos seguintes veículos 

ligeiros de passageiros: 

i - Renault Grand Scenic, matrícula 39-IN-66; 

2 - Renault Grand Scenic, matrícula 39-IN-68. 

Estes velculos no constavam do inventário, estando os respectivos encargos contabilizados na 

conta 6221912 "Rendas e alugueres - viaturas", tendo sido entretanto adquiridas e 

inventariadas, j em 2013. 
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8.2.23. Valor global das dIvidas de cobrança duvidosa incluIdas em cada urna das rubricas de 

dIvidas de terceiros Constantes do Balança 

i - SAMS - 50.824,68 

2 - Companhias de Seguros - 227.289,29 

3 - Outros Clientes - 168.239,89 

4 - Utentes - 393.771,22 

5 - Outros - 37.406,57 

Total - 877.531,65 

8.2.24. Valor global das dIvidas activas e passivas respeitantes ao pessoal das instituiçòes do 

Ministério da Saúde 

A conta 2629 "Outras operaçöes corn o pessoal" tern um saldo credor de 196.793,74. O 

montante diz respeito a: 

Encargos corn a ADSE (comparticìpaço suportada pela entidade), no montante de 

182.309,09; 

- Encargos corn os Serviços Sociai5 da Administraço Pública, no montante de 1.259,52; 

- Encargos corn 2 cursos realizados no Lnstituto Português de Auditoria Interna, no montante de 

- Encargos corn 1 curso realizado na ACSS, l.P., no montante de 700,00; 

- Encargos corn a Companhia de Seguros Liberty, no montante de 11.845,13, relacionados corn 

seguros de acidentes de trabalho. 

A conta 268917 "Reposiço de Vencimentos" tern, no final do exercício, um saldo devedor de 

72,59. Em Janeiro de 2013, j foi reposto o montante de 8,54, faltando ainda repor, à data do 

fecho de elaboraço deste relatório e contas, a importância de 64,05. 
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8.2.27. Valor das dIvidas a terceiros a mais de 5 anos, repartidas pelas respectivas rubricas de 

Balanco 

As dividas a terceiros corn saldos superiores a 5 anos so as seguintes: 

- Conta 26881113 "lnstituiçöes do SEE"- 1.897,09 

- Conta 26881114 "ARS, l.P." - 41.337,29 

- Conta 26881115 "IPS, l.P." - 43.357,50 

- Conta 26881121 "ACSS, LP." - 68.081,21 

- Conta 26881124 "ARS, l.P." - 90,00 

- Conta 268819 "Outras lnstituiçöes Estado" - 117.350,49 

Total 272.113,58 

8.2.31. Desdobramento das contas de provisöes acumuladas, explicitando os movimentos 

ocorridos no exercício 

As provisôes para cobrança duvidosa tiverarn um aumento de 193.753,53, resultante de: 

- Companhias de seguros (conta 2113) - 33.674,51 

- Outros clientes (conta 2119) - 13.386,06 

- Utentes si taxas (conta 213) - 42.973,28 

- Outros clientes (conta 26839) - 21.833,79 

- Utentes, taxas moderadoras de 2011 (restantes 50%) - 45.456,49 

- Utentes, taxas moderadoras de 2012 (50%) - 36.429,40 

As provisöes para riscos e encargos registaram um incremento de 87.784,69, resultante de: 

- Caducidade de contratos reclamados pelas empresas de prestaçäo de serviços de recursos 

humanos (Randstad Clinical e Randstad Recursos Humanos), que a ULS no reconhece como 

divida, pelos montantes indicados no ponto 8.2.3 - provisöes. 

As reduçoes no montante de 172.185,82 devem-se a: 

- Taxas moderadoras cobradas em 2012 que foram considerados incobráveis ou anuladas. 

151 
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


RELATÓRIO E CONTAS 2012 UN/DADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E. 

- Taxas moderadoras incobrveis, corn constituição de proviso em 2011. em virtude de terem 

mais de 3 anos, de acordo corn o artigo 39, do Decreto-Lei 218/99 de 15 de Junho. 

A reduçäo, no montante de 30.000,01, deve-se à desistência do processo n 3086/11.9 BELSB 

formulado pelo Sindicato dos Trabaihadores da Funço Pública do Sul e Açores 

8.2.31 - PROVISOES ACUMULADAS 

II r1 G 

dasContasi Movimentos Saldo Inicial Aumento Redução Saldo Final 2012 

1g Píoisöes para aplicaçöes tesouraria 0,00 0,00 0,00 000 

291 Prosoes para cobrança dudosa 851.701,82 193.753,53 172.185,82 873.26953 

292 Prosôes para riscos e encargos 1.912.718,76 87.784,69 30.000,01 1.970.50344 

39 ProÁsöes para depreciaçao existências 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 Proisôes para irn.estimentos financeiros 0,00 000 0,00 000 

;.E:28 .J. 

o Técnico Oficial de Contas 

I ¡//L ?t,A: 

JE1 

e justificaç5o das movim 

o Conseiho de rñinistr 'ço 

rridos, no exercíío, em cada u a das 

contas da classe 5 "Fundo Patrimonial", constantes do Balanço 

o total do Fundo Patrimonial em 31/12/2012 é de 35.326.934,62, conforme mapa que se 

segue: 

FUNDO PATRIMONIAL 
tim: E 

Contasl Designaçäo Saldo Inicial Aumentos Reduçöes [Saldo Final 2012 

51 Capital 12.51.000,0O 0,00 0,00 12.516.000,00 

56 Reservas de Rea'aIiaçào 20.891.283,99 620.240,43 2.228.376,50 19.283.147,92 

57 Reservas: 

575 SubsIdios 0,00 000 0,00 0,00 

576 Doaçöes 0,00 0,00 0,00 0.00 

577 
Reservas decorrentes 

13.749.749,88 0,00 2.162.261,62 11.587.488,26 
transferencias de actnos 

59 Resultados transitados -1 0. 1 80.407,51 9.885.375,84 7.764.669,89 -8.059.701 , 56 

: T36.97662 6a6 0.505.617 

88 Resultado líquido de exercício -1 .649.691 74 0,00 -2.631 .248,02 981.556,28 

o Técnìco Oficial de Contas 

o 

f.oe. 3s'.:18. 

O Conselho de Administra äo 
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O Capital Estatutrio inicial foi de 8.516.000,00, tendo sido aumentado em 4.000.000,00, 

conforme despacho conjunto de 24 de Setembro de 2010, do Senhor Secretário de Estado do 

Tesouro e Finanças e do Senhor Secretário de Estado da Saúde. 

O aumento do Capital Estatutário no montante de 4.000.000,00 foi realizado em dinheiro, 

através do Capítulo 60 do OE/2010, encontrando-se ainda por realizar o Capital Estatutário 

inicial de 8.516.000,00. 

Existem bens (edifIcios, terrenos, viaturas e equipamentos) que transitaram da Ex. Sub-Regio 

de Saúde de Castelo Branco e do Hospital Amato Lusitano, que foram objecto de avaliaçäo pela 

empresa Deloitte nos anos de 2007 e 2008, 

Os bens da Ex. Sub-Regiào de Saúde de Castelo Branco, que transitaram para a ULS em 

01/01/2010 (data de inicio de actividade da ULSCB), foram contabilizados da seguinte forma: 

- Débito de "conta 42" imobilizaçöes corpóreas. 

- Crédito de "conta 48"amortizaçöes acumuladas. 

- Em contrapartida de "conta 577" reservas decorrentes da transferência de activos. 

Os bens do Hospital Amato Lusitano, objecto de avaliaço, foram contabilizados por 

contrapartida de "conta 56" reservas de reavaliação. 

Assim, em 2012, procedemos à regularizaço/correcço de todas as amortizaçöes efectuadas 

(de 2010 a 2012) aos bens integrados por avaliaço. 

A realizaço dos excedentes de revalorizaço foram os seguintes: 

-Hospital Amato Lusitano (débito conta 56 / crédito conta 5912) - 1.608.136,07 

-Ex.Sub-Regio Saúde de Castelo Branco (débito conta 57 / crédito conta 5913) - 2.162.261,62 

8.2.33. Demonstraçâo do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 

O montante registado na conta 693 "Perdas em Existências" foi de 392.921,64 e o montante 

registado na conta 793 "Ganhos em Existências" foi de 1.033.210,66, pelo que as 

regularizaçöes de existências apresentam o montante final de 640.289,02. 
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Estas divergências prendem-se corn diversas situaçôes já referidas no ponto 8.2.3 - Existências. 

o montante elevado registado na conta 793 'Ganhos em .Existências", no montante de 

1.033.210,66 refere-se, na sua maioria, à situação descrita. 

8.2.33 - DEMONSTRAÇÄO DO CUSTO DAS MERCADORLAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS 

um. 

Códigos Movimeritos Mercadorias 
MatériáPthàSubsidirias 

e de Consumo 2012 e de Consumo2011 

35 Existóncias iriiciais 0,00 1.412.526,67 1.134256,67 

312+316 Compras 0,00 10.500.899,09 11.761.694,80 

793+693 Regularizaçào de exist8rìcias 0,00 640.289,02 189.714.45 

Existencias finals 0,00 1.193.006,59 1.412.526,67 

61.i.J Mp n exercício 0,00 11,360,708,19 

Quebras 392.921 64 
Sobras 1.033.210,66 

o Técnico Oficial de Contas O Conseiho de Administraço 

/fD ': 
7.(2e 

y 
8.2.35.Repartiçäo do valor líquido das vendas e das prestaço serv1.'os, registados na conta 71 

- "Vendas e prestaçöes de serviços", por actividades e por mercados (interno e externo) na 

medida em que tais actividades sejam consideravelmente diferentes. 

u.m.: 

PRESTAÇOES DE SERVIÇOS - TOTAlS ' Ano 2012 Ano 2011 

Conta 71 Vendase Prestaçào de Serviços 65 829 004 20 71 102.543 59 

r '12i - SNS . Contrato de Programa 62.920.937,36 687.58.55O,15J 

71211 - Iritemamento 0,00 179.835,48 

712183 - Programas erticais 0,00 0,00 

712185 - Valor capitacional 62.920.937,36 68.578.514,67 

712199 - Outras 0,00 0,00 

r ......................... . -. 

7122 Outras Entidades Responsaeis £ ? 344 

71221 - Internamento 267.552,73 405.112,96 

71222 - Consulta 8.875,80 14.753,40 

71223- Urgência/ SAP 186.986,95 211.261,00 

71226 - Meios compLementares de diagnóstico e terapéutica 189.945,62 169.804,60 

71227 - Taxas moderadoras 2.161 .893,39 991 .1 1 8,98 

71228 . Outras prestaçöes serços de saúde 44.083,38 106.275,35 

712291 -Conençöes internacionais 0,00 387.856,26 

712296 -Análises sanitârias 48.718,89 54.728,37 

712299 - Outras 10,08 3.282,52 
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um. : 

PRESTAÇÖES DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO Ano 2012 Ano 2011 

Conta 71 Vendas e Prestaçao de Servuços 65 828 404 40 71 101 947 63 

7121 SNS Contrato de Programa 62 920 937 36 68 758 350 15 

71211 - Internamento 0,00 179.835,48 

712183 - Programas erticais 0,00 0,00 

712185 - Valor capitacional 62,920.937,35 68.578.514.67 

712199 - Outras 0,00 0,00 

7122 Outras Entldades Responsais 2 907 467 04 2 343 59748 

71221 - lnternamento 267.552,73 404.635,15 

71222 - Consulta 8.87580 14,683,70 

71223 . Urgência/SAP 186,410,65 211.261,00 

71226 - Meios complementares de diagnóstico e terap4utica 189.945,62 169.793,40 

71227 - Taxas moderadoras 2.161.869,89 991.081,73 

71228 - Outras prestaçöes serços de saúde 44.083,38 106.275,35 

712291 - Con.ençôes intemacionais 0,00 387.856,26 

712296 - Anâlises sanitrias 48.718,89 54.726,37 

712299 
- Outras 10,08 3.282,52 

Além do mercado interno, a ULSCB facturou 599,80: 

- Gan Assurances (França), relativo a urgências no montante de 432,00 e taxas moderadoras no 

montante de 23,50; 

- sos Seguros Y Reaseguros S.A (Espanha), relativo a urgências no montante de 108,00 e taxas 

moderadoras no montante de 36,30. 

um.: 

PREStAÇÖES DE SERVIÇOS - MERCADO EXTERNO Ano 2012 Ano 2011 

Conta 71 Vendas e Preaçao de ServIço5 599 80 595 96 

7121 SNS Contrato deProqrama QQQ 

7121 1 - Internamenlo 0,00 0,00 

712183 - Programas erticais 0,00 0,00 

712185 -Valorcapitacional 0,00 0,00 

712199 - Outras 0.00 0,00 

7122 Outras Entidades Responsâeis 

71221 - Intemamento 0,00 477,81 

71222 - Consulta 0,00 69.70 

71 223 - tji9éncia I SAP 576,30 0,00 

71226-Meios complementares dediagnc5sticoeterapéutica 0,00 11,20 

71227-Taxasmoderadoras 23,50 37,25 

71228 - Outras prestaçöes serVços de saúde 0,00 0.00 

712291 -ConençOes intemacionais 0,00 0,00 

712296 - Anâlises sanitárias 0,00 0,00 

712299 - Outras 0,00 0,00 
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8.2.37. Demonstraço dos Resultados Financeiros 

A conta 681 "Juros" contempla os encargos relativos ao FASP - Fundo de Apolo ao Sistema de 

Pagamentos do SNS (74.410,63), mas também juros de mora debitados por diversos 

fornecedores devido a atrasos no pagamento de facturas (4.236,68). 

A conta 688 respeita a encargos com serviços bancários. 

A conta 781 "Juros Obtidos" está desdobrada da seguinte forma: 

- 7811 "Depósitos Bancários" - 332,56; 

- 7815 "Outras Aplicaçoes de Tesouraria" - 11.644,96. 

A conta 786 diz respeito a descontos de pronto pagamento obtidos. 

A conta 788 du respeito a notas de crédito recebidas no âmbito do Programa Extraordinário de 

Regularizaço de DIvidas, de acordo corn instruçöes da ACSS. 

8.2.37 - DEMONSTRAÇAO DOS RESULTADOS FINANCEIROS 

LI m - 

CUSTOS E PERDAS EXERCICIOS PROVEITOS E GANHOS EXERCICIOS 

Cód. DBsgnaçào 2012 2011 Cod. Desgnaç.äo 2012 2011 

GB1 Juros suportados 76.64731 11070671 781 Juros Obdos 11í77,52 40.67622 

683 Anortizaçôes de investinentos em in6veis 000 0,00 783 RoridiFienLo ers irrsveis 0,00 000 

664 RovÖes para aplicaçöes fÑrìceiras 000 000 785 Dferenças de critiJ favor4veis 0.00 000 

685 Dferençss de CFT6ÍO desavorveis 000 0,00 786 OsconIos de pronlo pagarrento obtido 135.496,42 000 

687 Frdas es aIenaçao de apcaçes de Lescxiraria 000 0,00 787 Dulros custos e perdes financeiras 0,00 000 

688 Outros custos e perdes financeros 8.406,52 5.11D,33 786 Ostros provedos e gachos firanioiros 130.160,45 94.73316 

000 

Resultados Ilnance(ros (+1-) 190600,56 9,592,34 

277 654 39 135 409 38 277 654 39 135 409 38 

o Técnico Oficial de Contas 

H 4L 
1.o.(. : 

o ConseihodeAdmi . raç 

\Q 
. . 

/ 

8.2.38. Demonstraço dos Resultados Extraordinários 

As "dividas incobráveis" respeitam a taxas moderadoras, corn mais de 3 anos, de acordo corn o 

artigo 32, do Decreto-Lei n. 218/99, de 15 de Junho. 

As "perdas em existências" respeitam a reguIarizaço de existências. 

As "multas e penalidades" correspondem a multas fiscais (45,00) e multas no fiscais (280,00). 
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Na rubrica 697 "Correcçöes relativas a exercícios anteriores" foram contabilizadas facturas de 

anos anteriores. 

A conta 6979121511 "Correcçöes relativas a exercícios anteriores - ACSS, l.P." tern registado o 

montante de 200.212,50 (referente à anuIaço do acréscimo relativo à formaço de internos 

no ano de 2010, urna vez que foram facturados em 2012), e o montante de 49.781,96 

(referente à anulaço das ajudas técnicas de 2010 que nao foram comparticipadas). 

A conta 69799 "Correcçöes relativas a exercícios anteriores - Outras" inclui o montante de 

136.058,56 relativo ao acerto das férias e subsidio de férias do ano 2011, a liquidar em 2012. 

Os "ganhos em existências " respeitam a regularizaçöes de existências. 

A conta 794 "Ganhos em imobilizaçöes" corresponde à alienaço de imobilizaçoes corpóreas. 

As reduçöes de provisöes correspondem a facturas cobradas e que tinham sido provisionadas. 

Na rubrica 797 "Correcçöes relativas a exercícios anteriores" foram contabilizadas facturas de 

anos anteriores. 

A conta 79712511 "Correcçöes relativas a exercícios anteriores - ACSS, l.P." tern registado o 

montante de 200.212,50, referente à facturaço da formaçào de internos do ano de 2010. 

A conta 798 "Outros proveitos e ganhos extraordinários" inclui a amortizaço das transferências 

de capital obtidas relativas a projectos de investimento. 

8.2.38 - DEMONSTRAÇÂO DOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 

Il m. 

CUSTOS E PERDAS EXERCECIOS PROVEITÓS EÔANHÒS HIW xccos - 
Cod. Desgnaçâo 2012 

J 

2011 CÓd. Designaçâo 2012 2011 

691 Trn5ferncias de capital concedidos 0,00 000 792 Rcupraço de dívIds 000 000 

692 DvkJas incobrdveis 119154,00 0,00 793 Gachos emexistncias 1.033.210,66 310.98504 

693 Frdas ernexisLèncbs 392.92184 91.68345 794 Giihos eniimbilizaçôes 685,00 000 

694 Frdas eeikb8zaçOes 0,00 19287 795 Beneftios e pe;laliddaes contratua 0,00 1.31692 

695 iItas e penalidades 325,00 470,00 796 FduçOes de anrUzaç8es e PIOVeOeS 201.959.68 90.31 lOO 

696 Aurrenlos eíiarrïrLizaçOes e provLsòes 000 797 Correcçöes relativas a exerciclos enterlores 322.32164 1.556.179,64 

697 CorecçÖes releOvas a exercks anterres 934.42486 2.362.506,39 795 Oiitros proveCos e gachos extraordin8rios 306.061,68 417.61267 

695 Outros Cestos e perdas extraordin8rios 4500 25459 

Resultados exireordinárlos (il.) 417.371,16 -78.701,53 _____________ _____________ 

1.864141,66 2.376.405,77 tB64241,66 2.376.405,77 ___ _____________________________________ _____________________________________ 

o Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administraçäo 

// ? 

±'o.í'. :3ç..18f 
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8.2.39. Outras informaçöes consideradas relevantes para meihor compreenso da posição 

financeira e dos resultados. 

- A ULSCB iniciou a sua atividade em 01/01/2010. 

- No final do exercício, a ULS apresenta um saldo de 1.504.326,29 na rubrica de empréstimos 

obtidos. Inicialmente o montante concedido foi de 3.500.00,00, transferido para a ULSCB no 

dia 06/10/2010 pela Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, tenda por base o Fundo de Apoio ao 

Sistema de Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde, nos termos da Portarla n 1369-A/2008 

de 28 de Novembro. 

A conta 24 '1Estado e Outros Entes Públicos" apresenta em 31/12/2012 um saldo credor de 

1.611.689,02. Os saldos que constam no mapa foram entregues (pagos) em 2013 às respectivas 

lnstituiçöes, antes da data de vencimento. 

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 
u.m.: 

Contas Desigriaçâo Sa'do Devdor 2012 
[ 

Saldo Credor 2012 Saldo DevGdor 2011 Saldo CrGdor 2011 

24121 Reteriçào na fonte de capitals 0,00 0,00 2.910,31 000 

2416 RC a pagar (tributaço autónoma) 000 545129,62 0,00 32.966,19 

242 Retençäo impostas sobre rendimento 0,00 495.72,72 0,00 51 0.455,03 

243 Imposto sobre Ior acrescentado 0,00 6.32022 0,00 7.106,54 

245 Conthbuiçäes para a segurança social 0,00 564.51046 0,00 549.641,12 
Total1 O 001 1 611 689 02J 2..9.O31l jiøo8 88 

A conta 24 "Estado e Outros Entes PúbIicos' apresenta em 31/12/2012 um saldo credor de 1.611.689,02. 
os saldos referidos anteriormente foram entregues (pagos) ¿s Instituiçöes respectivas antes das datas dos seus sencimentos. 

o Técnico Oficial de Contas O Conseiho de Administraço 

j/p &-- ;c{) 

/a( 7 z,, 
Dé-se assim por concluIdo o Anexo ao Balanço e à Demnstraço de Resultados do terceiro ano 

de exercício desta ULS. 

O Técnico Oficial de Contas: O Conseiho de Administraçâo: 

#,û e1 

t- o- é2 h ' S. 3&1 
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DESENVOLVIM ENTOESTRATÉGICOE 
ACTIVIDADES PARA 2013 

Os desafios actuais, no dominio da gestào financeira, confrontam-nos corn a necessidade 

impreterível de obtenço de um rigoroso equilIbrio entre a definiço de objectivos estratégicos 

na vertente assistencial e a racionaIizaço dos recursos humanos e materiais, bem como a 

aquisiçäo dos rneios técnicos iridispensáveis à prestaçäo de cuidados de saúde em conformidade 

corn normas de qualidade pré definidas. 

Assim, porque a necessidade de sustentabilidade financeira da ULS é indissociável da 

garantia de qualidade dos serviços prestados, definem-se as linhas estratégicas prioritários 

para o ano de 2013: 

u Meihoria da qualidade global, implementando poifticas centradas no utente, 

geradoras de um nivel de acessibilidade acrescida, maîor conveniência e acesso à 

i nfo rmaço; 

u Aumento da eficlência operacional, promovendo a articuIaço efectiva entre os 

serviços do Hospital e Centros de Saúde, através de medidas que permitam reduço 

de custos e malor eficiência na prestaço de cuidados; 

. Meihoria da eficiência económico-financeira, contribuindo para o equilIbrio 

económico-financeiro da instituiçäo e a sustentabilidade das acçöes implementadas. 

Integrando estas grandes linhas, importa definir os objectivos, bem como o conjunto de 

iniciativas! medidas para os alcançar, assim como o orçamento proposto para a sua 

concretiaço: 
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---. 
1ão . 

i Promoço e Apastarfortemente na promoço - Promover acçôes de Educaço para a Saúde; 

Protecção da e protecço da saúde, bem como 

saúde na prevenço da doença. 
:: 

Abrir os Serviços de Saúde à comunidade; 

permitindo diminuir a 

necessidade de acesso aos - Promover programas específicos - visitas às 

! 

cuidados curativos, corn a instalaçöes dos Centros de Saúde e do HAL dos alunos 

consequente meihoria da das várias escolas, saúde materna, saúde infantil, 

eficiência. promoço de saúde em ambiente escolar; rastreios de 

; Cada vez mais as instituiçöes de marna, rastrelos de retinopatia diabética, rastreios de 

saúde devem abrir-se à cancro 

comunidade e nâo se limitar à 

mera prestaço de cuidados -Formaço em Primeiros Socorros, Suporte Básico de 

curativos A acçäo dos agentes da Vida, etc, 

saudedevecomeçarantesda 
instalaçao da doença e, urna das - Acçao em areas especificas para crianças e jovens, 

formas de o conseguir passarà como a Toxicodependência, o Alcoolismo, a Sexualidade, 

pela rea!izaço de acçöes de o Tabagismo, os Acidentes de Viaço, as Crianças de 
I Educaçào para a Saúde. Estas Risco Social e a Obesidade; 

acçöes podero ser 

desenvolvidas quer pelos vários - Criar programas específicos de apoio à terceira idade, 

profissionais em funçöes. em complementaridade corn os Cuidados Primários; 

i De forma a complementar a 

acço dos profissionais de saúde, - Comemorar o Dia dos Diabético e outras datas 

: 

poder-se-á promover a forrnaço relevantes para a sensibilizaço da populaçäo para as 

de agentes, na cornunidade, que atitudes preventivas; 

colaborem activamente nestas 
; acçöes de prevenço prirnária. - Aumentar o apoio de ambulatário, nomeadamente no 

: Poder-se-á ainda implementar a âmbito da Saúde Mental, em complementaridade corn 

colaboraço e o estabelecimento os Cuidados de Saúde Primários; 

de acordos corn associaçöes de 
. pacientes e organizaçoes de - Iniciativas várias corn o objectivo de promoçâo e 

cidados locais, para a realização prevenço da saúde dos trabalhadores 

de actividades de educaçào para 

a saúde, que promovam o auto- 

cuidado e levem à rnodificaçäo ,i 

aa excessiva rneaicaiizaçao 

implementada por algumas 

' 
práticas sanitárias. 

r 
2 Resposta ès reals Adequar a oferta de serviços à 

necessidades de realidade das populaçöes da árc 

saúde das de influência da ULS. 

populaçöes Os Cuidados de Saúde Prirnários 

sero a principal porta de 

i 

entrada no serviço local de saúd 

e prornovero a participaço 
activa do Médico de FamIlia na 

orientaço e referenciaçäo dos 

seus utentes para outro nivel 

I L_L_ assistencial, constituindo-se 

160 

\ " 
,i' s* 'ç, 

I ' '' 

: % 
. 

-Definirregras de referenciaçào específicas e rigorosas, 

para que o Serviço de Urgência Hospitalar seja, na 

realidade, um verdadeiro serviço de urgência e 

emergência, corn mais qualidade e disponibilidade para 

responder às situaçöes de major complexidade e de 

mai01 gravidade; 

- 
Reiterar a mensagem aos utentes, através de placards, 

folhetos informativos e comunicaço social, de que 

devern utilizar em primeira linha os cuidados primários 

em situaçöes nao urgentes, adequando assim a procura 

do Serviço de Urgência Hospitalar às reais necessidades 
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_9!e1vos - 
Justificaço Acço a desenvolver 

aquela participaço como de emergência; 

traduço prátic da gestäo dos - Desenvolver o protocolo de articuIaço corn o Centro 

processos assistenclais Hospitalar Cova da Beira, no sentido de 

integrados entre Cuidados complementaridade clínica, nas especialidades mais 

Primários e Cuidados carenciadas, o que permitirá o atendimento dos utentes 
Hospitalares. próximo da sua área de residência, sem deslocaço para 
Os cuidados de saúde o hospital de referêricia (a cerca de 150 km e 2h de 

asseguraro a "clinical distância da sede da ULS); 

governance" através de urna - Desenvolver o protocolo de articulaço corn o Centro 
hierarquia de competência Hospitalar Universitário de Coimbra, promovendo a 

técnico-científica que vise vinda dos respectivos médicos a esta ULS, rentabilizando 
garantir o desenvolvimento de assim a capacidade instalada do SNS e evitando as 

urna cultura de qualidade clínica deslocaçöes dos utentes para o hospital de referência (a 

e assistencial. cerca de 150 km e 2h de distância) 
A par da prestaço de cuidados - Encerramento de Extensöes de Saúde cuja 

proceder-se-á à irnplementaço proximidade da sede do concelho seja acessível, ou seja, 

de programas cornunitários, de a distância inferior a 15 km, em condiçöes a acordar corn 

forma a promover, proteger e as Crnaras Municipais. 

restaurar a saúde da popuIaço - Definir e desfasar nos Centros de Saúde a oferta de 

assegurando que os profissionais consultas, de modo a que todos os doentes em triagem 

disponham de tempo e que sejam considerados no urgentes, possam ser 

Resposta às reais conhecirnento adequados para o observados até às 20 horas do mesmo dia ou no máximo 
necessidades de respectivo acompanhamento até 72 horas após o recurso às urgências hospitalares; 
saúde das Os Cuidados de Saúde Primários - Ajustar o número de efectivos escalados no serviço de 

populaçöes seräo potenciados no sentido de Urgência ao estritamente necessário 
os transformar nurna agência de -Articulaço do Hospital Arnato Lusitano corn os Centros 

saúde do cidado, prornovendo a de Saúde, permitindo que os Meios Complementares 

existência, a coordenaço e a Diagnósticos pedidos corn carácter de urgência sejam 

optirnizaço dos recursos para efectuados nos serviços do HAL; 

garantir a continuidade dos - Maximizar a produção das consultas externas, em 

cuidados de saúde, incluindo a oposiço ao recurso ao Serviço de Urgência; 

reorganizaçäo e o - Manter (ou até aumentar) o nIvel de tratamento 
redirnensionamento dos (sessöes de Diálise) no Serviço de Nefrologia, onde a 

Cuidados de Saúde Dorniciliários, capacidade instalada já permite urna dirninuiçäo 

no que respeita à assistência significativa do recurso de doentes a entidades 

médica, de enfermagem, de convencionadas; 

serviço social ou outros que se - Reduzir mais urna vez do número de camas de agudos, 

julgue necessários. tendo em conta a taxa de ocupaçäo efectivamente 
As Urgências dos Cuidados de verificada; 

Saúde Primários devero possuir - Assegurar a "clinical governance" em todos os níveis 

os meios técnicos necessários de cuidados, através de urna hierarquia de competência 

para a rnelhoria da sua técnico-científica, que vise garantir o desenvolvimento 

capacidade de resoluço das de urna cultura de qualidade na área da saúde colectiva 

processos urgentes rnais e individual, nas vertentes preventiva, clínica e 

habituais e, simultaneamente, assistencial; 

ministrar formaço específica ao - Criar uniforrnização de critérios clínicos de diagnóstico 

pessoal daquele Serviço, para e tratarnento, implernentando e monitorizando 

que se consiga reduzir o guidelines clínicas; 

encarninhamerito de doentes - Melhorar a qualidade na prestação de cuidados à 

para as Urgências Hospitalares. grávida e à criança, meihorando a articutaço e a 

complementaridade entre os Cuidados Primários e os 
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ELATÓR1O E CONTAS 2012 

Objectivos Justificaçâo 

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BHANCO, ERE. 

Acço a desenvolver 

Cuidados Hospitatares e aumentando a rea!izaço de 

ecografias obstétricas solicitadas pelos Centros de Saúde 

da ULS; 

- Criar protocolos e guidelines para utilizaçâo comum, 

no HAL e Centros de Saúde, uniformizando 

procedimentos e reduzindo custos; 
- Implementar consultas e consultadorias de 

especialidades hospitalares nos Centros de Saúde; 

- Major incentivo à utilizaçâo das teleconsultas, corn os 

Centros de Saúde e com o Hospital Central de referência; 
- Melhorar a rentabilizaçäo dos tempos operatório, de 

modo a aumentar o número de cirurgias programadas; 
- Meihorar a articulaço entre os vários intervenientes 

nas actividades cirürgicas; 
- Privilegiar a cirurgia de ambulatório, sempre que seja 

vivel; 
- Intensificar a analgesia epidural; 
- Propor o encerramento do Laboratório de Saúde 

Pública, por nao ser rentável, passando a ser objecto de 

compra ao exterior (mas a instituÎço integrante do SNS) 

as análises de vigilância; 
- Expurgo das listas de utentes inscritos nos Centros de 

Saúde, nos termos dos critérios pré-definidos; 
- Melhorar o apoio ao doente terminal e suas famIlias, 

em complementaridade com os Cuidados de Saúde 

Primârios. 

Apostar na Pretende-se transformar os 

Qualidade cuidados prestados nos diversos - Iniciar o processo de certificaço total, para além das 

serviços eni cuidados de actividades inerentes à renovaço da certificaço dos 

excelência, através de processos Serviços de Patologia Clínica, Gastrenterologia e Centro 

de certificaço e acreditaço. de Saúde de Proença-a- Nova; 

Beneficios: 
- Melborar a qualidade dos - Desenvolvimento de políticas de gestäo do risco, 

cuidados prestados; através da identificaço e controlo das incertezas e 

- Aumentar a credibilidade das ameaças que podem condicionar os objectivos da ULS, 

I 
várias instituiçöes pertencentes à nomeadamente na área da Farmácia (medicamentos 

; 

ULS; corn major grau de toxicidade) e no Internamento. 

Aumentar a responsabilizaço . 

dos profissianais '; 
-Aumentarasegurança para os 3 
cidadosemelhorarosindicesde ' 7 

confiabilidade, 

Estimulare melhorara 

tegra:o e gestao dos serviços 

- Meihorar a eficiencia e eficacia . , ,. 

i 

internas. , 

4 Dar seguimento O objectivo é implementar um - Fomentar a integraço de processos e rentabilizaço 

ao trabalho de modelo que assenta na partilha de recursos físicos e meios, entre os cuidados primários 

reestruturaço de responsabilidades no âmbito e secundários; 

Jganizacional das especificidades da prestaço 
-----*---------.--------J---. --.------.--.--- --... ------ -..--- A ---- ----- --------.(-.-- -------- ---------r\ 
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iustificação 

de cuidados, tendo o 

doente/utente como centro da 

organizaçäo e da sua gesto. 
Assim, ao invés de se adoptar um 

modelo simplista que apenas 

congrega um conjunto de 

estruturas de saúde geridas sob 

urna mesma coordenaço, a 

ULSCB pretende-se que a ULSCB 

seja urna única estrutura de 

saúde, disseminada pela sua área 

de influência, organizada para as 

necessidades de saúde da sua 

populaçäo, nuni modelo 

partiihado de gestho da saúde e 

da doença. 

Promover a 

sustentabilidade Tendo em conta a actual 

económico- conjuntura de restriço 
financeira da ULS financeira, há que reduzir 

desperdIcios e rentabilizar os 

meios disponíveis, sendo nosso 

desIgnio fazer mais corn menos, 

garantindo sempre os nhveis de 

qualidade exigidos na prestaço 
de cuidados, de forma 

. 

sustentvel. 

i _ 

Acçäo a desenvolver 
- Concentrar os serviços Médico f Enfermeiro e 

Administrativo nas diferentes Extensöes de Saúde, de 

modo a diminuir custos corn deslocaçôes; 

- Desenvolvimento do Processo Clínico Electrónico, que 

suportará o fluxo de informaço gerado pelo 

desenvolvimento das diferentes tarefas realizadas pelos 

profissioriais de saúde do Hospital, dos Centros de Saúde 

e Extensöes de Saúde, quer sejam médicos, enfernieiros, 
técnicos ou auxiliares, interligando todos os 

intervenientes no processo de prestaçäo de cuidados de 

saúde. 
- Implementar urna rede de informaço e comunicaçäo 

corn os Centros de Saúde 

sejam relativas a taxas moderadoras, sejam decorrentes 

da prestaço de serviços a outras entidades; 

- 
Dar seguimento ao trabaiho de desfasamento de 

horários, de modo a reduzir os encargos corn horas 

extraordinárias; 

Dialogar corn todos os Directores de Serviço e dos 

ACES, visando o seu envolvimento no objectivo de 

reduço do número de horas extraordinárias; 

-Monitorizaço de gastos corn medicamentos e meios 

auxiliares de diagnóstico, tendo em vista aumentar a 

percentagem de medicamentos genéricos prescritos e 

impedindo repetiçöes de MCDI efectuadosjá foutras 

unidades de saúde da ULS de Castelo Branco, 

partilhando os médicos a mesma informaço; 

- lmpor o mínimo de aquisiçöes nas Unidades de Saúde, 

excepto material imprescindível para o tratarnento dos 

doentes/substituiçöes; 

i- Nova Revisäo de todos os Acordos corn as Juntas de 

freguesia, tendo em vista a negociaço do valor de 

cornparticipaçäo da (iLS, no que respeita ao 

funcionamento das extensöes de saúde. 

i - Diminuir a actividade cirúrgica adicional no âmbito do 

SIGIC. em 10%, fazendo-as diferir para cirurgias 

programadas; 

! - 
Dar início ao processo de compras em conjunto corn o 

CHCB, designadamente na área do medicamento e 

material de consumo clínico, corn o objectivo de 

obtenço de economias de escalas; : : 

e ... 
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N Objectivos iustifucaçäo Acçãoadesenvolver 

Promover a Implementar medidas de prescriço racional de 

sustentabilidade dietas, de utiIizaço de roupa; 
económico- 

financeira da ULS - Auditorias ao nivel de serviço e qualidade do 
desempenho das empresas concessionárias na área 

. 

hoteleira; 

- 
Divulgarjunto dos serviços utilizadores o preço 

unitário dos consumos habituais, corn o objectivo de 

i sensîbilizaço para a utiIizaço racional dos produtos 
consumidos; 

5 Desenvolvimento A formaço contInua, bem como 

Profissional a formaçäo pré e pós-graduada, a 

par de projectos de investigaço 
na área das Ciências da Saúde, 

obriga à contInua actuaIizaço 
dos profissionais que 

desenvolvam a sua actividade no 

âmbito da ULS 

- 
Monitorizar regularmente o Plano de Combate ao 

DesperdIcio e implementar medidas correctivas das 

faihas identificadas; 

' 

Efectuar campanhas de divulgaçào regular do Plano de 

Combate ao DesperdIcio. 
- Acçöes de Formação em serviço sobre controlo de 

infecço, gestäo de resIduos, implementaçäo de 

protocolos terapêuticos e outros e política do 

medicamento; 

- Desenvolver plataforma de e-learning, que facilite a 

participaço de todos colaboradores da ULS na formaço 
por esta desenvolvida, corn clara reduço de custos de 

transporte (o CS mais distante está a 108 Km da sede) e 

beneficios na gestão do tempo. 

il_ 
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N Ñis 
6 Utilizar os 

sistemas de 

informaço e de 

comunicaço 
como factores 

facilitadores do 

processo de 

integraço 

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, EPE. 

Justcaço 
j 

- Processo clínico electrónico - O resisto clinico 
No obstante o severo contexto electrónico é essencial para a gestho da actividade de 

de contençäo financeira, no cuidados de saúde das várias instituiçöes, e terá como 
podemos deixar de desenvolver objectivo o suporte do fluxo de informaçäo gerado pelo 
projectos, dentro do orçamento desenvolvimento das diferentes tarefas, realizadas pelos 
disponivel, que fomentem a profissionais de saúde do Hospital, dos Centros de Saúde 
integração dos cuidados e dos e das Extensöes de Saúde, interligando todos os 

: processos administrativos, bem intervenientes no processo de prestaço de cuidados de 
como promovam a saúde, proporcionando-Ihes as informaçoes clínicas 
automatizaço necessária ao pertinentes de acordo corn cada um dos perfis definidos, 
desempenho futuro da ULS em funço das circunstâncias e das funçòes profissionais, 
Castelo Branco. controladas pelas permissòes de acesso atribuIdas a 

BenefIcios: cada um; 

: 

Clara melhoria na qualidade - Aplicaçäo Informática de Gesto de Escalas - 

assistencial; Pretende-se adquirir um sistema aplicacional que 

- 
Diminuiçäo do tempo de permita a gestho automatizada das escalas de trabalho e 

iespera entre as diversas etapas que esteja totalmente integrado corn a aplicaço de 

do processo de prestaço de recursos humanos, na sua vertente assiduidade e 

cuidados de saúde; vencimentos, corn os seguintes beneficios: 
da comunicação 1. eliminar a burocracia actualmente existente corn a 

entre as diversas unidades que gesto do ponto de forma manual, bem como o 

intervêm no processo de respectivo tempo de análise e tratamento da 

prestaço de cuidados de saúde; informaço; 
- Registo de toda a actividade 

j 
2. gerir os horários do pessoal sujeito a escala; 

clínica; 
i 

3. planificar ausências por férias, folgas, etc.; 
- Meihores ferramentas de 4. evitar os erros inevitáveis corn o tratamento manual; 

suporte à deciso para a 5. melhor gesto de tempos de trabaiho, corn 

actividade clínica e de gestho rentabilizaço dos recursos e reduço de encargos corn 

executiva horas extra, 
A .I J . 

.;.' -?.uuItJIIcIdu UV tLIIId U dI4UIVJ LUIIIUIII!..d!,.dU U 
.) 

imagens medicas PACS - Pretende se um sistema que 
& ., '. 

\ 

éî possibilite o acesso por parte dos Centros de Saude, suas 
/? J . 

a 7 
Extensòes e tambern Hospital, a um unico arquivo de 

magens medicas (PACS) central, da Unidade Local de 

Saude Esta iniciativa permitira reduzir custos e tornar 

o. 
mais rapida a disponibilizaçao efectiva dos exames ,\_\ 
medicos baseados emimagem 
- Sistema de informaçao e gestao do medicamento - Os 

v, 
r' " r93v custos corn medicamentos são urna componente 

. importante dos custos de exploraçäo de um hospital 
,.., ( - Â , 

V Alem disso os reflexos de erros que possam existir no 
' . 

>' 

r circuito do medicamento (da prescriço a cedencia), 

' I,:5' para alem do agravamento dos custos econornicos, tern 
ç) 

4 

'7/ ì Q reftexo na saude das pessoas Considera se que as TI 
,,/ìc 

permitem, hoje, mudar o sistema de distribuiço do 
Xr 1'4 

V\4 medicamento e corn elas, diminuir o erro e os 

: desperdicios maximizar a eficiencia e a eficacia da 

cedencia do medicamento Por isso, pretende-se 
) 

t 

. 

implernentar um projecto abrangente, quese revele 

corno um sistema global de gestho do medicamento, 
< 'f t" \ 

., Eft desde a aquisiço, a prescriço (utilizando a tecnologia 
i__.,_____. . .--.. ------.. 
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N1 Objectivos Justificaço Acço a desenvolver 

Wireless), preparaço. cedência, e administração de 

: 
medicamentos corn validaço Trata se, em suma, da 

monitorizaço electronica e completa do circuito do 

medicamento - Sistema de lnforrnaçao de Gestao do 

Utilizar os Medicamento (SIGEM); 

sistemas de VMware infrastructure A soluçäo de virtualizaçäo de 

informaço e de ' ' ' servidores permite diminuir o custo tota! da infra 

comunucaço estrutura do Data Center, quer ao nivel do espaça fisico 
t " ) ¼k' ' i1' como factores ,, $Ç4 necessario, da energia utilizada, do arrefecimento, da 

w 4\ 
facilitadores do cablagem do armazenamento e dos componentes de 

, 
\ , 

- processo de ,' rede, atraves da reduçao do numero de maquinas fisicas 

integraço Ao mesmo tempo permite o aumento do numero de 

servidores que podem ser disponibi!izados, estimando-se 

um racio de 10 servidores virtuais por servidor fisico, 

Remodelaço da infra estrutura da rede interna A - redundância dainfra-estrutura da rede interna permite 1i* que a informaçao circule por caminhos alternativos 

garantindo que, se determinados equiparnentos deixam 

de estar disponiveis, a sua conectividade/acesso no e 

posta em causa Assim e de forma a garantir um born 

funcionamento desta infra estrutura e necessario j tk :ìvI proceder a sua avaliaçäo, identificaçao de possiveis 

" , ' fa!has, substituição e aquisiço de equiparnentos que 

, 

venham a ser considerados indispensaveis 

Aquisiço de hardware corn vista a actualização do 

?, ? sistema Alert Edus e do Sistema PACS 
' 

\ .? 

, , \ )\ \ ?" 

'À 

1. CONTRATUALIZACAO 

A ULS de Castelo Branco, EPE deflniu a sua proposta de produço e contratualizaçào, para o ano 

de 2013, de acordo corn as seguintes linhas orientadoras: 

. As necessidades identificadas de cuidados de saúde das populaçöes da área de influência 

das instituiçòes constituíram o referencial para a deterrninação da produço, tenda em 

atenço a anIise das características epiderniológicas e carga de doença, a procura 

expressa e os constrangimentos de acesso dos doentes aos cuidados de saúde. 

e A proposta de produção foi elaborada tenda em vista a resoluço efectiva das limitaçöes 

existentes no acesso, no contexto da área de influência desta ULS; 

. Foram privilegiados os cuidados prestados em ambulatório (médicos e cirúrgicos), 

incentivando a transferência de cuidados de internamento para o ambulatório; 
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. Prevê-se urna diminuição efectiva do número de camas e a meihoria da eficlência nas 

demoras médias dos serviços em funçào da produço e casuística de internamento da 

instituiço, atendendo às meihores práticas de gestäo clínica; 

. Pretende-se meihorar a interligaçäo e articulaço corn os prestadores de cuidados de 

saúde primários e corn os cuidados continuados integrados, o que 

s A ULS de Castelo Branco, EPE promoverá o reforço do papel da equipa de saúde de 

familia no encaminhamento do cidado através dos diferentes níveis de cuidados de 

saúde, fomentando a efectiva integraço e coordenaço clínica dos cuidados; 

. lr promover-se o registo clínico electrónico, de modo a facilitar a comunicaço entre os 

profissionais de saúde que prestam cuidados ao doente, de forma a evitar a realizaçào de 

actos médicos desnecessários e promover urna rnaîor eficiência técnica e efectividade no 

tratamento do doente. 

. Pretende-se respeitar os tempos máximos de resposta garantidos no âmbito da consulta 

externa, proveniente dos cuidados de saúde primários (referenciaço exclusivamente 

por via informática em 2013); 

. Pretende-se incentivar a transferência de consultas subsequentes para os cuidados de 

saúde primrios, permitindo ao utente urna maior proximidade e acesso aos cuidados de 

saúde, evitando duplicaçào de recursos afectos ao diagnóstico e tratamento e 

possibilitando urna melhor adequaço e efectividade na resposta à doença crónica e às 

situaçöes agudas; 

. A actividade nas urgências deve reduzir-se, no só devido à meihoria do acesso aos 

cuidados programados (hospitalares e primários), como também devido à meihoria do 

acompanhamento e da continuidade dos cuidados prestados na doença crónica e na 

reabilitaço das doenças agudas. 

Plano de produço e objectivos dos Cuidados Hospitalares 2013 

Consultas Externas ______________ ______________ __________________ 
Na Total Consultas Médicas 84.112 79,989 95,1% 

Primeiras Consultas 27.411 26.067 95,1% 

Primeiras Consultas corn origem nos P referenciadas via CTH 6.900 6.562 95,1% 

Primeiras Consultas Telemedicina 133 126 94,7% 

Primeiras Consultas de Saúde Mental na Comunidade O O 

Primeiras Consultas (sein majoraço de preço) 20.378 19.379 95,1% 

Consultas Subsequentes 56.701 53.922 95,1% 
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! 

138 131 94,9% 
. Consultas Subsequentes Telemedicna 

Consultas Subsequentes de Saúde Mental na Comunidade O O 

Consultas Subsequentes (seni majoraço de preço) 56,563 53.791 95,1% 

Internamento 

Doentes Saldos - Agudos 

GOH Médicos 
_____________ 

6.692 

______________ 

6.364 
_________________ 

95,1% 

GDH Cirúrgicos 2.991 2,891 96,7% 

GDH Cirúrgicos Programados 1786 1.698 95,1% 

GDH Cirúrgcos - Urgentes 1.205 1.193 99,0% 

Doente5 Tratados Residentes/Crónicos 

Psiquiatria-No Exterior (Ordens Religiosas) 12 12 100,0% 

Dias de Internamento Doentes Residentes/Crónicos 

Psiqulatria-No Exterior (Ordens Religiosas) 4.380 4380 100,0% 

Urgéncia_______________ _______________ 

Total de Ateridimentos 63.839 60.711 
___________________ 

95,1% 

Total Atendirnentos SU Médico-Cirúrgica 63.839 60.711 95,1% 

N.9 de Atendimentos (sem Internamento) 57.315 54.507 95,1% 

Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica 57.315 54.507 95,1% 
Hospital de Dia 

Psiqulatria (Adultos e Infância e Adolescéncia) 1.306 1.242 95,1% 

Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ QuimioOutros) 5.290 5031 95,1% 

Serviços Domicllirios 

Total de Domicilios 469Th 446 95,1% 

GDH Ambulatórlo 

GDH Médicos 1.207 1.148 95,1% 

GOH CirúrBicos 1.719 1.635 95,1% 

Doentes em Tratamento de Dilise Peritoneal 12 0,0% 

Programas de Saúde 

G até 10 semanas - N.e G Medicamentosa em Amb. 112 107 95,5% 

G até 10 semanas - N. IC Cirúrgica em Amb. i i 100,0% 

Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade ______________ ______________ __________________ 
N. Consultas de Apolo à Fertilidade 36 36 100,0% 

N. Induçées da 0vuIaço 4 4 100,0% 

N.Q Inseminaçöes lntra-Uterinas O O 

N.2 Fertilizaçées In Vitro O O 

N.2 lnjecçöes lntra-Citoplasrnáticas de Espermatozoides O O 

N. lnjecçöes Intra-Citoplasniticas de Espermatozoides recoihidos cirúrgicamente O O 

Medicamentos 
_______________________________ ___________________ 

Disp. Gratuita emAmbul. c/ suporte legal e da responsabilidade financeira do Hospital 
(patologLas abrangidas pelo Contrato-Programa) 2.894.565,74 

_______________________________ 
2.749.837,45 95,0% 

____________________ 
Fonte: SICA 2013 
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2. PLANO DE INVESTIMENTOS 

De acordo corn as orientaçöes e estratégias definidas, corn o Plano de Investimentos para 2013 

pretende-se o reforço e/ou manutenço das capacidades operacionais e da diferenciaço 

técnica da organizaçäo. Porém, tendo em conta as severas restriçöes orçamentais, cingir-se-á ao 

estritamente necessário e inadiveI, sendo diferidos para o futuro alguris projectos pertinentes, 

para os quais nao ternos disponibilidade orçamental. 

Sendo assim, a prioridade para o ano que se aproxirna so obras cJe reparaço, irnprorrogáveis, e 

aquìsiço de material informático, corn um retorno rápido de investimento. De salientar ainda 

um projecto de índole ambiental, que proporcionará urna diminuiço de encargos corn 

electricidade. 

F!NANCJAMENTO 

A cobertura do Plano de Investimentos previsto assenta em auto-financiamento, que se 

encontra assegurado pela capacidade financeira da ULS, desde que, naturalmente, os 

pressupostos em que foi elaborado o Plano de Actividades e o respectivo Orçamento sejarn 

cumpridos e, tenham traduçào respectiva em sede de Contrato-Programa, assim como pela 

atribuiçào das yerbas relativas ao capital estatutário (so parcialrnente realizadas). 

. 

. INVESTIMENTO . . 

Montante 

. ................................................................................................................ ........................................... 
.: . :.. :1 (u.m.: euro) 

Conservaçäo I Reparaço do Centro Saûde de Idanha-a.Nova 95.000,00 

Substituiçào de cobertura do Centro Saúde de CsteIo Branco (S. Tago) 

Sistema de Arrefecimento - Iristalaçâo de Chiller do Hospital 

Substituiçào de cobertura dos serviços de urgéncia e Consulta externa 

Substituição do pavimento em 2 serviços do Hospital 

lluminaçäo do Exterior do hospital (Fase Il) 

Actualizaçäo do Sistema de Arquivo e comunicaçäo de magens Médicas (PACS) 

Aquisiçäo de hardware corn vista à actualizaçäo do Sistema Alert EDIS da Urgência e licenciamento de 
solução de virtualizaço 

Aquisiço de material Médico-cirúrgico (Anestesia, monitores UCIP, bombas e seringas infusoras) 

Aquisiçào de Equipamento de Desinfecçào e Esterilizaçâo (Autoclaves) 

75.000,00 

125.000,00 

100.000,00 

35.000,00 

20.000,00 

267.608,00 

121.837,00 

i 55.000,00 

92.000,00 

TOTAL 1.086.445,00 
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Obras de Conservaç5o do Centro de Saúde de Idanha-a-Nova 

A substituiço de todo o pavimento em vinil do Centro de Saúde de Idanha-a-Nova torna-se 

imprescindivel devido ao estado de degradaço em que este se encontra, verificando-se 

nalgumas zonas corn um desgaste enorme e que pöe em risco a passagem dos profissionais e 

utentes nesses locais. A maioria dos gabinetes apresenta fissuras nas paredes 

consideravelmente grandes, pelo devero ser tratadas. 

Coberturas da Urgência, Consulta Externa e Centro de Saúde de Castelo Branco 

Senda necessria a substituiço das coberturas dos Serviços de Urgência e Consulta Externa para 

evitar a penetraçâo de gua em vrios locais, por estarem sem incIinaço necessária e em mau 

e5tado, que pöem em causa a continuidade de prestaço de cuidados de saúde e a essencial 

segurança que deve existir nos serviços, bem como evitar a deterioraço de materiais, 

equipamentos e infra-estruturas. 

Também é imprescindível substituir a cobertura do Centro de Saúde de Castelo Branca (S. Tiago) 

por ser em placas de fibrocimento, material este que contêm amianto e é nocivo para a saúde, e 

por existirem infiftraçöes de água nas zonas de espera junto ao módulo A que têm vindo a 

aumentar corn o passar do tempo. 

Substituiço de pavimento em 2 Serviços do Hospital 

É necessrio substituir o pavimento em vinil nas circulaçöes dos Serviços do HAL, 

nomeadamente, nos serviços de Medicina urna vez que se encontram degradados, tendo sido 

"remendados" nalgumas zonas corn vinílico de cor diferente, para minimizar os riscos à 

passagem dos profissioriais e utentes nesses locals. 

Sistema de arrefecimento -lnstalaço de CHILLER no Hospital 

Tendo em conta a evoluço e adequaço dos espaços no HAL, tern sido ampliada a rede e 

equipamentos terminais de clirnatizaço de modo a ir de encontro às necessidades de conforto 

bern como às necessidades de condiçöes de trabalho exigidas em determinados locals. 

Apesar dos chiller's actuais serem recentes, a capacidade de arrefecimento dos mesmos no foi 

calculada tenda em conta estes novas espaços e/ou futuras ampiaçOes que possam acorrer. 

De facto, recentemente existiu urna anomalia num dos compressores das chiller's que provocou 

atingir temperaturas incornportáveis em toda a instituiçäo, tendo posto em causa intervençôes 
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no Bloco Operatório Central e o normai funcionamento de alguns espaços técnicos. 

A resoIuço desta situaço é emergente, visto que, os chiller's existentes nao iräo satisfazer as 

necessidades j no próximo Verào. poderìdo novamente por em causa o normal funcionamento 

da instituiçào. 

lIuminaço Exterior 

lniciou-se a substituiçäo do sistema de iluminaço exterior do Hospital Amato Lusitano no ano 

de 2011 por sistemas corn tecnologia mais eficiente - LED's ("Fase I"). 

Encontra-se prevista, ne5te Plano de lnvestimentos ("Fase Il"), a substituiço das restantes 

laminárias por esta tecnologia, no só pela vantagem da eficiência energética mas também pela 

optimização das condiçòes de iluminaço do restante circuito rodoviàrio do Hospital Amato 

Lusitano, nomeadamente nos acessos da VMER do INEM. 

A "Fase Il" representa a substituiço das restantes laminrias (26 unidades), estimando-se urna 

poupança anual total de aproximadamente 4.500 euros. 

Equipamento Hospital Amato Lusitano - Electromedicina 

Face às novas exigências dos serviços, torna-se necessário substituir e adquirir algum 

equipamento de electromedicina nomeadamente, apareiho de anestesia B.A.. central e 

monitores da UCIP, bombas e seringas infusoras. 

Equipamento de Esterilizaçâo 

A maioria dos equipamentos de esterilizaço nos Centros de Saúde, apresentam algum desgaste 

e alguns deles ja estäo em fim de vida útil, tornando-se vantajoso a criaço de urna central de 

esterilizaçào no ACES PIS e outra no ACES BIS, para satisfazer as necessidades daqueles centros 

de saúde que integram o ACES respectivos, garantindo um meihor serviço de esterilizaço e 

manutenço do equipamento. 

No entanto, para manter os recursos actuais, os esterilizadores a serem substituIdos so os dos 

Centros de Saúde de S. Tiago, Penamacor, Proença-a-Nova e Oleiros, sobretudo este último. 
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Actualizaç5o do Sistema de Arquivo e comunicaçâo de Imagens Médicas (PACS) 

Em 2004 foi implemeritado um Sistema de Comunicaço de Imagens Médicas da Siemens, o 

quai no foi projectado para se integrar corn os Cuidados de Saúde Primários. 

Por outro lado, corn o continuo desenvolvimento da tecnologia, a Empresa Siemens abandonou 

o desenvoivimento da soIuço instalada no Hospital, pelo que corn o passar dos anos o custo de 

manutenço da soluço está a incrementar, e o servidor de arquivo da soIuço já nao tern 

contrato de manutenço por obsolescência do mesmo, nao so incorporadas novas 

funcionalidades e ferrarnentas de diagnóstico entretanto desenvolvidas na nova soluçào, assim 

a actuaiizaço deste sistema visa a possibiiidade de integrar a soiuço corn os Cuidados de 

Saúde Primários, permitindo aos profissionais acederem às imagens que foram produzidas no 

Hospital, incremento das ferramentas de diagnóstico, introduçäo de urna estaço de trabaiho 

específica para mamografia, virtuaiizaçäo da soIuço, o que a torna independente do hardware, 

permitindo urna reduço de custos do contrato de manutenço. 

A soluço apresentada funciona num ambiente de virtualizaço, no entanto e dado que a 

soiuçäo de virtuaiizaçäo existente nao tern disponiveis os recursos necessários para o 

funcionamento dos servidores virtuais e do espaço necessário para a gestào do arquiva de 

imagens é necessário proceder ao reforço da soluço de virtuaiizaçäo através da aquisiço de 

servidores físicos e aumento do storage existente. 

Aquisiço de hardware corn vista à actualizaço do Sistema Alert EDIS da Urgência e 
licenciamento de soluço de virtualizaço 

A soiuço de software Alert [DIS que está impiementada no Serviço de Urgência nao se 

encontra na verso mais recente e consequentemente tern vários bugs que foram entretanto 

corrigidos em versòes mais recentes. 

A actualizaçào deste software só pode ser efectuada após aquisiço do hardware constante nos 

requisitos enviados pela Empresa Alert e que nao existem neste momento na instituiço. 

Tendo em conta que nos requisitos da empresa Alert é possívei o recurso a servidores virtuais, e 

o facto de existirem actualmente cerca de 40 servidores virtuais em funcionamento corn recurso 

à soluçào de virtuaiizaçäo que a empresa VMWARE disporìibiiiza sem custos, considera ser 
/1 

/ -) 
172 7 \) PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


RELATOR/O E CONTAS 2012 UN/DADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E. 

necessro proceder à aquisiçào desta soluço, por forma a dotá-la dos mecanismos necessários 

a fim de se tornar na principal estrutura de servidores da instituiçäo. 

3. NECESSIDADES EM RECURSOS HUMANOS 

Esta Instituiço insere-se numa zona geogrMica onde os recursos humanos altamente 

qualificados no campo da medicina são escassos e de difícil recrutamento. De salientar que 

a existência de algumas especialidades altamente carenciadas e com poucos médicos ao 

nivel do país é um problema que se reflecte nesta regiäo corn impacto acrescido. 

Os médicos têm que assegurar o seu horrio de trabaiho semanal, em que prestam 

actividade no Ambulatório, no Internamento e Bloco Operatório. Fora desta actividade, é 

ainda essencial que prestem atendimento às situaçôes urgentes, já que os cuidados de 

saúde aos utentes da área de influência desta ULS têm que ser garantidos em permanência 

para as situaçöes de urgência e emergência. Esta é a área funcional mais carenciada ao 

nivel da prestaçäo de cuidados médicos, pela necessidade de cobertura 24 horas/dia, o que 

exige a prestaço de trabalho suplementar, tanto no Hospital, como nos Centros de Saúde 

que dispâem de serviço SAP. 

O envelhecimento do grupo de pessoal médico e os consequentes altos níveis de 

aposentaçäo, têm agravado a escassez em determinadas valências. A idade média dos 

médicos do ULSCB e as actuais regras de aposentaço levam-nos a temer urna reduçào 

significativa de colaboradores nos próximos anos. 

Nestes moldes, perante a indisponibilidade de médicos em número suficiente em várias 

valências, a ULSCB tem dificuldades várias ao nIvel do cumprimento do estipulado na Carta 

dos Direitos de Acesso (Lei 41/2007, de 24 de Agosto), que "visa garantir a prestaçäo dos 

cuidados de saúde pelo Serviço Nacional de Saúde e pelas entidades convencionadas em 

tempo considerado clinicamente aceitável para a condiço de saúde de cada utente", bem 

como o cumprimento da Portarla n2 615/2008, de 11 de Juiho, referente à Consulta a 

Tempo e Horas (CTH) e a Portaria n2 152/2OO8, de 2G de Dezembro, que regula os tempos 

máximos de resposta garantidos (TMRG), bem como das obrigaçöes que decorrem do 

Contrato Programa em vigência no corrente ano. 

A ULSCB dá ainda apoio à Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior. 

A ligaço à Faculdade, nao obstante constituir urna mais valia inestimável, gera 

necessidades acrescidas, dada a responsabilidade directa na / 
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medicina e licenciados em medicina ao nIvel do ensino pós graduado. Para cumprir tal 

desiderato, nao só se impöe a existência de serviços clínicos corn o número de profissionais 

adequados à forrnaçao dos alunos no contexto hospitalar, como ainda exige a utilizaçao de 

horas de trabalho disponíveis para leccionar nas vârias cadeiras dos cursos da área da 

saúde. 

A opçao pelo recurso a contrataçao de entidades privadas, singulares ou colectivas, para 

prestaçäo de cuidados de saúde na área médica, ocorre quando nao é viável, por um lado, 

garantir a prestaço de cuidados corn os profissionais da ULS e, por outro, no se consegue 

efectuar o recrutamento em regime de contrato de trabalho de profissionais da 

especialidade médica deficitria, sendo o único meio de garantir profissionais habilitados. 

Nestes termos, é fundamental para esta ULS o aumento de activos em determinadas 

especialidades, no sentido de reforço da prestaçäo de cuidados em determinadas áreas, 

bern como de melhor aproveitamento da capacidade instalada, de melhoria do acesso e 

diminuiçäo de tempos de espera nas várias áreas. 

Pese embora se tenha procedido à abertura de procedimentas conducentes à ocupaçao, 

em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, de 50 vagas carenciadas, 

distribuidas pelas várias especialidades médicas, apenas 3 vagas foram preenchidas 

(concursos desertos e desistência de candidatura e/ou declinação de ocupaçäo do lugar). 

As especialidades que apresentam niveis de escassez mais elevados säo, designadamente, 

as seguintes: 

Neurologia: Dispomos apenas um médico em funçöes, o que gera inúmeras dificuldades de 

acesso dos utentes da área de influência a esta especialidade, bem como o envio de 

doentes a Coimbra, corn todos os transtornos e custos que a deslocaçäo em causa acarreta. 

Medicina Interna: O aumento da esperança de vida exige mais recursos, para as duas 

enfermarias de Medicina e Ud, já de si insuficientes para as necessidades reais, 

nomeadamente ao nIvel do Serviço de Urgêricia. 

Cirurgia Geral: O número de médicos de que dispomos actualmente nao é suficiente para 

satisfazer as necessidades do trabalho em Serviço de Urgência, o que obriga à contrataçäo 

externa de médicos, cam os encargos inerentes. 
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Anestesiologia: O número de médicos no é suficiente para o número de cirurgias 

efectuadas bem como para o apoio da analgesia do parto. 

Imagiologia: Tern apenas 2 profissionais. O número de profissionais no se torna suficiente 

para fazer face ao número de exames que é actualmente realizado, e ainda menos para 

satisfazer os pedidos dos Centros de Saúde, que pretende esta ULS dar resposta através da 

capacidade instalada que possui e com a reduçäo do recurso aos convencionados. 

Dermatologia: Dispomos apenas um médico em funçöes, o que gera inúmeras dificuldades 

de acesso dos utentes da área de influência a esta especialidade, bem como o envio de 

doentes a Coimbra, corn todos os transtornos e custos que a deslocaço em causa acarreta. 

Otorrinolaringologia: A instituiço tern 3 médicos, que nao têm hipótese de assegurar 

aternpadamente o apolo a todos os actos médicos nem a todas as cirurgias a efectuar, o que 

implica urna longa lista de espera, para além do apolo aos utentes do Centro Hospitalar 

Cova da Beira. 

Oftalmologia: A ULS tern 2 médicos em regime de 35 horas sern dedicaço exclusiva, o que 

gera urna vasta lista de espera para 1 consulta. 

Ortopedia: Engloba 5 profissionais, sendo um deles aposentado, o que é manifestamente 

insuficiente para a cobertura do serviço de urgência e da actividade cirúrgica. 

Obstetrícia/Ginecologia: Dispomos apenas de 3 médicos, um dos quais aposentado, 

manifestamente insuficientes para dar cobertura 24H/24H à sala de partos, o que gera a 

necessidades de contrataço externa, corn todos os encargos que acarreta. 

Patologia Clínica: Tern apenas 2 profissionais. O número de profissionais nao se torna 

suficiente para fazer face ao número de exames que é actualmente realizado, e ainda menos 

para satisfazer os pedidos dos Centros de Saúde, que pretende esta ULS dar resposta 

através da capacidade instalada que possui e corn a reduço do recurso aos 

co nvencion a d os. 

Pneumologia: Dispomos apenas um médico em funçöes, o que gera inúmeras dificuldades 

de acesso dos utentes da área de influência a esta especialidade, bem como o envio de 

doentes a Coimbra, corn todos os transtornos e custos que a deslocaço em causa acarreta. 
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Pediatria: O número de médicos de que dispomos actualmente nao é suficiente para 

satisfazer as necessidades do trabaiho em Serviço de Urgência, o que obriga à contrataçao 

externa de médicos, coni os encargos inerentes. 

Psiquiatria: Integra 3 profissionais, o que é manifestamente insuficiente para a cobertura do 

serviço de urgência e actividade em ambulatório. 

Pedopsiquiatria: Nao dispomos de médico nesta área, o que implica a deslocaçao das 

crianças para Coimbra, corn os transtornos e custos de transporte inerentes. 

Anatomia Patológica: Nào dispomos de médico nesta área, o que implica o recurso à 

contrataçäo externa, corn os custos inerentes. 

Medicina Geral e Familiar: A populaçäo que servimos apresenta um elevado nIvel de 

enveihecimento, muito acima da média nacional, o que torna muito exigente a prestaçäo de 

cuidados primários. Para além do mais, a dispersao geográfica dos vários Centros de Saúde 

nao permite a cabal rentabilizaçäo de recursos médicos e cria necessidades acrescidas no 

que respeita ao trabaiho de cobertura das 80 extensöes de saúde que se encontram em 

fu ncionamento. 

No que respeita às necessidades de efectivos nos restantes grupos profissionais, há 

situaçöes pontuais decorrentes do elevado número de aposentaçöes que se tern verificado, 

que tentamos suprir mas sempre me número muito inferior às saldas ocorridas. 

4. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

A Formaçào a desenvolver na ULS será constituida por acçöes de formaçào provenientes de 

diversas origens: 

1) Formaçao dependente da ULSCB 

- Subsidiada através de candidaturas da ULS ao programa POPH; 

-Formaço em Serviço 

- Carididaturas/Formaçào a realizar através de Empresas Externas 

CANDIDATURA POPH 

feita em parceria corn urna empresa externa e visa aproveitar fundos comunitários. 
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Nesta data, estho aprovados 27 Cursos, -O.uaIìficaço dos Profissionais da Administraço 
Pública Central- conforme mapa em anexo, prevendo-se a realizaço dos mesmos no ano de 

2013. 

Aguarda-se ainda a aprovaço do POPH relativamente ao Curso de Formaçäo em Aleitamento 

Materno. 

FORMAÇAO EM SER VIÇO 

Formaço organizada em cada serviço corn objectivo de responder a problemas identificados, 

corn vista à sua rápida resoluço ou para actualizaço de conhecimentos dos profissionais 

dependendo dos pedidos efetuados e autorizados por esse C.A. 

FORMAÇAO PROVENIENTE DE INSTÍTU!ÇOES/EMPRESAS DE FORMA ÇAO 

Enquadrarn-se as acçöes de formaço colocadas à disposiço dos profissionais da ULSCB pelas 

empresas corn as quais há um protocolo. Incluem neste item a NERCAB, a Empresa Competir, e 

o instituto de Emprego e Formaço Profissìonat (IEFP). 

Actividade Formativa 2013 (Previsão) 

N° CURSOS DO POPH A REALIZAR - ANO 2013 

I Sìadap - Na Perspectiva do Avahado 
2 Siadap - Na Perspectiva do Avahiador 
3 Coaching 
4 Fiscalidade I Tributaçâo 
5 Contrataçâo Pública e Sistemas 
6 Liderança e Gestão de Equipas 
7 Reengenharia de Processos 
8 Gestäo e Avahiaçäo de Projecto 
9 Planeamento Estratégico e Gestäo 

10 Qualidade no Atendimento 
11 Internet/ Intranet 
12 TIC 

13 Marketing Público I Comunicaçao 
14 Gestäo de Qualidade 
15 Gestäo de Conflitos 
16 Procedimento Administrativo 
17 Gesto de Recursos Humanos 
IB Aprovisionamento e Gestào de Stocks 

19 
Gestäo para a Qualidade, Liderança e Gestäo 
de Equipas 

20 Gestäo do Conhecimento 

21 
TIC- Sociedade de Irìformaçäo e Administraço 
Electrónica 

22 Excel 

23 
Certif I Qualif de Auditores Internos da 
Qualidade ISO 9001:2008 

24 
9004: 2008- 0 caminho a Seguir para o 

Sucesso Sustentado 
25 Balanced Scorecard 

NIVEL N° DE HORAS FORMANDOS 

4 15 15 
4 15 15 
4 15 15 
4 15 15 

4 15 15 
4 15 15 
4 15 15 
4 15 15 
4 15 15 
4 15 15 
3 15 15 
3 15 15 
4 15 15 

4 15 15 
4 15 15 
4 15 15 
4 15 15 
3 15 15 

4 15 15 

3 15 15 

4 15 15 

3 15 15 

4 15 15 

4 15 

4 15 

i 77 
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


RELATOR/O E CONTAS 2012 UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E. 

Outras actividades a desenvolver pelo Serviço de Formaço no ano de 2013 

- Dar continuidade e actualizar o Portal da ULSCB; 

- Revista de Saúde Amato Lusitano via online; 

- Criar e atualizar no Facebook a página referente à ULSCB; 

- Biblioteca MDConsult (Plataformas e Base de dados on-line); 
- Propor a distribuiço/divulgaço do Guia de Acoihimento do Doente; 

- Elaborar o Manual de Acoihimento do Funcionário/Trabalhador; 
- Colaboraçäo/Secretariar as Ill Jornadas da ULSCB/IV Dia do Interno, a realizar nos dias 9 e 10 de 

Outubro de 2013; 

- Apolo logístico a outros eventos realizados na ULSCB. 
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PROPOSTA DE APLICAÇAO DE 
RESU LTADOS 

Nos termos da competência estaturia, o Conseiho de Administraço propöe que o resultado 

líquido positivo apurado no exercício de 2012, no valor de 981.556,28 euros, tenha a seguinte 

aplicaço: 

PARA RESULTADOS TRANSITADOS: 981.556,28 EUROS 

No entanto, de acordo corn o n. 2 do artigo 23. dos Estatutos da ULSCB, deveria ser 

constituIda urna reserva legal, nao inferior a 20% dos resultados de cada exercício. 

o n.93, do mesmo artigo, refere que a reserva legal pode ser utilizada para cobrir eventuais 

prejuízos de exercício. No eritanto, o destino definitivo deverá ser determinado por Despacho 

Conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Saúde, de 

acordo corn o n.2 5. 

Castelo Branco, 31 de ¡Viajo de 2013 

o Conselho de Administração 

O Presidente: António Maria Vieira Pires 

O Vogai: Elsa Maria Baiäo Ferreira Airoso Banza _ i%c- 

O Vogai: Rita Maria de Mira Franco B 

O Vogai: Joo Carlos Lourenço Nunes 
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