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1 Órgãos Sociais  

 

Conselho de Administração 

PRESIDENTE     Aurélio Rodrigues 

VOGAL      Célia Maria Ferreira Tavares Cravo 

VOGAL      Rosa Maria Tomás Conceição 

DIRECTOR CLÍNICO   Paulo Ferreira 

ENFERMEIRO DIRECTOR  Carlos Jorge Simões 

 

Fiscal Único 

EFECTIVO Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados, SROC 

 

SUPLENTE     António Maria Velez Belém 
 
 

 

Elementos de Identificação 

DESIGNAÇÃO:      Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 

NIF          PT 510 123 210 

ENDEREÇO             Avenida Artur Ravara, Aveiro 

          3814 – 501 AVEIRO 
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2 Atividade Prevista e Execução –  Janeiro a Março de 2015 

Até ao final do mês de Março de 2015, o Centro Hospitalar apresenta, em todas as linhas de produção, uma 

execução superior aos valores contratados com a tutela. Por outro lado, conforme veremos ao longo deste 

capítulo, na maioria das linhas de produção nos primeiros três meses de 2015 a produção foi superior aos 

valores do período homólogo do ano de 2014. 

2.1 Internamento 

 

A estrutura assistencial, em regime de internamento no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE, regista uma 

tendência crescente no primeiro trimestre de 2015 face a igual período de 2014. 

O registo da atividade prestada em regime de internamento deste período é claramente superior aos valores 

contratualizados com a tutela, em sede de contrato programa, apresentando uma taxa de execução de 115% 

quanto ao número de doentes saídos. 

 

2.2 Consulta Externa 

 

 

No que diz respeito à consulta externa do CHBV constata-se uma relativa estabilidade no número de consultas 

subsequentes que, acompanhada do ligeiro acréscimo das primeiras consultas, contribui para o aumento de 0,96% do 

total de consultas realizadas. 
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Além disso, a atividade prestada em regime de consulta externa encontra-se significativamente acima da 

atividade contratada para 2015 (24,40%), o que representa uma boa performance neste indicador e capaz de  

acomodar eventuais variações desfavoráveis ao longo dos trimestres seguintes sem comprometer o valor 

contratado para a totalidade do ano de 2015. 

 

2.3 Bloco Operatório 

 

A atividade cirúrgica do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE apresenta uma tendência crescente face ao 

período homólogo, com especial destaque para as cirurgias de ambulatório com um crescimento de 32,73%. 

A atividade realizada em ambiente de Bloco Operatório não se encontra individualmente contratada já que, 

por força das regras de contratação da mesma, o indicador de análise é o de GDH cirúrgico. 

 

2.4 Urgência 

 

Face a 2014, o número de episódios de urgência, apresenta uma tendência de estabilidade no primeiro 

trimestre de 2015. Ainda assim, os 38.484 episódios de urgência, dos primeiros três meses do ano, estão 

2,80% acima do valor contratado com a ACSS para igual período. 
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2.5 Hospital de dia 

 

A atividade assistencial em regime de hospital de dia apresenta um crescimento relevante face a 2014, com a 

excepção da actividade de hematologia pelos motivos já conhecidos. Também nesta linha de produção, a 

actividade realizada é muito superior aos valores contratados com a tutela. 

 

2.6 GDH de ambulatório 

 

O número de episódios codificados em GDH de ambulatório (médicos e cirúrgicos) aumentou 

substancialmente face ao período homólogo e é, claramente, superior aos valores contratados. 

 

2.7 Serviços Domiciliários 

 

Apesar dos Serviços Domiciliários serem uma linha de actividade residual no CHBV, verifica-se que nos 

primeiros três meses de 2015, apresentam um valor bastantes superior ao registado no período homólogo de 

2014 e, também, superior em 100% ao valor contratado com a tutela para o corrente ano. 
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3 Recursos Humanos  

 

Relativamente à evolução dos recursos humanos, nos primeiros três meses de 2015 registe-se o 

seguinte: 

 

O corpo de trabalhadores do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE apresenta um acréscimo de 45 

elementos (2,85%) que não é, contudo, generalizado e transversal às várias categorias profissionais. 
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As categorias que contribuem para o acréscimo do número de efetivos são as seguintes:  

 Enfermagem com um acréscimo de 35 elementos; 

 Assistentes operacionais, com um aumento de 21 elementos; e 

 Médicos com mais 8 elementos. 

Em sentido contrário, as categorias profissionais que apresentam maior decréscimo relativo face a 

período homólogo são as seguintes: 

 Assistentes técnicos, com uma redução de 13 elementos; 

 Internos do internato médico, com uma redução de 5 elementos; e 

Naturalmente que esta variação do número de colaboradores implica um aumento da massa salarial 

do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE como se verificará no ponto seguinte do presente 

relatório. 
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4 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL –  CUSTOS E PROVEITOS 

Apresenta-se, de seguida, a execução económica do CHBV no primeiro trimestre de 2015: 
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4.1 Proveitos e ganhos  

Os valores apresentados no quadro da página anterior apresentam dados dos proveitos 

comparativamente com os valores estimados em sede de orçamento. Contudo, a análise aos valores 

apresentados não deverá ser realizada sem ter em atenção o seguinte aspecto: 

 Conforme se pode verificar no capítulo 2 do presente relatório, a produção dos primeiros três meses 

de 2015 do CHBV está, claramente, acima dos valores contratados em sede de contrato-programa. 

Contudo, apenas uma pequena parte desta produção, acima do contratado, poderá ser facturada. 

Assim, o valor total dos proveitos contabilizados não reflecte o total da produção mas sim, o valor 

passível de facturação; 

Em termos de análise de execução orçamental dos proveitos podemos verificar que: 

 As rubricas seguintes apresentam, nos primeiros três meses do ano de 2015, uma execução inferior ao 

orçamento para o mesmo período: 

o Prestações de Serviço, com um total de 14,31 milhões de euros, cerca de 1 milhão de euros 

abaixo do orçamento, para o primeiro trimestre do ano de 2015 (-6,62%), por força do 

comportamento das seguintes linhas assistenciais: 

 Internamento: -184 mil euros (-2,61%). Importa salientar que por força da alteração 

esperada da Portaria, no que concerne ao GDH de internamento, não foi, ainda, possível 

iniciar o processo de facturação dos episódios da responsabilidade das companhias de 

seguros (a informação de que dispomos é de que os SPMS estão a procurar concluir este 

processo); 

 Urgência: -328 mil euros (-16,66%). Relativamente à facturação de episódios de 

urgência, importa salientar que a produção associada ao contrato-programa tem uma 

taxa de execução superior a 100%. Assim, os proveitos associados à urgência só poderão 

aumentar através da correta identificação de terceiras entidades responsáveis 

(companhias de seguros, independentes (com destaque para os estrangeiros). Será 
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essencial para alcançar este objetivo que os doentes antes de saírem da urgência 

prestem todas as informações necessárias à correta facturação (e cobrança se aplicável) 

dos serviços prestados; 

 Meios complementares de diagnóstico: -168 mil euros (-76,61%). Estava previsto, 

em sede de Plano Estratégico do CHBV, o reforço das relações com os centro de saúde 

da área do CHBV e o aumento dos meios complementares de diagnóstico realizados no 

CHBV, a pedido dos centros de saúde através de credencial (nomeadamente de 

imagiologia e da patologia clínica). Contudo, até ao final do primeiro trimestre de 2015 o 

que se verifica é uma diminuição das credenciais entregues nos serviços financeiros para 

facturar ao centro de conferência de faturas; e 

 Incentivos institucionais: -164 mil euros (-22,50%). Por uma questão de prudência mas, 

também, com base no histórico, especializámos nos primeiros três meses 77,5% do 

valor presente no contrato-programa. 

 As rubricas seguintes apresentam, no primeiro trimestre do ano de 2015, uma execução superior ao 

orçamento para o mesmo período: 

o Outras prestações de serviços de saúde: +33 mil euros (919%); 

o Trabalhos para a própria entidade; 

o Outros proveitos e ganhos operacionais: 157 mil euros (24,18%) – é, contudo, obrigatório 

destacar que do total dos proveitos e ganhos operacionais (808 mil euros), 113 mil são 

referentes aos valores dos reembolsos estimados do programa específico da Hepatite C; e 

o Proveitos e ganhos financeiros: 43 mil euros (1.143,97%); por força dos descontos obtidos no 

âmbito da fase II dos pagamentos a fornecedores com verbas do aumento de capital; 
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4.2 Custos e perdas  
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Os valores apresentados, nos mapas das duas páginas anteriores, apresentam dados dos custos 

comparativamente com os valores estimados em sede de orçamento. Em termos de análise de execução 

orçamental dos custos, podemos verificar que o total dos custos do primeiro trimestre de 2015 está 1,73 

milhões de euros acima do orçamento (10,37%). Os desvios, face ao orçamento, que que mais contribuíram 

para essa variação são: 

 Medicamentos: 303 mil euros. (+13,17%) Importa referir que as notas de crédito referentes ao acordo 

com a Apifarma do ano de 2015 Não foi orçamentado qualquer valor para esta rubrica. Contudo, 

todos os custos associados a estes medicamentos serão reembolsados pela ACSS; 

 Material de consumo clínico: 73 mil euros (+8,82%). Sobre esta rubrica importa salientar que estava 

previsto, em sede de Plano Estratégico do CHBV, a não utilização de “tesouraras harmonic” tendo sido 

estimada uma poupança para os primeiros três meses de 34,5 mil euros; 

 Meios complementares de terapêutica realizados em entidades do Ministério da Saúde: 117 mil euros 

(+334,58%). De notar que estava previsto, em sede de Plano Estratégico do CHBV: 

 a redução de encargos com sangue e derivados adquiridos ao IPST, tendo sido estimada 

uma poupança para os primeiros três meses do ano de 199,5 mil euros; 

 a redução de encargos com cateterismos realizados no CHVNG, tendo sido estimada 

uma poupança para os primeiros sete meses de 2015 no de 72,75 mil euros; 

 Honorários: 304 mil euros (+1088,24%). Conforme já foi referido, esta rubrica foi alvo de 

suborçamentação a quando da elaboração do orçamento do ano de 2015; 

 Fornecimentos e Serviços III (com especial incidência nos trabalhos especializados): 293 mil euros 

(+24,03); 
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Por outro lado, as rubricas seguintes apresentam, no primeiro trimestre do ano de 2015, uma execução 

inferior ao orçamento para o mesmo período: 

 Fornecimentos e Serviços I: -12 mil euros (-3,13); 

 Outros custos e perdas Operacionais: -33 mil euros (-98,83%) por força da renegociação da quota 

mensal com o SUCH; e 

 Amortizações: -87 mil euros (-13,68%) em resultado do baixo investimento dos últimos anos; 
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4.3 Contas de resultados  

O CHBV, EPE apresentou um resultado líquido no primeiro trimestre de 2015 de -3.042.253,67 euros, 

resultante dos factores apresentados no ponto 4.1 e 4.2 do presente relatório. 

Importa informar, também, que se excluirmos, para o período homólogo de 2014, o efeito: 

 Do valor de convergência contabilizado nos primeiros sete meses de 2014, no total de 1,33 milhões de 

euros; e 

 Do perdão dos juros do FASP-SNS reconhecidos em janeiro de 2014 na rubrica de proveitos 

extraordinários (conforme indicações da ACSS) num total 850 mil euros 

O resultado líquido do primeiro trimestre de 2014 ascenderia a cerca de -3,44 milhões de euros. 
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5 Notas F inais  

 

Os resultados apresentados refletem a atividade no primeiro trimestre meses de 2015 e 

demonstram que existe um forte potencial de crescimento da facturação, já que a produção real do 

CHBV é claramente superior aos valores contratados em sede de contrato-programa. 

Por outro lado, a despesa do CHBV está claramente acima do orçamento estando a ser 

condicionada, entre outros factores, pelos custos com pessoal e algumas das medidas previstas em 

Plano Estratégico, que ainda se encontram por implementar ou estão em fase de implementação. 


