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RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL 

TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020 

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 

Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas emitem, “…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 

o Relatório de Execução Orçamental referente ao período compreendido entre 1 de janeiro e 30 de 

setembro de 2020, aprovado pelo Conselho de Administração em 29/01/2021, 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”.   

Na presente data ainda não se encontra disponível o Relatório de Acompanhamento do terceiro 

trimestre de 2020 a ser emitido pelo Revisor Oficial de Contas.   

A atividade desenvolvida pela ULSCB no exercício de 2020 tem como principais referenciais de gestão 

a proposta de Acordo Modificativo ao Contrato Programa apresentada à Administração Central do 

Sistema de Saúde, IP e à Administração Regional de Saúde do Centro, IP, em 15 de julho de 2020, bem 

como o orçamento aprovado no âmbito do Orçamento do Estado. 

Na presente data, o Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para 2020, que serve de base ao controlo 

orçamental referido neste Relatório, não se encontra aprovado pela Tutela.  
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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 por este órgão, os 

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

análise das atas daquele Conselho.   

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, bem como à Estrutura de 

Acompanhamento e Avaliação de Desempenho (EAAD) considerando o disposto no ponto 19 do 

despacho SET/SEAS, de 21 de junho de 2019.  

 

3. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO SEMESTRAL 

3.1.  Execução Orçamental  

A execução orçamental da receita até ao final do terceiro trimestre de 2020, apresentada no quadro 

infra, evidencia um montante global cobrado de 60,7 M€ (60,2 M€ do ano e 0,4 M€ de anos anteriores), 

correspondente a uma execução de 76,6% do orçamento corrigido: 

Quadro 1 – Síntese da execução orçamental da receita 

 Un: euros 

Designação 
Dotação 

inicial 

Dotação 
corrigida 

anual 

Receita 
cobrada 
do ano 

Cobrado 
anos 

anteriores 

Total 
receita 

cobrada 

Execução  
no período 

(%) 

04-Taxas, multas e outras penalidades 159 403  159 403  393 878  108 771  502 649 315,3% 

06-Transferências correntes 2 358 717 2 358 717 1 283 171   0 1 283 171 54,4% 

07-Venda de bens e serviços correntes 72 857 761 72 857 761 55 293 137  278 816 55 571 953 76,3% 

08-Outras receitas correntes 164 559  164 559  387 898  51 885  439 783 267,2% 

Total de receitas correntes (A) 75 540 440 75 540 440 57 358 084  439 472 57 797 556 76,5% 

12-Passivos financeiros 1 309 391 3 714 523 2 880 643   0 2 880 643 77,6% 

Total de receitas de capital (B) 1 309 391 3 714 523 2 880 643   0 2 880 643 77,6% 

Total (A)+(B) 76 849 831 79 254 963 60 238 727  439 472 60 678 199 76,6% 

Da análise do quadro supra, importa salientar o seguinte: 

▪ O orçamento corrigido no final do terceiro trimestre registou um aumento face ao orçamento 

inicial, decorrente do reforço da rubrica “12-passivos financeiros” no valor de 2,4 M€ para 

cobertura de prejuízos; 

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

no Contrato-Programa, representam 91,6% do total de receitas cobradas no período; 

                                                             
1 Decreto-Lei de Execução Orçamental para 2019. 



   
CONSELHO FISCAL 

 3/8 
 

▪ A taxa de execução da receita (76,6%) situou-se ligeiramente acima da prevista para o período, 

devido essencialmente ao desempenho da rubrica “04-Taxas, multas e outras penalidades”, cuja 

dotação anual aprovada em sede de orçamento ficou muito aquém do valor esperado receber no 

exercício, bem como ao recebimento da verba atribuída para cobertura de prejuízos;  

Em sentido contrário, evidencia-se a execução inferior à esperada para o período da rubrica “06-

Transferências correntes”, em virtude dos atrasos registados na realização de projetos de 

investimento cofinanciados. 

A receita cobrada aumentou 9,8 M€ quando comparada com o terceiro trimestre de 2019, em virtude 

das verbas extraordinárias recebidas para cobertura de prejuízos (2,4 M€) e para fazer face ao 

aumento das despesas com o COVID-19 (0,8 M€), bem como do acréscimo verificado no adiantamento 

mensal ao contrato-programa.   

No que se refere à despesa, com uma dotação corrigida anual de 79,3 M€, a respetiva execução até 

ao final do terceiro trimestre totalizou 75,8%, correspondendo a 60 M€ de despesa paga, conforme se 

detalha no quadro seguinte: 

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

Designação 
Dotação 

inicial 

Dotação 

corrigida 

Despesa paga 

do ano 

Pago anos 

anteriores 

Total despesa 

paga 

Execução  

(%) 

01-Despesas com pessoal 46 373 577 46 487 129 33 341 594 1 585 913 34 927 507 75,1% 

02-Aquisições de bens e serviços 25 646 341 28 055 497 5 922 840 16 493 980 22 416 820 79,9% 

03-Juros e outros encargos 11 534  15 829  9 370   733  10 103 63,8% 

04-Transferências correntes 13 762  13 762   0   0   0 0,0% 

06-Outras despesas correntes 191 838  141 971  141 651   320  141 971 100,0% 

Total de despesas correntes (A) 72 237 052 74 714 188 39 415 455 18 080 946 57 496 401 77,0% 

07-Aquisição de bens de capital 4 612 779 4 540 775 1 573 807  989 027 2 562 834 56,4% 

Total de despesas de capital (B) 4 612 779 4 540 775 1 573 807  989 027 2 562 834 56,4% 

Total (A)+(B) 76 849 831 79 254 963 40 989 262 19 069 973 60 059 235 75,8% 

 Neste âmbito evidencia-se, em particular: 

▪ A execução da rubrica “02-Aquisições de bens e serviços”, que no final do período em análise 

totalizou 79,9% (22,4 M€) da dotação corrigida; 

▪ Os pagamentos referentes a anos anteriores, com especial relevância na rubrica “02-Aquisições de 

bens e serviços”, que representam 32% (19 M€) do valor total pago até final terceiro trimestre; 

▪ A reduzida execução da rubrica de aquisição de bens de capital (56,4%), reportando a anos 

anteriores 38,6% dos pagamentos efetuados, devido à reduzida execução de projetos de 

investimento cofinanciados. 

Os mapas de execução orçamental da despesa evidenciam ainda que a ULSCB, nos três primeiros 

trimestres de 2020, assumiu compromissos no valor de 81,8 M€, do quais 26,3 M€ reportam a dívidas 
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transitadas de anos anteriores2. É de salientar que aquele valor global de compromissos excede a 

dotação orçamental corrigida em 2,56 M€, evidenciando-se a expressão financeira dos compromissos 

assumidos, até final de setembro, na rubrica “02-Aquisições de bens e serviços” (40,6 M€), que, 

naquela data, superam em 12,5 M€ a dotação anual corrigida, colocando em causa a observância da 

Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso. 

3.2.  Execução económica e financeira 

A execução das principais rubricas de resultados até ao final de setembro de 2020, 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 
3.º trim. 

(2) 

Execução 
T3/2020 

(3) 

Desvio  
(3)-(2) 

Execução 
T3/2019 

 

2020/2019 

Rendimentos e ganhos 76 188 820 57 141 615 55 567 539 -1 574 076 51 124 129 8,7% 

70-Impostos, contribuições e taxas 1 382 500 1 036 875  877 760 - 159 115 1 548 729 -43,3% 

72-Prestações de serviços 74 519 313 55 889 485 54 304 070 -1 585 415 49 383 550 10,0% 

75-Trans. e subs. correntes obtidos   81 006  60 755  68 428  7 673  55 408 23,5% 

78- Outros rendimentos e ganhos   206 001  154 501  317 282  162 781  136 442 132,5% 

Gastos e perdas 79 823 888 59 867 916 58 345 563 -1 522 353 56 011 300 4,2% 

61-Custo das matérias consumidas 10 110 204 7 582 653 7 483 559 - 99 094 7 491 033 -0,1% 

62-Fornecimentos e serviços externos 19 416 457 14 562 343 13 324 514 -1 237 828 13 569 504 -1,8% 

63-Gastos como pessoal 48 453 258 36 339 944 36 296 979 - 42 965 33 861 854 7,2% 

64/69-Outros gastos e perdas 1 843 969 1 382 977 1 240 511 - 142 465 1 088 908 13,9% 

Resultado líquido -3 635 068 -2 726 301 -2 778 024 51 723 -4 887 171 43,2% 

Como se verifica, no final do terceiro trimestre de 2020, o resultado líquido da ULSCB totaliza 2,8 M€ 

negativos, o que representa uma melhoria de 2,1 M€ face a igual período de 2019. Neste contexto, 

importa realçar o seguinte: 

a) Os rendimentos e ganhos ficaram aquém do valor estimado até ao final do terceiro trimestre (- 1,6 

M€), em virtude, essencialmente, de a ULSCB apenas registar como rendimento, na rubrica “72-

prestações de serviços”, 95% do adiantamento ao contrato-programa recebido mensalmente.  

Quanto aos rendimentos com origem em taxas moderadoras (“70-Impostos, contribuições e taxas) 

relevados até final do terceiro trimestre, verificou-se uma acentuada redução face ao valor 

executado no primeiro trimestre do ano, bem como ao período homólogo de 2019, em virtude, 

por um lado, de alterações legislativas que dispensam a cobrança de taxas moderadoras nos 

cuidados de saúde primários e, por outro, da redução da atividade hospitalar e da suspensão de 

cobrança das respetivas taxas moderadoras em virtude da pandemia por COVID-19; 

                                                             
2 Saliente-se que o valor dos compromissos contempla uma dívida à ARS Centro (4,6 M€), o qual, porém, de acordo o 

despacho do Secretário de Estado da Saúde de junho/2015, deverá ser objeto de anulação. 
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b) Os gastos e perdas totais (58,3 M€), tendo em consideração os valores previstos no contrato-

programa, são inferiores em cerca de 1,5 M€ aos esperados para o período, destacando-se os 

gastos com fornecimentos e serviços externos (FSE) que ficaram 1,2 M€ aquém do valor previsto 

executar até ao final do terceiro trimestre.  

Em relação ao período homólogo de 2019, verifica-se que os gastos e perdas aumentaram 2,3 M€ 

(4,2%), como resultado do efeito conjugado, em especial, do acréscimo dos gastos com o pessoal 

(+2,4 M€) e da redução dos gastos com FSE3 (0,2 M€) decorrente, designadamente, da redução da 

atividade planeada para responder às solicitações no âmbito do COVID-19.  

De salientar que, até ao final do terceiro trimestre, a ULSCB assumiu encargos no valor de 1,9 M€ 

no âmbito da Medida 095 – “Contingência COVID 2019 - prevenção, contenção, mitigação e 

tratamento”, não refletindo aquele qualquer custo adicional com o pessoal ou prestadores de 

serviços.  

Face ao que antecede, no final do terceiro trimestre de 2020 o EBITDA apurado foi de -1,6 M€, 

evidenciado uma melhoria face ao fixado em sede de Acordo Modificativo (-2,2 M€) e ao registado no 

mesmo período do ano transato (-3,8 M€).   

 

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.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28/06, até ao final do terceiro trimestre de 2020 foram pagas cerca 

de 174 mil horas de trabalho extraordinário, num montante de 3,7 M€, como se demonstra o quadro 

seguinte: 

Quadro 4 – Trabalho extraordinário  

Grupo 
Profissional 

T3/2019 T3/2020 Variação 2019/2020 

nº horas valor (€) nº horas valor (€) nº horas valor (€) 

Médicos 81 378 2 697 328 83 962 2 751 150 2 584 53 822 

Enfermeiros 27 214 351 798 33 878 509 808 6 664 158 010 

Outros 37 699 308 951 56 108 408 910 18 409 99 959 

Total 146 291 3 358 077 173 948 3 669 868 27 657 311 791 

Como se verifica o número de horas de trabalho extraordinário e o respetivo valor cresceram face a 

idêntico período de 2019, com especial relevância nos grupos profissionais dos enfermeiros e 

assistentes operacionais (mais 24% e 49%, respetivamente).  

A prestação de serviços médicos também registou um acréscimo de 2.688 horas face ao período 

homólogo, com um encargo financeiro de mais 112 mil euros, como se evidencia: 

  

                                                             
3 Refira-se que no apuramento dos gastos com FSE, por atrasos na receção da faturação, a ULSCB registou 1,26 M€ como 
acréscimo de gastos, podendo existir uma correção do valor aquando da receção daqueles documentos.  
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Quadro 5 – Evolução das horas pagas a prestadores de serviços médicos4 

T3/2019 T3/2020 Variação 2020/2019 

nº horas valor (€) nº horas valor (€) nº horas valor (€) 

44 754 1 332 916 47 442 1 445 106 2 688 112 190 

 

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 

no ano anterior 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 com o pessoal, verificou-se um aumento dos mesmos face ao período 

homólogo de 2019 (+2,3 M€), situação que é explicada, designadamente pelo aumento do número de 

colaboradores (+117), em especial assistentes operacionais e profissionais da carreira de enfermagem. 

Este crescimento é essencialmente justificado com a situação de pandemia por COVID-19, declarada 

durante o mês de março. 

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, verificou-se, quer uma 

redução face a igual período de 2019, quer uma execução inferior à dotação orçamental prevista no 

período, como se ilustra no quadro seguinte: 

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

Rubricas 
Orçamento 

anual 
(1) 

Orçamento 
T3/2020 

(2) 

Execução 
T3/2020 

(3) 

Desvio 
(3)-(2) 

Execução 
T3/2019 

 

2020/2019 

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

429 019 321 764 279 485 -42 279 281 134 -0,59% 

Estudos, pareceres, projetos e 
consultoria 

248 000 186 000 79 804 -106 196 112 778 -29,24% 

 

6. OUTROS ASPETOS 

6.1.  Evolução da dívida e dos pagamentos em atraso  

A dívida total da ULSCB no final do terceiro trimestre (22,1 M€) registou um acréscimo de 14,6% 

(2,8 M€) face ao período homólogo de 2019, embora tenha decrescido 2,5 M€ (-10,2%) quando 

                                                             
4 O número de horas e os valores pagos evidenciados no quadro 5 diferem dos remetidos oportunamente pela 
ULSCB à ACSS, nos termos previstos no DLEO, por posteriormente terem sido efetuadas correções. 
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comparada com a apurada em 31/12/2019, refletindo neste caso, em especial, o recebimento de 

verbas para cobertura de prejuízos.  

Quanto aos pagamentos em atraso (10,1 M€), o valor apurado em 30/09/2020 evidencia um 

crescimento de 19,8% (1,7 M€) face ao período homólogo e de 4,8% (0,5 M€) quando comparado com 

o reportado a 31/12/2019, como se ilustra no quadro seguinte: 

Quadro 7 – Dívida e Prazo Médio de Pagamentos 

Dívida e PMP 
2019 T3 

(€) 
2020 T3 

(€) 

  
T3 2020/T3 2019 

31/12/2019 
(€) 

  

T3 2020/T4 2019 

€ % % 

Dívida Total 19 250 760 22 069 784 2 819 024 14,6% 24 574 579 -10,2% 

Pagamentos em atraso 8 403 560 10 071 168 1 667 608 19,8% 9 609 813 4,8% 

PMP ponderado (dias) 63 160 97 154,0% 127 26,0% 

De acordo com os elementos disponibilizados pela ULSCB, cerca de 70% dos pagamentos em atraso 

(mais de 90 dias) existentes à data de 30/09/2020, reportam essencialmente a entidades públicas, em 

particular do SNS, sendo de destacar que 5,6 M€ daquele valor diz respeito 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 

(4,6 M€), as respetivas faturas ainda não foram objeto de devida anulação, pelo que subsistem 

relevadas nas contas da ULSCB.   

No seguimento do acima referido, o Prazo Médio de Pagamentos (PMP) da ULSCB aumentou 97 dias 

face ao período homólogo e 33 dias face a 31/12/2019, o que ilustra as dificuldades de tesouraria com 

que a ULSCB se tem vindo a debater desde o início de 2020. 

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.   

Por ofício datado de 21 de outubro de 2020, dirigido à Senhora Presidente do Conselho de 

Administração daquela entidade, a ULSCB solicitou aquela dispensa para um período de mais dois 

anos, tendo a mesma sido concedida por despacho de 12/11/2020. 

 

7. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, o Conselho Fiscal salienta que as demonstrações financeiras da ULSCB evidenciam, 

no final de setembro de 2020, um resultado líquido negativo no valor de -2,8 M€, situando-se o EBITDA 

em -1,6 M€, o que evidencia uma melhoria face ao valor fixado em sede de Acordo Modificativo (-2,2 

M€) e ao registado no mesmo período do ano transato (-3,8 M€).   
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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 33 dias 

face ao final do ano transato e 97 dias quando comparado com o período homólogo. 

 

 

O CONSELHO FISCAL 

A Presidente O Vogal A Vogal 

 


		2021-02-02T15:02:55+0000
	Dário Alexandre André Falcão


		2021-02-02T15:08:35+0000
	Luisa Pisco


		2021-02-02T15:14:55+0000
	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RUIVO DUARTE COELHO




