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RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL DO QUARTO 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 (SNS) 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 ao 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 aprovou, em 10 de setembro de 2020, o Relatório de Execução 

Orçamental referente ao período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro 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, tendo remetido o mesmo ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas. 

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”.  

A atividade desenvolvida pela ULSCB no exercício de 2019 teve como principais referenciais de gestão 

o Acordo Modificativo ao Contrato Programa, celebrado com a Administração Central do Sistema de 

Saúde, IP e a Administração Regional de Saúde do Centro, IP, em 25 de fevereiro de 2019, bem como 

o orçamento aprovado no âmbito do Orçamento do Estado. 

Na presente data, o Plano de Atividades e Orçamento (PAO) da ULSCB para 2019, aprovado pelo 

Conselho de Administração em 10 de abril de 2019, e que constitui o referencial base ao controlo 

orçamental referido neste relatório, não se encontra aprovado pela tutela.  

Dada a sua relevância, salienta-se o conteúdo da Certificação Legal das Contas reportada a 31 de 

dezembro de 2019, na qual o Revisor Oficial de contas inclui três reservas por limitação de âmbito e 

uma ênfase. 
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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 do pedido formulado pelo Conselho Fiscal, 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, apurado 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 DE EXECUÇÃO DO TRIMESTRE 

3.1.  Execução Orçamental  

A execução orçamental da receita em 2019, agregada por capítulo de classificação económica, 

evidencia um montante global cobrado de 69,4 M€ (67,8 M€ do ano e 1,6 M€ de anos anteriores), 

correspondente a uma execução de 100% do orçamento corrigido, como se apresenta no quadro 

seguinte: 

Quadro 1 – Síntese da execução orçamental da receita 

Un: euros 

Designação 
Dotação 

inicial 
Dotação 
corrigida 

Receita 
cobrada 

(ano) 

Receita 
cobrada 

(anos ant.) 

Total receita 
cobrada 

Execução 
(%) 

04-Taxas, multas e outras penalidades 1 725 337 1 535 261 1 418 986  116 276 1 535 262 100,0% 

06-Transferências correntes 1 873 705  624 566  624 566   0 624 566 100,0% 

07-Venda de bens e serviços correntes 66 065 735 66 869 378 65 437 508 1 428 226 66 865 734 100,0% 

08-Outras receitas correntes  182 176  115 924  112 856  3 068 115 924 100,0% 

Total de receitas correntes (A) 69 846 953 69 145 129 67 593 916 1 547 570 69 141 486 100,0% 

12-Passivos financeiros  984 471  104 233  104 233   0 104 233 100% 

16-Saldos da gerência anterior   0  147 167  147 167   0 147 167 100% 

Total de receitas de capital (B)  984 471  251 400  251 400   0 251 400 100% 

Total (A)+(B) 70 831 424 69 396 529 67 845 316 1 547 570 69 392 886 100,0% 

 

Da análise do quadro supra, importa salientar o seguinte: 

 A previsão corrigida das receitas orçamentais é inferior em 1,4 M€ à previsão inicial, em virtude, 

essencialmente, dos atrasos verificados na execução de projetos de investimento cofinanciados; 

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

do Contrato Programa, representam 96,7% do total de receitas correntes cobradas no ano; 

                                                             
1 Decreto-Lei de Execução Orçamental para 2019. 
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A previsão corrigida da despesa para 2019 foi de 69 M€, tendo-se verificado no final do ano uma 

execução global de 100,0%, correspondendo a 58,6 M€ de despesa paga do ano e 10,5 M€ de anos 

anteriores, conforme se detalha no quadro seguinte: 

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

Designação 
Dotação 

inicial 
Dotação 
corrigida 

Despesa 
paga (ano) 

Despesa 
paga (anos 
anteriores) 

Total 
despesa 

paga 

Execução 
(%) 

01-Despesas com pessoal 44 093 658 45 236 448 45 016 128  220 320 45 236 448 100,0% 

02-Aquisições de bens e serviços 22 544 618 21 841 044 12 321 105 9 513 138 21 834 243 100,0% 

03-Juros e outros encargos  6 824  11 916  11 916   0 11 916 100,0% 

04-Transferências correntes  40 382  11 468  11 468   0 11 468 100,0% 

06-Outras despesas correntes  101 447  203 922  203 172   750 203 922 100,0% 

Total de despesas correntes (A) 66 786 929 67 304 798 57 563 789 9 734 208 67 297 997 99,99% 

07-Aquisição de bens de capital 4 044 495 1 940 921 1 090 385  759 749 1 850 134 95,3% 

16-Saldo da gerência anterior   0   161   0   0 0 0,0% 

Total de despesas de capital (B) 4 044 495 1 941 082 1 090 385  759 749 1 850 134 95,3% 

Total (A)+(B) 70 831 424 69 245 880 58 654 174 10 493 957 69 148 131 99,9% 

Da análise do quadro supra são de sublinhar os seguintes aspetos: 

 As rubricas de despesas com o pessoal e aquisições de bens e serviços que, no seu conjunto, 

representam 97% do valor total pago no exercício; 

 Os pagamentos referentes a anos anteriores, com especial relevância na rubrica de aquisições de 

bens e serviços, que representam 15% (10,5 M€) do valor total pago em 2019. 

Os mapas de execução orçamental da despesa evidenciam ainda que, no final de 2019, ficaram por 

pagar compromissos assumidos no valor de 2,9 M€. 

3.2. Execução económico-financeira 

A execução das principais rubricas de rendimentos e de gastos em 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 Execução  Orçamento  
Diferença 

(exec.-orç.) 


2019/2018

Rendimentos e ganhos 68 738 456 70 889 673 -2 151 217 -1,16% 

Impostos, contribuições e taxas 2 081 716 2 272 304 - 190 589 0,9% 

Prestações de serviços 66 040 264 67 102 773 -1 062 509 -0,9% 

Outros rendimentos  616 476 1 514 596 - 898 120 -26,4% 

Gastos e perdas 78 662 828 72 338 915 6 123 913 0,00% 

Custo das matérias consumidas 9 803 419 9 963 757 - 160 338 -2,8% 

Fornecimentos e serviços externos 19 635 824 16 109 058 3 526 766 8,4% 

Gastos com o pessoal 46 877 407 43 972 182 2 905 225 9,1% 

Outros gastos e perdas 2 346 179 2 293 918 - 147 739 -5,1% 

Imposto sobre o rendimento  91 053  0 91 053  -  

Resultado líquido -10 015 426 -1 449 242 -8 566 184 -140,3% 
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Em 2019 o resultado líquido da ULSCB totalizou 10 M€ negativos, o que representou um desvio 

negativo de 8,6 M€ face ao previsto no orçamento e de 5,8 M€ face ao ano anterior. Neste contexto, 

importa realçar o seguinte: 

a) Os rendimentos e ganhos ficaram aquém do valor previsto para 2019 (- 2,15 M€), em virtude, 

essencialmente, do valor orçamentado na rubrica “prestações de serviços”, evidenciado nas 

demonstrações financeiras previsionais, se encontrar sobrevalorizado face ao aprovado em sede 

de Acordo Modificativo ao 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 gastos com fornecimentos e serviços externos (FSE) superaram em 3,5 M€ (21,9%) o valor 

previsto em orçamento (com um crescimento de 8,4% face ao valor homólogo), tendo o Conselho 

Fiscal, no Relatório e Parecer referido na alínea supra, alertado para esta insuficiência orçamental.  

Os desvios mais expressivos verificaram-se nas rubricas de “meios complementares de 

diagnóstico”, “meios complementares de terapêutica” e “serviços especializados”, em virtude 

fundamentalmente, da insuficiência de profissionais de saúde médicos que obrigaram à 

contratação de serviços externos;  

c) A execução da rubrica de gastos com o pessoal superou em cerca de 2,9 M€ o orçamento 

estimado para o ano e em 9,1% a execução registada no período homólogo, o que se encontra 

justificado essencialmente com a reposição das progressões salariais, o aumento do número de 

trabalhadores (+52), a atualização da tabela remuneratória da carreira de enfermagem e dos 

técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. 

Face ao que antecede, o EBITDA apurado em 2019 foi de 8,5 M€ negativos, bastante inferior ao que 

havia sido fixado em sede de Acordo Modificativo (0,2 M€) e ao registado no ano transato (-2,7 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 de Execução Orçamental (DLEO)2 para 2019, durante o ano de 2019 foram pagas 

195,3 mil horas extraordinárias, num montante de 4,5 M€, como se demonstra no 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  102 838 3 393 185  108 218 3 575 362  5 380  182 177 

Enfermeiros3  24 270  319 671  36 240  479 087  11 970  159 416 

Outros  45 091  417 234  50 805  402 196  5 714 - 15 038 

Total  172 199 4 130 091  195 264 4 456 646  23 065  326 555 

                                                             
2 Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho. 
3 Para efeitos de comparativo com 2019, o valor de horas extraordinárias pago a enfermeiros em 2018 não inclui o montante 

de 303,5 mil euros, pago nesse ano relativamente a horas efetuadas em anos transatos e que se encontravam em saldo em 
31/12/2017 (banco de horas). 
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Como se verifica o número de horas extraordinárias e o respetivo valor pago cresceram face a 2018, 

em particular nos grupos profissionais dos médicos e enfermeiros.  

No final de 2019, as prestações de serviços médicos cresceram 4 914 horas face ao período homólogo, 

com um impacto de cerca de 300 mil euros no valor pago, como se evidencia: 

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

2018 20194 Variação 2019/2018 

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

 52 819 1 432 403  57 733 1 729 321  4 914  296 918 

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. 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 com o 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) 

Execução  
2019  

(2) 

Desvio 
(2)-(1) 

Execução  
2018 



2019/2018

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

372 578 434 109 61 531 425 011 2,1% 

Estudos, pareceres, projetos e consultoria 42 034 137 261 95 227 150 807 -9% 

                                                             
4 Os valores reportados a 2019 refletem correções efetuadas pela ULSCB, após os reporte à DGO e ACSS nos termos do 

previsto no DLEO.  
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Como se verifica, os gastos com estudos, pareceres, projetos e consultoria registaram uma redução de 

9% face a 2018, em observância do preconizado no referido artigo 158.º. 

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

os mesmos evidenciam globalmente um acréscimo de 2,1% face ao período homólogo, que é 

justificado pela ULSCB com o acréscimo de deslocações para, designadamente reuniões oficiais e 

acompanhamento de doentes e com o exercício de funções, por alguns colaboradores, fora do seu 

local de colocação com o consequente abono de subsídio de transporte. Também o aumento dos 

gastos com a manutenção das viaturas e das respetivas rendas contribuiu para a não observância do 

disposto neste âmbito naquele artigo 158.º. 

6. ATIVIDADE ASSISTENCIAL 

A atividade assistencial desenvolvida pela ULSCB em 2019 permitiu superar alguns dos objetivos 

globais fixados em sede de Acordo Modificativo ao Contrato Programa, sendo de salientar os seguintes 

aspetos: 

 O número total de consultas externas (84.532) superou o contratualizado em 1.941 consultas, em 

virtude essencialmente do crescimento do número de primeiras consultas (+ 1.259 face ao 

objetivo estabelecido);   

 A urgência evidenciou um aumento na procura, tendo-se verificado 57.886 atendimentos (sem 

internamento), o que corresponde a mais 3.780 atendimentos do que os previstos em sede de 

Acordo Modificativo para 2019; 

 O número de visitas e hospitalização domiciliárias foram superiores em 96,9% e 104%, 

respetivamente, face aos objetivos estabelecidos, tendo sido efetuadas 382 visitas e 49 

hospitalizações, ao invés das 194 e 24 contratualizadas; 

 Também os GDH médicos de ambulatório superaram o objetivo fixado no Contrato Programa, 

tendo a sua taxa de execução sido de 116,11%, porém os GDH cirúrgicos em ambulatório ficaram 

aquém do estabelecido com uma taxa de execução de 97%;  

 Por outro lado, as sessões em Hospital de Dia realizadas em 2019 (8.959) são inferiores ao fixado 

no Acordo Modificativo ao Contrato Programa (9.753). 

Quanto aos objetivos de qualidade e eficiência, de âmbito nacional, e regional e respetivas metas, 

consagrados no Índice de Desempenho Global (IDG), os mesmos não foram passiveis de apuramento 

nesta sede em virtude de problemas informáticos decorrentes da integração da plataforma SIMH, 

conforme referido pela ULSCB no seu relatório de Gestão. 

A comparação da atividade desenvolvida em 2019 pela ULSCB com a das 10 Instituições do seu grupo 

de referência (Grupo B) é efetuada através de indicadores de acesso, de desempenho assistencial e de 

produtividade, disponibilizados pelo ACSS5, não se encontrando disponíveis os indicadores, reportados 

a dezembro de 2019, referentes ao desempenho económico-financeiro. 

                                                             
5 Dados disponibilizados na página Benchmarking Hospitais da ACSS em http://benchmarking.acss.min-saude.pt/.  

http://benchmarking.acss.min-saude.pt/
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Da análise efetuada aos dados disponíveis verifica-se que a ULSCB, em diversos indicadores de 

desempenho assistencial e de acesso, se situa nos primeiros lugares do seu grupo, evidenciando um 

resultado menos favorável nos indicadores de produtividade, conforme se ilustra no quadro seguinte:  

Quadro 4 – Indicadores da atividade assistencial 

Indicadores 
Valor da 
ULSCB 

Posição no 
Grupo B 

De acesso   

% 1ªas consultas realizadas em tempo adequado 89,1% 2ª 

% de inscritos em LIC dentro do TMRG 89,3% 5ª 

De desempenho assistencial   

% Reinternamentos em 30 Dias 5,7% 1ª 

% Internamentos com demora superior a 30 dias 2,56% 4ª 

% Partos por cesariana 28,2% 1ª 

% Fraturas da anca com cirurgia realizada nas primeiras 48h 71,7% 3ª 

% Partos por cesariana em gestações unifetais, cefálicas a termo 33,9% 3ª 

% Primeiras cesarianas em gestações unifetais, cefálicas a termo 93,5% 2ª 

% Cirurgias Ambulatório (GDH) para procedimentos ambulatorizáveis 63,9% 10ª 

De produtividade   

Doentes padrão por médico ETC 61,2% 8ª 

Doentes padrão por enfermeiro ETC 31,9% 8ª 

Taxa anual de ocupação em internamento 70,8% 9ª 

Demora média antes da cirurgia 0,67 4ª 

O resultado do indicador “% Cirurgias Ambulatório (GDH) para procedimentos ambulatorizáveis” 

(63,9%) é justificado pela ULSCB com o nível etário elevado da sua população e com a grande distância 

a que esta se encontra do hospital, bem como com a falta de médicos, nomeadamente nas áreas de 

oftalmologia, estomatologia, dermatologia e urologia, o que dificulta a melhoria daquele resultado. 

No que se refere ao resultado do indicador “Doentes padrão por médico ETC” (61,2%), a ULSCB refere 

que o mesmo se deve à carência de médicos, bem como à sua elevada idade média (que os isenta da 

realização de urgências), com a consequente necessidade de contratar prestadores de serviços.  

Quanto ao indicador “Doentes padrão por enfermeiro ETC” (31,9%), a ULSCB entende que a situação 

é idêntica à descrita para o indicador supramencionado, sendo apenas de ressalvar que não inclui 

enfermeiros em regime de prestação de serviço.  

Relativamente ao resultado do indicador “Taxa anual de ocupação em internamento” (70,8%) a ULSCB 

refere que o mesmo “…poderá ser corrigido através da adequação de recursos às necessidades de 

Cuidados de Saúde, podendo esta instituição ajustar a lotação praticada de acordo com a procura por 

parte dos doentes”.  

Neste contexto é ainda de salientar que os resultados dos indicadores que dependem da codificação 

clínica dos processos (GDH), como é o caso do indicador “% Cirurgias Ambulatório (GDH) para 
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procedimentos ambulatorizáveis”, estão sujeitos a alterações, devido aos atrasos existentes nestes 

processos.  

 

7. OUTROS ASPETOS Evolução da dívida e dos pagamentos em atraso 

A dívida total da ULSCB cresceu 44,7% (7,6 M€) face ao período homólogo, repercutindo-se a quase 

totalidade deste aumento em dívida vencida, em virtude do significativo aumento do prazo médio de 

pagamentos (+ 57 dias), como se evidencia no quadro seguinte: 

Quadro 5 - Dívida e Prazo Médio de Pagamentos 

Dívida 2018 2019 
 

2018/2019

DÍVIDA TOTAL 16 977 817 24 574 579 7 596 762 

Dívida vencida 8 125 795 14 985 757 6 859 962 

Pagamentos em atraso 6 846 579 9 609 813 2 763 234 

PMP ponderado (dias) 70 127 57 

Contrariamente ao que se verificou no ano transato, em 2019 surgiram pagamentos em atraso (mais 

de 90 dias) a fornecedores externos, o que ilustra as dificuldades de tesouraria com que a ULSCB se 

debateu ao longo de 2019. 

Saliente-se ainda que, daquele montante de pagamentos em atraso, constam faturas no valor de 

5,6 M€ 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.   

7.2.  Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado 

Consideramos que a ULSCB observa o Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado, previsto no artigo 

28.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, tendo obtido despacho de autorização de exceção 

para os anos de 2018 e 2019, quanto aos valores movimentados pelo sistema de pagamentos a 

convencionados, conforme oficio n.º SGC – 2018/9565, de 8 de junho, da Agência de Gestão da 

Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, EPE.  

7.3.  Deveres de informação/divulgação  

A ULSCB, na qualidade de empresa publica reclassificada, tem procedido ao registo da informação 

sobre a execução orçamental, nomeadamente através do reporte à ACSS e à DGO. 

Verificámos ainda a publicação da informação prevista no Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3/10, bem 

como outra considerada relevante, cumprindo a ULSCB na sua generalidade, com a divulgação no 

respetivo sítio da internet da informação prevista.  

8. CONCLUSÃO 
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Em face do exposto, o Conselho Fiscal entende que o Relatório de Execução Orçamental em análise 

reflete a atividade desenvolvida pela ULSCB.  

Salienta-se que, em 2019, o resultado líquido da ULSCB registou um desvio negativo de 8,6 M€ face ao 

previsto no PAO e um agravamento de 5,8 M€ face ao ano anterior, tendo a dívida total aumentado 

cerca de 7,6 M€ face a 2018. 

O presente relatório é enviado ao Conselho de Administração da ULSCB para conhecimento e devidos 

efeitos, devendo ser submetido no SIRIEF e enviado para a DGO, 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.  

 

 

O CONSELHO FISCAL 

A Presidente 

 

 

Os Vogais 
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