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RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019 

1. INTRODUÇÃO 

A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULSCB) foi criada através do Decreto-Lei n.º 318/2009, 

de 2 de novembro, tendo integrando o Hospital Amato Lusitano com os agrupamentos de centros de 

saúde da Beira Interior Sul e do Pinhal Interior Sul e iniciado a sua atividade em janeiro de 2010. 

A ULSCB rege-se pelos Estatutos das Unidades Locais de Saúde aprovados pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, pelo Regime Jurídico do Setor Público Empresarial, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, bem como por todas as normas em vigor para o Serviço 

Nacional de Saúde e outras que, por força da sua natureza jurídica, lhe sejam aplicáveis. 

 

2. ENQUADRAMENTO  

O presente relatório visa dar cumprimento ao previsto na alínea i) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-

Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, bem como ao disposto no n.º 4 do artigo 16.º dos Estatutos da 

ULSCB, constantes do Anexo III, do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, nos termos do qual o 

Co selho Fis al e o Reviso  Ofi ial de Co tas e ite , …com base nos relatórios trimestrais elaborados 

pelo Conselho de Administração … , um relatório sucinto que reflita os controlos efetuados e as 

eventuais anomalias detetadas, bem como os eventuais desvios verificados em relação aos orçamentos 

e a identificação das respetivas causas . 

O Conselho de Administração da ULSCB apresentou ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas, 

em 31/10/2019, o Relatório de Execução Orçamental referente ao período compreendido entre 1 de 

janeiro e 31 de março de 2019, que visa dar cumprimento à obrigação prevista na alínea c) do artigo 

24.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. 

Refere a citada alínea c) do artigo 24.º que devem constar dos relatórios trimestrais de execução 

orçamental, a elaborar pelo Conselho de Administração, os indicadores de atividade, económico-

financeiros, de recursos humanos e outros definidos pelos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas das finanças e da saúde .  

O relatório de execução orçamental acima referido foi objeto de apreciação pelo Revisor Oficial de 

Contas, que emitiu Relatório de Acompanhamento em 23/dezembro/2019, que se anexa e faz parte 

integrante deste documento.  

Na presente data, o Plano de Atividades e Orçamento (PAO), que serve de base ao controlo orçamental 

referido neste Relatório, não se encontra aprovado pela Tutela. 

O Conselho Fiscal emite o presente relatório tendo ainda por base a análise efetuada a diversos 

documentos remetidos pela ULSCB na sequência de pedido formulado pelo Conselho Fiscal, os 

esclarecimentos prestados pelos Serviços Financeiros e pelo Conselho de Administração, bem como a 

análise das atas deste órgão de Administração.  
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Foi ainda analisada a evolução do prazo médio de pagamentos, determinado de acordo com o definido 

na RCM n.º 34/2008, de 14 de fevereiro, bem como o cumprimento do Princípio da Unidade de 

Tesouraria, de acordo com o disposto no artigo 115.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho1. 

O presente relatório é entregue ao Conselho de Administração para que seja enviado aos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde.  

 

3. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO TRIMESTRE 

3.1.  Execução Orçamental  

A execução orçamental da receita no primeiro trimestre de 2019, apresentada no quadro infra, 

evidencia um montante global cobrado de ,  M€  M€ do a o e ,  M€ de a os a te io es , 

correspondente a uma execução de 96,9% do orçamento corrigido para o trimestre: 

Quadro 1 – Síntese da execução orçamental da receita 

Un: euros 

Designação 
Dotação 
corrigida 

anual 

Dotação 
corrigida 

trimestral 

Receita 
cobrada 
do ano 

Cobrado 
anos 

anteriores 

Execução 
(%) 

Taxas, multas e outras penalidades 1 725 337 431 334 420 569 98 070 120,2% 

Transferências correntes 1 873 705 468 426 317 061 0 67,7% 

Venda de bens e serviços correntes 66 065 735 16 516 434 16 237 608 78 019 98,8% 

Outras receitas correntes 182 176 45 544 13 515 1 845 33,7% 

Total de receitas correntes (A) 69 846 953 17 461 738 16 988 753 177 934 98,3% 

Passivos financeiros 984 471 246 118 0 0 0% 

Total de receitas de capital (B) 984 471 246 118 0 0 0% 

Total (A)+(B) 70 831 424 17 707 856 16 988 753 177 934 96,9% 

Da análise do quadro supra, importa salientar o seguinte: 

 As vendas de bens e serviços correntes, que correspondem na sua maioria às receitas integrantes 

do Contrato-Programa, representam 95% do total de receitas arrecadas no período; 

 A taxa de execução da receita, aquém do previsto para o período, reflete essencialmente os 

atrasos verificados na execução de projetos de investimento cofinanciados2 previstos em sede de 

orçamento. 

A e eita di i uiu ,  M€ ua do o pa ada o  o p i ei o t i est e de , sendo de salientar, 

po é , ue a uele pe íodo a UL“CB e e eu o o ta te de ,  M€ pa a efeitos de au e to de 
capital estatutário.  

                                                           
1 Decreto-Lei de Execução Orçamental para 2019. 
2 Projetos de Remodelação e ampliação do Hospital Amato Lusitano, de eficiência energética (POSEUR) e de inovação na 

Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (SAMA). 
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No que se refere à despesa, o  u a dotação a ual de ,  M€, a espetiva exe ução o p i ei o 
trimestre totalizou 97,8% da dotação prevista para o período3, o espo de do a ,  M€ de despesa 
paga, conforme se detalha no quadro seguinte: 

Quadro 2 – Síntese da execução orçamental da despesa 
Un: euros 

Designação 
Dotação 
corrigida 

anual 

Dotação 
corrigida 

trimestral 

Despesa 
paga ano 

Pago anos 
anteriores 

Execução 
(%) 

Despesas com pessoal 44 220 608 10 076 174 9 146 526 217 042 92,9% 

Aquisições de bens e serviços 22 146 467 5 536 617 713 950 5 683 575 115,5% 

Juros e outros encargos 6 824 1 706 2 581 0 151,3% 

Transferências Correntes 40 382 10 096 11 468 0 113,6% 

Outras despesas correntes 101 447 25 362 76 849 750 306,0% 

Total de despesas correntes (A) 66 515 728 15 649 954 9 951 374 5 901 367 101,3% 

Aquisição de bens de capital 4 307 696 1 076 924 17 201 494 506 47,5% 

Ativos Financeiros 8 000 2 000 0 1 826 91,3% 

Total de despesas de capital (B) 4 315 696 1 078 924 17 201 496 332 47,6% 

Total (A)+(B) 70 831 424 16 728 878 9 968 575 6 397 699 97,8% 

Da análise do quadro supra evidencia-se, em particular: 

 A execução da rubrica de aquisições de bens e serviços, que totalizou , % ,  M€  da dotação 
prevista para o período; 

 Os pagamentos referentes a anos anteriores, com especial relevância nas rubricas de aquisição 

de bens e serviços e de bens de capital, que representam 39% (6,4 M€  do valo  total pago no 

trimestre; 

 A reduzida execução da rubrica de aquisição de bens de capital (47,5% do valor previsto para o 

trimestre), reportando a anos anteriores a quase totalidade dos pagamentos efetuados.  

Os mapas de execução orçamental da despesa evidenciam ainda que a ULSCB, no primeiro trimestre 

de 2019, assumiu compromissos no valor de 2  M€ 33% da dotação anual corrigida), encontrando-se 

po  paga  ,  M€ da uele valo . 

3.2.  Execução económica e financeira 

A execução das principais rubricas de resultados no primeiro trimestre de 2019, bem como os desvios 

verificados face ao orçamento e ao período homólogo, resumem-se no quadro seguinte:  

 

                                                           
3 Na dotação prevista para o período, para a rubrica de despesas com o pessoal, não foi considerado o montante previsto 

pagar a título de subsídio de férias e de Natal.  
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Quadro 3 – Evolução das principais rubricas de resultados 

Un: euros 

Rubricas 
Orçamento 

anual  
(1) 

Orçamento 
trimestral 

(2) 

Execução 
T1/2019 

(3) 

Desvio  
(3)-(2) 

Execução 
T1/2018 


2019/2018

Rendimentos e ganhos 70 889 673 17 722 418 17 306 663 -415 755 16 976 095 1,9% 

Prestações de serviços 67 102 773 16 775 693 16 639 059 -136 634 16 359 412 1,7% 

Impostos, contribuições e taxas 2 272 304 568 076 634 830 +66 754 527 985 20,2% 

Outros rendimentos 1 514 596 378 649 32 774 -345 875 88 698 -63,1% 

Gastos e perdas 72 538 915 18 134 729 18 777 606 +642 878 18 045 732 4,1% 

Custo das matérias consumidas 9 963 757 2 490 939 2 685 131 +194 192 2 852 711 -5,9% 

Fornecimentos e serviços externos 16 109 058 4 027 265 4 643 865 +616 601 4 372 976 6,2% 

Gastos com o pessoal 43 972 182 10 993 046 11 084 783 +91 738 10 391 066 6,7% 

Outros gastos e perdas 2 493 918 623 480 363 827 -259 652 428 979 -15,2% 

Imposto sobre o rendimento - - - - -   

Resultado líquido -1 649 242 -412 311 -1 470 943 -1 058 633 -1 069 637 -37,5% 

Como se verifica, no final do primeiro trimestre de 2019, o resultado líquido da ULSCB totaliza 1,5 M€ 

negativos, o que representa um agravamento de ,  M€ fa e a igual pe íodo de . Neste o texto, 
importa realçar o seguinte: 

a) Os rendimentos e ganhos ficaram aquém do valor previsto para o trimestre (- ,  M€), em virtude 

do valor o ça e tado a u i a p estações de se viços , evide iado as de o st ações 
financeiras previsionais, se encontrar sobrevalorizado face ao acordado em sede de contrato 

programa, conforme referido pelo Conselho Fiscal no seu Relatório e Parecer sobre o Plano de 

Atividades e Orçamento para 2019, bem como pela fraca execução de projetos de investimento 

financiados por fundos comunitários;  

b) Os fornecimentos e serviços externos (FSE) superaram em 0,6 M€ o valo  p evisto no orçamento 

corrigido para o trimestre, sendo aquele desvio ais exp essivo as u i as de se viços 
espe ializados  e meios complementares de diagnóstico .  

Este desvio encontra-se em linha com o referido pelo Conselho Fiscal no seu Relatório e Parecer 

mencionado na alínea supra, no qual foi evidenciado que esta rubrica se encontrava subvalorizada 

e , pelo e os,  M€. 

Face ao período homólogo, verifica-se que os FSE aumentaram 0,27 M€ , % , se do as u i as 
de se viços espe ializados  e se viços dive sos  as ue ap ese ta a  es i e tos ais 
expressivos (20% e 25,6%, respetivamente).  

Na u i a se viços espe ializados  desta a-se o crescimento, no trimestre, do número de horas 

pagas a médicos em regime de prestação de serviços, o que se resulta, segundo a ULSCB, da falta 

de autorização para contratar pessoal médico que havia sido previsto em sede de orçamento. 

c) A execução da rubrica de gastos com o pessoal não difere de forma significativa do orçamento 

estimado para o trimestre, evidenciando, porém, um acréscimo de 6,7% face à execução registada 



 
CONSELHO FISCAL 

 5/8 
 

no período homólogo, em virtude do crescimento dos gastos com remunerações certas e 

permanentes e com trabalho extraordinário.  

Analisando especificamente esta última rubrica, verifica-se que cresceu 12,15% (+ 119 mil euros) 

face ao primeiro trimestre de 2018, em resultado do aumento do número de horas 

extraordinárias relevadas contabilisticamente no período, embora algumas destas tenham sido 

realizadas no ano anterior. 

Face ao que antecede, no final do primeiro trimestre de 2019 o EBITDA apurado foi de 1,1 M€ 
egativos, asta te i fe io  ao ue havia sido fixado e  sede de A o do Modifi ativo ,  M€  e ao 

registado no mesmo período do ano transato (0,74 M€ negativos).  

 

4. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS  

Tendo presente a informação remetida pela ULSCB à DGO e ACSS, nos ternos do previsto no artigo 

60.º do Decreto-Lei de Execução Orçamental (DLEO)4 para 2019, no primeiro trimestre de 2019 foram 

pagas e a de  il ho as ext ao di á ias, u  o ta te de ,  M€, o ue ep ese ta u  a és i o 
de 3 579 horas e de 119 mil euros face a igual período do ano anterior, como se demonstra o quadro 

seguinte: 

Quadro 4 – Evolução das horas extraordinárias pagas 

Categorias 
2018 2019 Variação 2019/2018 

nº horas valor €  nº horas valor €  nº horas valor €  

Médicos 26 305 841 786 27 183 906 203 877 64 416 

Enfermeiros 5 506 63 675 6 850 97 854 1 344 34 179 

Outros 10 562 76 124 11 919 96 790 1 357 20 665 

Total 42 373 981 585 45 952 1 100 846 3 579 119 261 

É de salientar que, do total de horas extraordinárias pagas a enfermeiros (6 850 horas), 944 reportam 

a trabalho realizado no ano anterior, cujo pagamento apenas ocorreu em 2019. 

Quanto às horas pagas a prestadores de serviços médicos, de acordo com a informação disponibilizada 

pela ULSCB, no primeiro trimestre de 2019 superaram em 7 772 as pagas em idêntico período de 2018, 

tendo o respetivo valor registado um acréscimo de 246 mil euros5,  como se evidencia: 

Quadro 5 – Evolução das horas pagas a prestadores de serviços médicos 

Meses 
2018 2019 Variação 2019/2018 

nº horas valor €  nº horas valor €  nº horas valor €  

Janeiro 3 478 102 071 5 490 167 771 2 012 65 700 

Fevereiro 3 011 93 134 4 046 120 359 1 035 27 225 

Março 2 893 74 375 7 618 227 221 4 725 152 846 

Total 9 382 269 580 17 154 515 351 7 772 245 771 

                                                           
4 Decreto-lei n.º 84/2019, de 28 de junho. 
5 Refira-se que os reportes efetuados para a DGO e ACSS, nos temos do artigo 60.º do Decreto-Lei de Execução Orçamental 

(DLEO) para 2019, evidenciam que aqueles acréscimos foram de 9 326 horas e de 264 mil euros, valores posteriormente 
corrigidos pela ULSCB. 
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Os acréscimos acima referidos, nas horas extraordinárias e de prestação de serviços médicos, são 

justificadas pela ULSCB, designadamente com o impacto da passagem para as 35 horas de trabalho 

semanais, com as limitações existentes na contratação de pessoal médico previsto em sede de 

orçamento. 

 

5. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS (artigo 158.º do DLEO) 

Nos termos do n.º 3 do artigo 158.º do DLEO, devem ser iguais ou inferiores aos montantes registados 

em 2018 os seguintes gastos operacionais: 

 a) Com pessoal, corrigidos dos encargos decorrentes das indemnizações por rescisão, da 

aplicação do disposto no artigo 21.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e das valorizações 

remuneratórias nos termos do disposto na Lei do Orçamento do Estado ; 

 b) Conjunto dos encargos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, e os associados à 

frota automóvel; 

 c) Conjunto dos encargos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria . 

No que se refere aos encargos como pessoal, verifica-se um acréscimo de ,  M€ fa e a , situação 

que é explicada pela ULSCB com o aumento do número de trabalhadores (+ 24), o descongelamento 

de carreiras, a atualização da tabela remuneratória dos técnicos superiores de diagnóstico e 

terapêutica, bem como com o aumento dos gastos com trabalho extraordinário (+12,2%), já referido. 

De salientar que o número de horas extraordinárias pagas no período, e que contribuem para o 

apuramento daquela variação, inclui cerca de 1.000 horas realizadas no ano anterior. 

Também os gastos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, bem como os associados à frota 

automóvel e com a contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria foram superiores aos 

realizados em idêntico período de 2018 e excedem a dotação considerada para o trimestre, conforme 

se evidencia no quadro seguinte: 

Quadro 6 – Evolução dos gastos operacionais – alíneas b) e c) do artigo 158.º DLEO 

Rubricas 
Orçamento 

anual 
(1) 

Orçamento 
trimestral 

(2) 

Execução 
T1/2019 

(3) 

Desvio 
(3)-(2) 

Execução 
T1/2018 


2019/2018

Deslocações e alojamento, ajudas de custo e 
gastos com frota automóvel 

372 578 93 145 114 704 21 560 95 224 20,5% 

Estudos, pareceres, projetos e consultoria 42 034 10 509 36 497 25 989 22 177 64,6% 

O aumento destes gastos é justificado pela ULSCB designadamente com: 

 O acréscimo das deslocações para acompanhamento de doentes e frequência de ações de 

formação e em serviço, bem como com o facto de alguns colaboradores se encontrarem a 

prestar serviço fora do seu local de colocação, o que exige o pagamento de subsídio de 

transporte diário; 

 O aumento do número de viaturas (+1), a antiguidade da frota automóvel que exige 

reparações mais caras, bem como o aumento da faturação da Viatura Médica de Emergência 
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e Reanimação (VMER) que cresceu de 1 € (1.º trimestre de 2018) para 4 € .º t i est e 
de 2019);  

 A contratação de serviços de fiscalização para obras em curso no período (Centro de Saúde da 

Sertã e Remodelação e Ampliação do HAL), bem como para elaboração de projetos para obras 

de construção e remodelação previstas realizar.  

 

6. OUTROS ASPETOS 

6.1.  Evolução da dívida e dos pagamentos em atraso 

A dívida total da ULSCB ,  M€  registou um acréscimo de 37,4% (4,5 M€  fa e ao pe íodo ho ólogo, 

embora quando comparada com a reportada a 31/12/2018 evidencie um decréscimo de cerca de 

0,6 M€ (-3,4%). 

Quanto aos pagamentos em atraso, verifica-se que o valor apurado em 31/03/2019 não apresenta 

uma oscilação significativa face ao período homólogo (-0,1%), crescendo, porém, 3,2% face a 

31/12/2018, como se ilustra no quadro seguinte: 

Quadro 7 – Dívida e Prazo Médio de Pagamentos 

Dívida e PMP 
2018 T1 

€  
2019 T1 

€  

  
T1 2019/T1 2018 31/12/2018 

€  

  
T1 2019/2018 

€ % % 

Dívida Total 11 933 142 16 396 075 4 462 933 37,4% 16 977 817 -3,4% 

Pagamentos em atraso 7 073 531 7 066 850 -6 681 -0,1% 6 846 579 3,2% 

PMP ponderado (dias) 79 74 -5 -6,3% 70 5,7% 

De acordo com os elementos disponibilizados pela ULSCB, os pagamentos em atraso existentes (mais 

de 90 dias) à data de 31/03/2019, a exemplo do verificado no final do ano transato, reportam somente 

a entidades do SNS, se do de desta a  ue ,  M€ da uele valo  diz espeito a fatu as e itidas pela 
ARS Centro, em 2012/2013, a maioria das quais a ULSCB não reconhece. Embora tenha sido autorizada, 

por despacho do Secretário de Estado da Saúde de junho/2015, a anulação de parte daquela dívida 

,  M€ , as espetivas fatu as ai da ão fo a  o jeto de devida a ulação, pelo ue su siste  
relevadas nas contas da ULSCB.  

Não obstante o acima referido, o Prazo Médio de Pagamentos (PMP) da ULSCB decresceu 5 dias face 

ao período homólogo, tendo registado, no entanto, um acréscimo de 4 dias face a 31/12/2018. 

 

6.2.  Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado 

Por despacho do Vogal do Conselho de Administração do IGCP, EPE, foi a ULSCB excecionada do 

cumprimento da Unidade de Tesouraria do Estado, para os anos de 2018 e 2019, para os valores 

movimentados pelo sistema de pagamentos a convencionados. 

Neste quadro, a ULSCB detém duas contas na banca comercial, para pagamento a entidades 

convencionadas, sendo uma no Millennium BCP e a outra no Banco Santander Totta.  
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7. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, e tendo em atenção o referido pelo ROC, em particular no ponto IV.3 do Relatório 

de Acompanhamento em anexo, o Conselho Fiscal salienta que as demonstrações financeiras da ULSCB 

evidenciam, no final de março de 2019, um resultado líquido negativo no valor de 1,5 M€, situando-se 

o EBITDA em 1,1 M€ negativos, muito aquém do valor definido em sede de Acordo Modificativo para 

o ano de 2019, o qual apenas parece passível de alcançar com um aumento significativo dos 

rendimentos ou um decréscimo acentuado dos gastos nos restantes trimestres do ano. 
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I – NOTA DE INTRODUÇÃO 

 
Ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração da  
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 
Avenida Pedro Álvares Cabral  
6000-085 Castelo Branco  
 
 
Porto, 23 de dezembro de 2019 
 
Exmos. Senhores, 
 
No âmbito do desempenho das nossas funções legais e estatutárias de Revisor Oficial 
de Contas da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE (adiante também 
designada por ULSCB ou Unidade Local de Saúde) e ao abrigo do n.º 4 do artigo 16.º 
dos Estatutos da ULSCB, procedemos ao acompanhamento da atividade da Unidade 
Local de Saúde, referente ao período de 1 de janeiro a 31 de março de 2019. 
 
A nossa nomeação para Revisor Oficial de Contas para o mandato de 2018 – 2020 
ocorreu a 14 de setembro de 2018, de acordo com Despacho Conjunto das Finanças e 
Saúde. 
 
No decurso do nosso trabalho utilizámos os procedimentos e técnicas de auditoria 
que considerámos necessários e adequados à natureza e caraterísticas deste 
trabalho. 
 
Para além do presente Capítulo I “Nota de Introdução”, este documento inclui ainda 
o Capítulo II “Metodologia – Trabalho realizado”, o Capítulo III “Responsabilidades”, o 
Capítulo IV “Principais conclusões” e o Capítulo V “Nota Final”. 
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II – METODOLOGIA – TRABALHO REALIZADO 

 
O trabalho realizado incluiu, entre outros aspetos, os seguintes: 
 
 Acompanhamento da atividade da ULSCB através da obtenção de informações 

junto da Administração e dos Serviços; 

 Análise da evolução das principais rubricas das Demonstrações Financeiras 
relativas ao período findo em 31 de março de 2019; 

 Análise dos balancetes contabilísticos referentes ao 1.º trimestre de 2019; 

 Análise dos Mapas de controlo da execução orçamental (receita e despesa) a 31 
de março de 2019; 

 Apreciação do “Relatório de Execução Orçamental” do 1.º trimestre de 2019, 
elaborado pelo Conselho de Administração; 

 Verificação do cumprimento das principais obrigações legais e estatutárias; 

 Análise ao cumprimento do Princípio da Unidade de Tesouraria, previsto na 
alínea b), n.º 4, do artigo 141º, da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro; 

 Revisão analítica aos agregados financeiros de maior significado. 
 
De salientar que o trabalho realizado não constitui um exame às demonstrações 
financeiras da ULSCB do período de três meses findo em 31 de março de 2019, nem 
uma revisão limitada às mesmas, servindo apenas para dar cumprimento ao disposto 
no n.º 4 do artigo 16.º dos Estatutos da Unidade Local de Saúde.  
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III – RESPONSABILIDADES 

 
É da responsabilidade do Conselho de Administração da ULSCB a preparação e a 
apresentação do relatório de execução orçamental, o qual inclui o relato e as 
informações financeiras previstas e realizadas durante o trimestre a que respeita o 
presente relatório, preparados a partir do orçamento da Unidade Local de Saúde e 
dos registos contabilísticos respeitantes às operações realizadas no período, 
respetivamente. 
 
A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação do relato 
de execução orçamental e se o mesmo reflete de forma adequada a informação 
relativa ao orçamento e às realizações expressas nos registos contabilísticos da 
Unidade Local de Saúde, competindo-nos apresentar as principais conclusões 
decorrentes do trabalho realizado. 
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IV – PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

IV.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

 
 
A taxa de execução da receita quando comparada com o total do valor orçamentado 
para o ano, ascende a cerca de 24%, valor expetável para um trimestre do ano. 
 
Ao nível das Transferências correntes verifica-se a baixa execução ao nível dos 
projetos de investimento cofinanciados, devido aos atrasos no arranque dos mesmos. 
 
No período anterior foram registados 2 084 000 euros em Passivos Financeiros, 
referentes ao reforço do capital estatutário com a finalidade da regularização das 
dívidas a fornecedores externos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

em euros

 Execução 

Orçamental (%) 

(2)/(1)

RECEITA

Taxas, multas e outras penalidades 1 725 337           517 332 337 203 518 639           30%

Transferências correntes 1 873 705           317 061 3 537 317 061           17%

Vendas de bens e serviços correntes 66 065 735         16 246 430 15 672 693 16 315 627       25%

Outras receitas correntes 182 176             13 515 59 879 15 360             8%

Receitas Correntes 69 846 953       17 094 338       16 073 312     17 166 687     25%

Passivos Financeiros 984 471             -                      2 084 000 -                    0%

Receitas de Capital 984 471           -                      2 084 000       -                    -

Total Receitas Correntes e Capital 70 831 424       17 094 338       18 157 312      17 166 687     24%

Operações de Tesouraria -                      -                      827 719            -                    -

 Executado 1.º 

Trimestre 2019  

 Executado 1.º 

Trimestre 2018    
Designação

 Orçamento 

anual aprovado 

corrigido         

(1) 

 Receita 

Cobrada Líquida 

1.º Trimestre 

2019           

(2) 
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IV.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

 
 
 
A taxa de execução da despesa ascendeu a cerca de 23%, um valor expetável para o 
primeiro trimestre. Na coluna “Executado 1.º Trimestre 2019” apresenta um valor 
acima do que seria expetável para o trimestre, justificado com a existência de 
encargos (essencialmente referentes a Aquisição de bens e serviços) relacionados 
com o ano anterior. Conforme descrito no Relatório de Execução Orçamental do 1.º 
trimestre de 2019, elaborado pelo Conselho de Administração, no início de 2019 foi 
possível a alteração de procedimento contabilístico relativo à integração dos saldos 
das dívidas de anos anteriores nas respetivas rubricas orçamentais, justificando assim 
o aumento face ao executado do período homólogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

em euros

 Execução 

Orçamental (%) 

(2)/(1)

DESPESA

Despesas com o pessoal 44 220 608         10 550 394 9 787 406 9 363 568 21%

Aquisição de bens e serviços 22 146 467         12 365 399 10 013 784 6 397 525 29%

Juros e outros encargos 6 824                2 607 1 727 2 581 38%

Transferências correntes 40 382               11 468 14 851 11 468 28%

Outras despesas correntes 101 447             80 506 5 193 77 599 76%

Despesas de Correntes 66 515 728       23 010 374       19 822 961     15 852 741     24%

Aquisição de bens de capital 4 307 696           1 104 617 574 477 511 707 12%

Ativos financeiros 8 000                1 826                4 634 1 826              23%

Despesas de Capital 4 315 696        1 106 443        579 111 513 533         12%

Total Despesa Correntes e de Capital 70 831 424       24 116 817       20 402 072 16 366 274     23%

Operações de Tesouraria -                      -                      827 719 -                    -

 Executado 1.º 

Trimestre 2019 

 Executado 1.º 

Trimestre 2018    
Designação

 Orçamento 

anual aprovado 

corrigido         

(1) 

 Despesa Paga 

Líquida de 

Reposições 1.º 

Trimestre 2019    

(2) 
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IV.3 BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA 

 
 

Balanço

em euros

ATIVO 31-mar-19 31-dez-18 Variação

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 40 979 688       40 891 633    88 055            

Outros investimentos financeiros 58 933            53 017          5 916              

41 038 621       40 944 649    93 972            

Ativo corrente

Inventários 1 052 768        1 228 094      (175 326)          

Clientes 16 213 741       15 975 289    238 452           

Outros créditos a receber 21 772 066       20 245 971    1 526 095        

Capital subscrito e não realizado 8 516 000        8 516 000      -                    

Diferimentos 52 541            52 541          -                    

Caixa e depósitos bancários 1 010 029        209 586        800 443           

48 617 144       46 227 480    2 389 664        

TOTAL DO ATIVO 89 655 765       87 172 130    2 483 636        

em euros

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 31-mar-19 31-dez-18 Variação

CAPITAL PRÓPRIO

Capital subscrito 16 200 000       16 200 000    -                    

Excedentes de revalorização 18 190 923       18 190 923    -                    

Resultados transitados (2 960 314)       1 206 921      (4 167 235)       

Outras variações no capital próprio 12 374 915       12 374 915    -                    

Resultado Líquido do  Exercício  (1 470 943)       (4 167 235)     2 696 292        

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 42 334 580       43 805 523    (1 470 943)       

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões 1 922 581        1 922 581      -                    

1 922 581        1 922 581      -                    

Passivo corrente

Fornecedores 5 493 251        4 939 898      553 352           

Adiantamento de clientes 13 108 206       11 485 354    1 622 852        

Estado e outros entes públicos 1 448 503        957 887        490 615           

Diferimentos 5 335 131        5 335 131      -                    

Fornecedores de investimento 635 946           762 523        (126 577)          

Outras contas a pagar 19 377 568       17 963 232    1 414 335        

45 398 604       41 444 025    3 954 579        

TOTAL DO PASSIVO 47 321 185       43 366 606    3 954 579        

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 89 655 765       87 172 130    2 483 635        



Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 
Relatório de acompanhamento BDO – 1.º Trimestre de 2019 

Página 9 

Com referência a 31 de março de 2019, a Entidade tem registado no seu Ativo os 
imóveis onde se situam as suas instalações, pelo valor líquido total de 
27 108 912 euros. Todavia não detém a titularidade de todos os imóveis, nem nos 
facultou documentos comprovativos da sua propriedade. 
 
A rubrica Outros créditos a receber respeita essencialmente à estimativa de valores a 
receber da Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), no âmbito dos 
contratos programa, sendo que estão registados no Passivo, ao nível dos 
Adiantamentos de clientes os valores entregues pela ACSS a título de Adiantamentos, 
sujeitos a retificação futura. De salientar que encontra-se ainda em curso pela ACSS, 
o processo de conferência para encerramento dos CP celebrados com a Entidade dos 
exercícios de 2016 a 2018, e face ao histórico de divergências das estimativas 
reconhecidas em exercícios anteriores, as possíveis correções daí resultantes 
configuram limitações ao âmbito e profundidade do nosso trabalho. 
 
Ainda relacionado com o parágrafo anterior, em 31 de março de 2019 estimamos que 
as dívidas de Terceiros (Clientes e Outros créditos a receber) incluem cerca de 
11 500 000 euros de créditos sobre entidades públicas, com antiguidade superior a 12 
meses, para os quais não tem sido procedimento a constituição da respetiva 
imparidade, em virtude de se tratarem de entidades públicas. 
 
A rubrica de Diferimentos (Passivo) está relacionada com os projetos de investimento 
cofinanciados, não apresentando movimentação no período em virtude do atraso no 
arranque desses projetos, conforme referido no Ponto IV.1 deste Relatório.    
 
Verificámos o cumprimento do Princípio da Unidade de Tesouraria, previsto na alínea 
b), n.º 4, do artigo 141º, da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. A dispensa de 
concentração integral das disponibilidades junto do IGCP foi autorizada pelo Ofício 
n.º SGC-2018/9565, de 8 de junho. Atualmente, a ULSCB detém duas contas 
bancárias, na Caixa Geral de Depósitos e no Banco Santander Totta, para pagamentos 
a Entidades convencionadas. 
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As Taxas, Vendas e Prestação de Serviços do período aumentaram 2,3%, quando 
comparadas com o período homólogo de 2018. 
 
O Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas sofreu um decréscimo 
no período de cerca de 5,9% (cerca de 168 mil euros), devido em grande parte pelo 
efeito da redução registada no consumo de medicamentos e pelo facto de em 2018, 
no primeiro trimestre não ter sido reconhecido o impacto das notas de crédito dos 
medicamentos. 
 
O acréscimo do período dos Gastos com o pessoal em cerca de 694 mil euros está 
essencialmente relacionado com o aumento das horas extraordinárias, atualizações 
salariais ocorridas ao nível da remuneração base e do descongelamento de carreiras. 

Demonstração dos Resultados por Natureza
em euros

Valor %

(+) Taxas, Vendas e Prestação de Serviços 17 273 889      16 887 397      386 492      2,3%

(-) Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas 2 685 131        2 852 711        (167 580)     -5,9%

(-) Fornecimentos e serviços externos 4 643 865        4 372 976        270 889      6,2%

(-) Gastos com o pessoal 11 084 783      10 391 066      693 717      6,7%

(+) Outros rendimentos 25 755            88 698            (62 943)       100,0%

(-) Outros gastos 2 646             101 185          (98 538)       -97,4%

Resultado antes de depreciações, custos financeiros e impostos (1 116 781)       (741 842)         (374 939)     50,5%

(+/-) Gastos/reversões de depreciação e de amortização 320 775          327 568          (6 793)        -2,1%

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (1 437 556)       (1 069 410)       (368 146)     34,4%

(-) Juros e gastos similares suportados 33 387            227                33 160        14631,3%

Resultado antes de impostos (1 470 943)       (1 069 637)       (401 307)     37,5%

Resultado Líquido do Periodo (1 470 943)       (1 069 637)       (401 307)     38%

Variação
31-mar-19 31-mar-18
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V – NOTA FINAL 

 
Ao finalizarmos o presente relatório não queremos deixar de registar a boa 
colaboração dos Serviços da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE, na 
prestação das informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento dos 
nossos trabalhos. 
 
Este relatório é emitido exclusivamente para informação e uso do Conselho Fiscal e 
do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, para a finalidade 
mencionada na secção “Nota de Introdução” acima, pelo que não deverá ser utilizado 
para quaisquer outras finalidades nem ser distribuído a outras entidades. Qualquer 
outra utilização carece da autorização prévia e expressa da BDO & Associados, SROC, 
Lda.. 
 
Estamos ao inteiro dispor de V. Exas., para prestar qualquer esclarecimento adicional 
que entendam necessário. 
 
 
Apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
 
 
De V. Exas. 
Atentamente, 
 

 
 
 

_____________________________________ 
Paulo Sousa Ferreira, em representação de 
BDO & Associados, SROC, Lda. 
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