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RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL DO TERCEIRO 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 24/02/2020, o Relatório de Execução Orçamental referente ao período compreendido entre 1 de 

janeiro e 30 de setembro 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 em 03/03/2020, 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 daquele Conselho.   
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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 SEMESTRE 

3.1.  Execução Orçamental  

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

evidencia um montante global cobrado de 50,9 M€ 50,54 M€ do a o e , 4 M€ de a os a te io es , 
correspondente a uma execução de 95,8% do orçamento corrigido para o período: 

Quadro 1 – Síntese da execução orçamental da receita 

Un: euros 

Designação 
Dotação 
corrigida 

anual 

Dotação 
corrigida 
período 

Receita 
cobrada 
do ano 

Cobrado 
anos 

anteriores 

Execução 
(%) 

Taxas, multas e outras penalidades 1 725 337 1 294 003 1 059 122 115 084 90,7% 

Transferências correntes 1 873 705 1 405 279 533 368 0 38,0% 

Venda de bens e serviços correntes 66 065 735 49 549 301 48 825 479 224 065 99,0% 

Outras receitas correntes 182 176 136 632 123 696 3 069 92,8% 

Total de receitas correntes (A) 69 846 953 52 385 215 50 541 665 342 218 97,1% 

Passivos financeiros 984 471 738 353 0 0 0% 

Total de receitas de capital (B) 984 471 738 353 0 0 0% 

Total (A)+(B) 70 831 424 53 123 568 50 541 665 342 218 95,8% 

Da análise do quadro supra, importa salientar o seguinte: 

▪ As vendas de bens e serviços correntes, que correspondem na sua maioria às receitas com origem 

no Contrato-Programa, representam 96% do total de receitas cobradas 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 receita diminuiu 3 M€ ua do o pa ada o  o terceiro trimestre de 2018, 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, bem como reforços mensais3 ao valor do adiantamento do contrato-programa.   

                                                           
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). 
3 De abril a setembro de 2018. 
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No que se refere à despesa, o  u a dotação a ual de ,  M€, a espetiva exe ução até ao final do 

terceiro trimestre totalizou 98% da dotação prevista para o período, correspondendo a 50,6 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 
período 

Despesa  
paga ano 

Pago anos 
anteriores 

Execução  
(%) 

Despesas com pessoal 44 220 608 31 706 356 32 033 477 220 321 101,7% 

Aquisições de bens e serviços 22 154 467 16 615 850 7 527 871 9 475 281 102,3% 

Juros e outros encargos 6 824 5 118 8 498 0 166,0% 

Transferências Correntes 40 382 30 287 11 468 0 37,9% 

Outras despesas correntes 101 447 76 085 152 925 750 202,0% 

Total de despesas correntes (A) 66 523 728 48 433 696 39 734 239 9 696 352 102,1% 

Aquisição de bens de capital 4 307 696 3 230 772 459 212 759 747 37,7% 

Ativos Financeiros 0 0 0 0 - 

Total de despesas de capital (B) 4 307 696 3 230 772 459 212 759 747 37,7% 

Total (A)+(B) 70 831 424 51 664 468 40 193 451 10 456 099 98,0% 

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

▪ A execução das rubricas de aquisições de bens e serviços e outras despesas correntes, que 

totalizou 102,3% (17 M€  e 202% das respetivas dotações previstas 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 21% (10,5 M€  do valo  total pago no 

terceiro trimestre;  

▪ A e essidade de efo ço das dotações o ça e tais, desig ada e te das u i as ju os e out os 
e a gos  e out as despesas o e tes , ujos paga e tos supe aram no período a dotação 

corrigida anual; 

▪ A reduzida execução da rubrica de aquisição de bens de capital (37,7% do valor previsto executar 

até ao final de setembro), reportando a anos anteriores cerca de 62% dos pagamentos efetuados.   

O mapa de execução orçamental da despesa4 referente ao mês de setembro evidencia ainda que: 

▪ Os compromissos assumidos e os pagamentos efetuados num conjunto alargado de classificações 

económicas (v.g. 01.01.14, 01.02.10, 01.02.13, 01.03.09, 02.02.01, 02.02.10) superam as 

respetivas dotações orçamentais corrigidas anuais, o que demonstra a necessidade de reforço 

orçamental das mesmas, o o a i a efe ido a p opósito das u i as ju os e out os e a gos  
e out as despesas o e tes ; 

▪ Até ao final do terceiro trimestre de 2019, foram assumidos compromissos no valor de 65,1 M€ 
(92% da dotação anual corrigida), encontrando-se por pagar 14,4 M€. 

                                                           
4 Mapa 7.1 - Mapa de controlo da execução orçamental – despesa.  
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3.2. Execução económica e financeira 

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

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

Quadro 3 – Evolução das principais rubricas de resultados 

Un: euros 

Rubricas 
Orçamento 

anual  
(1) 

Orçamento 
terceiro 

trimestre 
(2) 

Execução 
T3/2019 

(3) 

Desvio  
(3)-(2) 

Execução 
T3/2018 

 
2019/2018 

Rendimentos e ganhos 70 889 673 53 167 255 51 124 129 -2 043 125 51 739 974 -1,2% 

Prestações de serviços 67 102 773 50 327 080 49 383 550 - 943 530 49 818 799 -0,9% 

Impostos, contribuições e taxas 2 272 304 1 704 228 1 548 729 - 155 499 1 617 959 -4,3% 

Outros rendimentos 1 514 596 1 135 947  191 850 - 944 096  303 216 -36,7% 

Gastos e perdas 72 538 915 54 404 186 56 011 300 1 607 114 53 519 990 4,7% 

Custo das matérias consumidas 9 963 757 7 472 818 7 491 033  18 216 7 893 341 -5,1% 

Fornecimentos e serviços externos 16 109 058 12 081 794 13 569 504 1 487 710 12 203 411 11,2% 

Gastos como pessoal 43 972 182 32 979 137 33 861 854  882 718 32 252 927 5,0% 

Outros gastos e perdas 2 493 918 1 870 439 1 088 908 - 781 530 1 170 310 -7,0% 

Imposto sobre o rendimento - - - - -  

Resultado líquido -1 649 242 -1 236 932 -4 887 171 -3 650 239 -1 780 016 -174,6% 

Como se verifica, no final do terceiro trimestre de 2019, o resultado líquido da ULSCB totaliza 4,9 M€ 

negativos, o que representa um agravamento de 3,1 M€ fa e a igual pe íodo de . Neste contexto, 

importa realçar o seguinte: 

a) Os rendimentos e ganhos ficaram aquém do valor previsto para o terceiro trimestre (- 2 M€ , em 

virtude, essencialmente, do valor o ça e tado a u i a p estações de se viços , evide iado 
nas demonstrações financeiras previsionais, se encontrar sobrevalorizado face ao aprovado 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 1,5 M€ o valo  p evisto no orçamento 

corrigido para o terceiro trimestre, sendo aquele desvio ais exp essivo as u i as de se viços 
especializados , meios complementares de diagnóstico , deslo ações, estadas e t a spo tes  e 

eios o ple e ta es de terapêutica .   

Esta insuficiência orçamental foi igualmente referida pelo Conselho Fiscal no seu Relatório e 

Parecer mencionado na alínea supra, no qual foi evidenciado que, face ao histórico de gastos, a 

rubrica de fornecimentos e serviços externos se e o t ava su valo izada e , pelo e os,  M€.  

Face ao período homólogo, verifica-se que os FSE aumentaram 1,4 M€ 11,2%), sendo as rubricas 

de meios complementares diagnóstico  e serviços especializados  as ue ap ese ta a  
crescimentos mais expressivos (12,4% e 19,2%, respetivamente).   
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Na u i a se viços espe ializados  desta a-se o crescimento, no semestre, 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.  

A execução da rubrica de gastos com o pessoal apresenta um crescimento de 5% (1,6 M€  face ao 

período homólogo, em virtude do crescimento dos gastos com remunerações certas e permanentes e 

com subsídios de prevenção, de trabalho noturno e de turnos. Refira-se ainda que, face ao período 

homólogo, o número de funcionários registou um crescimento líquido (+39), na sequência do 

despacho conjunto dos Ministérios da Saúde e das Finanças, de 01/08/2019. Face ao que antecede, no 

final do terceiro trimestre de 2019 o EBITDA apurado foi de 3,833 M€ egativos, bastante inferior ao 

fixado em sede de A o do Modifi ativo ,  M€  e ao registado no mesmo período do ano transato 

(0,8 M€ negativos).   

 

4. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS 

Tendo presente a informação remetida pela ULSCB à DGO e à ACSS, nos termos previstos no artigo 

60.ª do Decreto-Lei de Execução Orçamental (DLEO)5 para 2019, até ao final do terceiro trimestre de 

2019 foram pagas 146,3 mil horas extraordinárias, num montante de 3,4 M€, o o se de o st a o 
quadro seguinte: 

Quadro 4 – Evolução das horas extraordinárias pagas 

Grupo 
Profissional 

2018 2019 Variação 2019/2018 

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

Médicos 77 492 2 563 863 81 378 2 697 328 3 887 133 465 

Enfermeiros6 16 795 211 607 27 214 351 798 10 419 140 191 

Outros 33 713 328 858 37 699 308 951 3 986 - 19 907 

Total 128 000 3 104 328 146 291 3 358 077 18 291  253 749 

Como se verifica o número de horas extraordinárias e o respetivo valor pago cresceram face a idêntico 

período de 2018, em particular nos grupos profissionais dos médicos e enfermeiros.  

No final do terceiro trimestre de 2019, as prestações de serviços médicos cresceram 8.497 horas face 

ao período homólogo, com um impacto de 329 mil euros no valor pago, como se evidencia: 

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

T3/2018 T3/2019 Variação 2019/2018 

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

35 635 1 004 165 44 132 1 332 916 8 497 328 751 

Este acréscimo é justificado pela ULSCB, designadamente com as limitações existentes na contratação 

de pessoal médico para responder às necessidades dos serviços de urgência e de consultas externas. 

                                                           
5 Decreto-lei n.º 84/2019, de 28 de junho. 
6 Para efeitos de comparativo com 2019, o valor de horas extraordinárias pago a enfermeiros até ao final do terceiro trimestre 

de 2018 não inclui o montante de 303,5 mil euros, pago entre junho e setembro de 2018, referente a horas efetuadas em 

anos transatos e que se encontravam em saldo em 31/12/2017 (banco de horas). 



 
CONSELHO FISCAL   

 6/8 

 

 

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 concerne aos encargos como pessoal, como referido anteriormente, verifica-se um aumento 

dos mesmos face a 2018, situação que é explicada, designadamente pelo aumento do número de 

colaboradores e pela atualização da tabela remuneratória dos técnicos superiores de diagnóstico e 

terapêutica e dos enfermeiros. 

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

automóvel e à contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria, apresenta-se no quadro 

seguinte a respetiva evolução e a comparação com a dotação orçamental de 2019: 

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

Rubricas 
Orçamento 

anual 
(1) 

Orçamento 
T3 (2) 

Execução 
T3/2019 

(3) 

Desvio 
(3)-(2) 

Execução 
T3/2018 

 
2019/2018 

Deslocações e alojamento, ajudas de custo e 

gastos com frota automóvel 

372 578 279 434 281 134 1 700 285 495 -1,5% 

Estudos, pareceres, projetos e consultoria 
42 034 31 526 112 778 81 253 79 682 41,5% 

O aumento dos gastos com estudos, pareceres, projetos e consultoria é justificado com 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. 

No que se refere aos gastos com deslocações e alojamento, ajudas de custo e com a frota automóvel, 

embora os mesmos evidenciem globalmente um ligeiro decréscimo face ao período homólogo, em 

particular os relacionados com a frota automóvel, é expetativa da ULS que venham a registar um 

crescimento significativo no último trimestre do ano, o que poderá colocar em causa o objetivo de não 

aumento fixado no n.º 3 do artigo 158.º acima referido. 
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6. OUTROS ASPETOS 

6.1.  Evolução da dívida e dos pagamentos em atraso  

A dívida total da ULSCB (19,3 M€) registou um acréscimo de 55,3% (6,9 M€  fa e ao pe íodo ho ólogo 

e de 2,3 M€ 13,4%) quando comparada com a reportada a 31/12/2018.  

Quanto aos pagamentos em atraso, o valor apurado em 30/09/2019 evidencia um crescimento de 20% 

face ao período homólogo e de 22,7% quando comparado com o reportado a 31/12/2018, como se 

ilustra no quadro seguinte: 

Quadro 7 – Dívida e Prazo Médio de Pagamentos 

Dívida e PMP 
2018 T3 

€  

2019 T3 
€  

  
T3 2019/T3 2018 

31/12/2018 
€  

  
T3 2019/2018 

€ % % 

Dívida Total 12 398 917 19 250 760 6 851 843 55,3% 16 977 817 13,4% 

Pagamentos em atraso 7 003 725 8 403 560 1 399 835 20,0% 6 846 579 22,7% 

PMP ponderado (dias) 63 111 48 76,2% 70 58,6% 

De acordo com os elementos disponibilizados pela ULSCB os pagamentos em atraso existentes à data 

de 30/09/2019, contrariamente ao verificado nos trimestres anteriores, não reportam somente a 

entidades públicas, encontrando-se e  at aso, há ais de  dias, paga e tos o valo  de ,  M€ a 
entidades privadas. 

Da dívida a entidades do SNS salienta-se o montante de ,  M€ respeitante a faturas emitidas 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 da devida anulação, pelo que subsistem 

relevadas nas contas da ULSCB.   

O Prazo Médio de Pagamentos (PMP) aumentou 48 dias face ao período homólogo e 41 dias face a 

31/12/2018, o que ilustra as dificuldades de tesouraria com que a ULSCB se tem vindo a debater ao 

longo de 2019. 

 

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.   

 

7. CONCLUSÃO 

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

de Acompanhamento em anexo, o Conselho Fiscal salienta que as demonstrações financeiras da ULSCB 
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evidenciam, no final de setembro de 2019, um resultado líquido negativo no valor de 4,9 M€, situando-

se o EBITDA em 3,833 M€ negativos, muito aquém do valor definido em sede de Acordo Modificativo 

para o ano de 2019 ( ,  M€ , o qual apenas parece passível de alcançar com um aumento significativo 

dos rendimentos ou um decréscimo acentuado dos gastos nos restantes meses do ano.  

Salientam-se ainda as dificuldades de tesouraria da ULSCB que se repercutem no aumento dos 

pagamentos em atraso e, consequentemente, do prazo médio de pagamentos, que agravou 41 dias 

face ao final do ano transato. 

 

O CONSELHO FISCAL 

A Presidente, 
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I – NOTA DE INTRODUÇÃO

Ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administ ração da

Unidade Local de Saúde de Cast elo Branco,  EPE

Avenida Pedro Álvares Cabral

6000-085 Cast elo Branco

Port o, 3 de março de 2020

Exmos.  Senhores,

No âmbit o do desempenho das nossas funções legais e est at ut árias de Revisor Of icial

de Cont as da Unidade Local de Saúde de Cast elo Branco,  EPE (adiant e também

designada por ULSCB ou Unidade Local  de Saúde) e ao abrigo do n. º 4 do art igo 16.º

dos Est at ut os da ULSCB,  procedemos ao acompanhamento da at ividade da Unidade

Local de Saúde,  referent e ao período de 1 de j aneiro a 30 de set embro de 2019.

A nossa nomeação para Revisor Of icial  de Cont as para o mandat o de 2018 – 2020

ocorreu a 14 de set embro de 2018,  de acordo com Despacho Conj unt o das Finanças e

Saúde.

No decurso do nosso t rabalho ut i l izámos os procediment os e t écnicas de auditoria

que considerámos necessários e adequados à natureza e carat eríst icas dest e

t rabalho.

Para além do present e Capít ulo I “ Not a de Int rodução” ,  est e document o inclui ainda

o Capít ulo II “ Met odologia – Trabalho real izado” ,  o Capít ulo III “ Responsabil idades” ,  o

Capít ulo IV “ Principais conclusões”  e o Capít ulo V “ Not a Final” .
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II – METODOLOGIA – TRABALHO REALIZADO

O t rabalho real izado incluiu,  ent re out ros aspet os,  os seguint es:

· Acompanhament o da at ividade da ULSCB at ravés da obt enção de informações

j unt o da Administ ração e dos Serviços;

· Anál ise da evolução das principais rubricas das Demonst rações Financeiras

relat ivas ao período f indo em 30 de set embro de 2019;

· Anál ise dos balancet es cont abil íst icos referent es ao 3. º t r imest re de 2019;

· Anál ise dos Mapas de cont rolo da execução orçament al (receit a e despesa) a 30

de set embro de 2019;

· Apreciação do “ Relatório de Execução Orçamental”  do 3. º t r imest re de 2019,

elaborado pelo Conselho de Administ ração;

· Verif icação do cumpriment o das principais obrigações legais e est atut árias;

· Anál ise ao cumpriment o do Princípio da Unidade de Tesouraria,  previst o na

alínea b),  n. º 4,  do art igo 141º,  da Lei n. º 71/ 2018,  de 31 de dezembro;

· Revisão analít ica aos agregados f inanceiros de maior signif icado.

De sal ient ar que o t rabalho real izado não const itui um exame às demonst rações

f inanceiras da ULSCB do período de nove meses f indo em 30 de set embro de 2019,

nem uma revisão l imit ada às mesmas,  servindo apenas para dar cumpriment o ao

dispost o no n. º 4 do art igo 16. º dos Est at ut os da Unidade Local de Saúde.
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III – RESPONSABILIDADES

É da responsabil idade do Conselho de Administ ração da ULSCB a preparação e a

apresent ação do relatório de execução orçamental,  o qual inclui o relato e as

informações f inanceiras previst as e real izadas durant e o t r imest re a que respeit a o

present e relat ório,  preparados a part ir do orçament o da Unidade Local de Saúde e

dos regist os cont abil íst icos respeit ant es às operações real izadas no período,

respet ivament e.

A nossa responsabil idade consist e em verif icar a consist ência e adequação do relat o

de execução orçament al e se o mesmo ref let e de forma adequada a informação

relat iva ao orçamento e às real izações expressas nos regist os cont abil íst icos da

Unidade Local de Saúde,  compet indo-nos apresent ar as pr incipais conclusões

decorrent es do t rabalho real izado.
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IV – PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IV.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

A t axa de execução da receit a quando comparada com o t ot al  do valor orçament ado

para o ano,  ascende a cerca de 72%,  valor expet ável  para t rês t r imest res do ano.

Ao nível das Transferências corrent es verif ica-se uma baixa execução ao nível dos

proj etos de invest iment o cof inanciados,  devido ao at raso no arranque dos mesmos.

No período ant erior foram regist ados 2 084 000 euros em Passivos Financeiros,

referent es ao reforço do capit al  est at ut ário com a f inal idade da regularização das

dívidas a fornecedores ext ernos.

De sal ient ar que a receit a cobrada l íquida do 3. º t r imest re de 2019 apresent ada no

relat ório de execução orçament al (50 883 883 euros) difere dos valores apresent ados

nas cont as orçament ais do balancet e (51 031 050 euros),  em virt ude de t er sido

deduzida daquela o valor da rubrica Saldo da Gerência ant erior,  pelo fact o de ainda

não est ar aut orizada a sua integração.

em euros

 Execução

Orç ament al (%)

(2)/ (1)

RECEITA

Taxas, mult as e out ras penalidades 1 725 337 1 278 790 1 209 017 1 174 206 68%

Transfer ênc ias cor rent es 1 873 705 368 170 56 109 533 368 28%

Vendas de bens e ser viç os cor rent es 66 065 735 49 232 315 50 424 060 49 049 544 74%

Out ras r eceit as cor rent es 182 176 154 524 121 679 126 765 70%

Receitas Correntes 69 846 953 51 033 799 51 810 865 50 883 883 73%

Passivos Financeiros 984 471 - 2 084 000 - 0%

Transfer ênc ias de Capit al - - - - -

Receitas de Capital - - 2 084 000 - -

Total Receitas Correntes e Capital 70 831 424 51 033 799 53 894 865 50 883 883 72%

Operações de Tesourar ia - - - - -

 Receit a Cobrada

Líquida 3.º Tr imest re

2019

(2)

Designação

 Orç ament o

anual aprovado

corr igido

(1)

 Execut ado 3.º

Tr imest re 2019

 Execut ado 3.º

Tr imest re 2018
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IV.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

A t axa de execução da despesa do 3. º t r imest re de 2019 ascendeu a cerca de 72%.  A

coluna “ Execut ado 3. º Trimest re 2019”  apresent a um valor acima do que seria

expet ável para t rês t r imest res,  j ust if icado pela exist ência de encargos

(essencialment e referentes a Aquisição de bens e serviços) relacionados com o ano

ant erior.  Conforme descrit o no Relat ório de Execução Orçament al do 3. º t r imest re de

2019,  elaborado pelo Conselho de Administ ração, no início de 2019 foi possível a

alt eração do procediment o cont abil íst ico relat ivo à int egração dos saldos das dívidas

de anos ant eriores nas respet ivas rubricas orçament ais,  j ust if icando assim o aumento

face ao execut ado do período homólogo.

De sal ient ar que a 27 de j unho de 2019 e face à inexist ência de cabiment o

orçament al em grande part e das rubricas,  de forma a assegurar o normal

funcionamento de t odos os Serviços da ULSCB o Conselho de Administ ração da

Unidade Local de Saúde del iberou o seguint e:

(i) A reaval iação de t odos os processos de aquisição/ renovação em curso,  de

forma a aferir a imprescindibil idade e da urgência desses processos no

normal funcionament o da ULSCB (incluindo todos as renovações de

cont rat os e/ ou aquisição de mat eriais j á em uso na ULSCB),  de forma a

não se verif icar o aument o de encargos face ao real izado no ano ant erior;

(i i) Que as rest ant es sit uações deverão ser apreciadas casuist icament e;  e

(i i i) Que os Serviços apenas regist em em sist ema,  novos cabiment os referentes

a processos que cumpram os requisit os da imprescindibil idade,  urgência,

renovação e/ ou aquisição de cont rat os e/ ou materiais j á exist ent es na

ULSCB.

em euros

 Execução

Orçament al (%)

(2)/ (1)

DESPESA

Despesas com o pessoal 44 220 608 33 750 932 29 942 934 32 253 798 73%

Aquisição de bens e serviços 22 146 467 28 624 871 21 378 918 17 003 152 77%

Juros e out ros encargos 6 824 9 198 5 169 8 498 125%

Transferências c or rent es 40 382 11 468 32 834 11 468 28%

Out ras despesas c or rent es 101 447 435 928 62 675 153 675 151%

Despesas de Correntes 66 515 728 62 832 397 51 422 530 49 430 591 74%

Aquisição de bens de capit al 4 307 696 2 237 355 1 022 161 1 218 959 28%

At ivos financeiros 8 000 1 826 14 124 - -

Despesas de Capital 4 315 696 2 239 181 1 036 285 1 218 959 28%

Total  Despesa Correntes e de Capit al 70 831 424 65 071 578 52 458 815 50 649 550 72%

Operaç ões de Tesourar ia - - - - -

 Despesa Paga Líquida

de Reposiç ões

 3.º Tr imest re 2019

 (2)

Designação

 Orçament o

anual aprovado

c or rigido

(1)

 Exec ut ado 3. º

Trimest re 2019

 Exec ut ado 3.º

Trimest re 2018
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IV.3 BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

em euros

ATIVO 30-set -19 31-dez-18 Var iaç ão

Ativo não corrent e

At ivos f ixos t angíveis 41 218 658 40 891 633 327 025

Out ros invest iment os financeiros 71 360 53 017 18 343

41 290 018 40 944 649 345 368

Ativo corrente

Invent ár ios 737 345 1 228 094 (490 749)

Client es 15 985 661 15 975 289 10 372

Out ros c rédit os a receber 25 335 193 20 245 971 5 089 222

Capit al subsc r it o e não realizado 8 516 000 8 516 000 -

Difer iment os - 52 541 (52 541)

Caixa e depósit os bancários 636 516 209 586 426 930

51 210 715 46 227 480 4 983 234

TOTAL DO ATIVO 92 500 732 87 172 130 5 328 602

em euros

PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO 30-set -19 31-dez-18 Var iaç ão

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Pat r imónio /  Capit al 16 200 000 16 200 000 -

Exc edent es de revalor izaç ão 18 190 923 18 190 923 -

Result ados t r ansit ados (3 044 424) 1 206 921 (4 251 345)

Out ras var iaç ões no Pat r imónio Líquido 12 269 598 12 374 915 (105 317)

Result ado Líquido do Per íodo /  Exerc íc io (4 887 171) (4 167 235) (719 935)

TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 38 728 927 43 805 523 (5 076 597)

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões 1 922 581 1 922 581 -

Passivos por  Impost os Difer idos 105 317 - 105 317

2 027 898 1 922 581 105 317

Passivo corrent e

For necedores 7 282 770 4 939 898 2 342 871

Adiant ament o de c lient es 16 353 910 11 485 354 4 868 556

Est ado e out ros ent es públic os 1 497 806 957 887 539 918

Difer iment os 5 335 131 5 335 131 -

For necedores de invest iment o 890 169 762 523 127 646

Out ras c ont as a pagar 20 384 122 17 963 232 2 420 890

51 743 908 41 444 025 10 299 882

TOTAL DO PASSIVO 53 771 805 43 366 606 10 405 199

TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E DO PASSIVO 92 500 732 87 172 130 5 328 602
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Com referência a 30 de set embro de 2019,  a Ent idade t em regist ado no seu At ivo os

imóveis onde se sit uam as suas inst alações,  pelo valor l íquido t ot al  de

27 198 553 euros.  Todavia não det ém a t i t ularidade de todos os imóveis,  nem nos

facult ou document os comprovat ivos da sua propriedade.

A rubrica Out ros créditos a receber respeit a essencialment e à est imat iva de valores a

receber da Administ ração Cent ral do Sist ema de Saúde,  IP (ACSS),  no âmbit o dos

cont rat os programa,  sendo que est ão regist ados no Passivo,  ao nível dos

Adiant ament os de cl ient es os valores ent regues pela ACSS a t ít ulo de Adiant ament os,

suj eit os a ret if icação fut ura.  De sal ient ar que encont ra-se ainda em curso pela ACSS,

o processo de conferência para encerrament o dos CP celebrados com a Ent idade dos

exercícios de 2016 a 2018,  e face ao hist órico de divergências das est imat ivas

reconhecidas em exercícios ant eriores,  as possíveis correções daí result ant es

conf iguram l imit ações ao âmbit o e profundidade do nosso t rabalho.

Ainda relacionado com o parágrafo ant erior,  em 30 de set embro de 2019 est imamos

que as dívidas de Terceiros (Cl ient es e out ros crédit os a receber) incluem cerca de

13 100 000 euros de crédit os sobre ent idades públ icas,  com ant iguidade superior a 12

meses,  para os quais não t em sido procediment o a const it uição da respet iva

imparidade,  em virt ude de se t rat arem de ent idades públ icas.

A rubrica de Diferiment os (Passivo) est á relacionada com os proj et os de invest imento

cof inanciados,  não apresent ando moviment ação no período em virt ude do at raso no

arranque desses proj et os,  conforme referido no Pont o IV.1 dest e Relat ório.

Verif icámos o cumpriment o do Princípio da Unidade de Tesouraria,  previst o na al ínea

b),  n. º 4,  do art igo 141.º,  da Lei n. º 71/ 2018,  de 31 de dezembro.  A dispensa de

concent ração int egral das disponibil idades j unto do IGCP foi aut orizada pelo Of ício

n. º SGC-2018/ 9565,  de 8 de j unho. At ualment e,  a ULSCB det ém duas cont as

bancárias,  no Mil lennium BCP e no Banco Sant ander Tot t a,  para pagament os a

Ent idades convencionadas.

O Pat rimónio Líquido da Ent idade t em vindo a degradar-se ao longo dos úl t imos dois

anos,  com consecut ivos result ados l íquidos negat ivos.  Com referência a 30 de

set embro de 2019,  a sit uação volt ou a agravar-se com um result ado l íquido negat ivo

do período no mont ant e de 4 887 171 euros.  É ainda de sal ient ar que a Ent idade

possuía dívidas vencidas superiores a 90 dias a fornecedores ext ernos no mont ant e de

1 439 857 euros,  e um prazo médio de pagament os de 111 dias (66 dias em 31 de

dezembro de 2018).
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As Prest ação de Serviços e Concessões do período diminuíram 1%,  quando

comparadas com o período homólogo de 2018.

O Custo das Mercadorias Vendidas e das Mat érias Consumidas sof reu um decréscimo

no período de cerca de 5,1% (cerca de 402 mil  euros),  devido em grande part e pelo

efeit o da redução regist ada no consumo de medicament os.

Os Forneciment os e serviços ext ernos sof reram um aumento de cerca de 1,4 milhões

de euros essencialment e expl icado pelas variações ocorridas nas rubricas de “ Meios

Complement ares de Diagnóst ico”  e “ Int ernament os” .

O acréscimo do período dos Gast os com o pessoal em cerca de 1,6 milhões de euros
est á essencialment e relacionado com o aumento das horas ext raordinárias,  com as
at ual izações salariais ocorridas ao nível da remuneração base e ainda do efeit o do

descongelament o de carreiras.

em euros

Valor %

Impost os e Taxas 1 548 729 1 617 959 (69 230) -4,3%

Prest aç ões de Serviços e Concessões 49 383 550 49 818 799 (435 249) -0,9%

Cust o Merc ador ias Vendidas e Mat érias Consumidas 7 491 033 7 893 341 (402 308) -5,1%

Fornec iment os e serviços ext ernos 13 569 504 12 203 411 1 366 093 11,2%

Gast os com o pessoal 33 861 854 32 252 927 1 608 927 5,0%

Out ros rendiment os 180 185 303 080 (122 895) 100,0%

Out ros gast os 23 218 142 735 (119 518) -83,7%

Result ado ant es de depreciações,  cust os financeiros e impost os (3 833 145) (752 578) (3 080 568) 409,3%

Gast os/ reversões de deprec iação e de amor t ização 1 053 618 986 657 66 960 6,8%

Result ado operac ional (ant es de gast os de financ iament o e impost os) (4 886 763) (1 739 235) (3 147 528) 181,0%

Juros e gast os similares obt idos 11 665 136 11 530 8497,6%

Juros e gast os similares supor tados 12 073 40 917 (28 844) -70,5%

Result ado ant es de impost os (4 887 171) (1 780 016) (3 107 155) 174,6%

Result ado Líquido do Per íodo (4 887 171) (1 780 016) (3 107 155) 175%

30-set -19 30-set -18
Variação
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V – NOTA FINAL

Ao f inal izarmos o present e relat ório não queremos deixar de regist ar a boa

colaboração dos Serviços da Unidade Local  de Saúde de Cast elo Branco,  EPE,  na

prest ação das informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento dos

nossos t rabalhos.

Est e relat ório é emit ido exclusivament e para informação e uso do Conselho Fiscal e

do Conselho de Administ ração da Unidade Local de Saúde,  para a f inal idade

mencionada na secção “ Not a de Int rodução”  acima,  pelo que não deverá ser ut i l izado

para quaisquer out ras f inal idades nem ser dist ribuído a out ras ent idades.  Qualquer

out ra ut i l ização carece da aut orização prévia e expressa da BDO & Associados,  SROC,

Lda. .

Est amos ao int eiro dispor de V.  Exas. ,  para prestar qualquer esclareciment o adicional

que ent endam necessário.

Apresent amos os nossos melhores cumpriment os,

De V.  Exas.

At ent ament e,

_____________________________________

Paulo Sousa Ferreira,  em represent ação de

BDO & Associados,  SROC,  Lda.
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