






























































































































































































































































































































































































 
Conselho Fiscal  

 

pág. 1 de 12 

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL – EXERCÍCIO DE 2020 

1. ENQUADRAMENTO 

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. (CHBV) é uma entidade pública empresarial (EPE) integrada no 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, que se rege pelos seus estatutos, pelo Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro e 

pelo Regime Jurídico do Setor Público Empresarial (RJSPE), sujeita à tutela setorial e financeira a cargo, 

respetivamente do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças. O CHBV, criado pelo Decreto-Lei n.º 

30/2011, de 2 de março, resulta da fusão do Hospital Infante D. Pedro, EPE (Aveiro), Hospital Distrital de 

Águeda e Hospital Visconde de Salreu (Estarreja), com uma área de influência que abrange os concelhos de 

Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do 

Vouga e Vagos, servindo uma população próxima dos 400.000 habitantes.  

Nos termos dos Regulamentos da União Europeia, no âmbito da segunda notificação de 2014 relativa ao 

Procedimento dos Défices Excessivos, o CHBV passou a integrar o perímetro das Administrações Públicas para 

efeitos de Contas Nacionais. No âmbito das disposições legais e estatutárias, designadamente, da alínea a) do 

n.º 2 do artigo 16.º dos Estatutos do CHBV1 e os artigos 420.º e 452.º do Código das Sociedades Comerciais2 

(CSC), cabe ao Conselho Fiscal (CF) apresentar o relatório da sua ação fiscalizadora e emitir parecer sobre o 

relatório de gestão, as demonstrações financeiras individuais, e a proposta de aplicação de resultados do 

CHBV, documentos referentes à prestação de contas do exercício terminado a 31 de dezembro de 2020, atenta 

a certificação legal de contas (CLC) emitida pelo Revisor Oficial de Contas (ROC).  

Em conformidade com o n.º 1 do artigo 54.º do RJSPE3, compete ainda ao CF a aferição do cumprimento das 

orientações legais vigentes para o Setor Empresarial do Estado (SEE), designadamente as relativas à aferição 

do cumprimento da apresentação do Relatório Anual de Boas Práticas do Governo Societário.  

Nestes termos, a emissão do presente Relatório e Parecer é suportada na análise do Relatório de Gestão e 

Contas do CHBV do exercício de 2020, nos balancetes de encerramento de 2019 e 2020, no Relatório Anual 

de Boas Práticas do Governo Societário, em esclarecimentos prestados e reuniões de trabalho realizadas com 

o Conselho de Administração (CA) e responsáveis pelas áreas de auditoria interna e financeira, assim como 

em informação sobre a produção realizada extraída da aplicação SICA - Sistema de Informação para a 

Contratualização e Acompanhamento. Foi igualmente consultada a informação disponibilizada no sítio de 

benchmarking dos hospitais da Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS). O presente parecer tem 

ainda em conta a CLC, emitida em 14 de maio de 2021, da qual constam duas reservas e duas ênfases, assim 

como o Relatório Adicional da mesma data, nos termos do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 148/2015, de 9 

                                                           

1  Constantes do Anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. 
2 De acordo com o nº 2 do artigo 60.º do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, diploma que aprovou o RJSPE, os órgãos de 
administração e fiscalização têm as competências genéricas previstas na lei comercial, sem prejuízo do previsto em especial no referido 
regime jurídico. 
3 Aprovado pelo Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, e alterado pela Lei 75-A/2014, de 30 de setembro. 
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de setembro, documentos emitidos pelo ROC, Dr. Vítor Almeida, representante da Vítor Almeida & 

Associados, SROC, Lda. 

2. SÍNTESE DA AÇÃO DESENVOLVIDA PELO CONSELHO FISCAL 

O CF do CHBV foi designado pelo Despacho Conjunto dos Secretários de Estado do Tesouro e da Saúde, de 26 

de abril de 2018, o qual produziu efeitos a 26 de março de 2018, tendo acompanhado a gestão e a evolução 

da atividade da entidade desde a data da sua nomeação, solicitando e analisando informação disponibilizada 

pela entidade e dando conhecimento ao CA das diligências realizadas e resultados pertinentes. Nesta 

conformidade o CF realizou um total de 14 reuniões ao longo do exercício de 2020, 12 das quais por 

videoconferência, tendo as demais decorrido nas instalações do CHBV, estando em contacto permanente 

como ROC e elementos do CHBV, a fim de acompanhar os processos de preparação e divulgação da 

informação financeira e revisão de contas.  

Nos contactos mantidos com o CA o CF alertou para a necessidade de, não obstante a reconhecida escassez 

de recursos operacionais da instituição, cumprir atempadamente com o estabelecido no RJSEE, Estatutos do 

CHBV e CSC, nomeadamente no que concerne à elaboração e divulgação de Relatórios trimestrais de Execução 

Orçamental, Instrumentos de Gestão Previsional, Relatório de Gestão e Contas do Exercício e Relatório de 

Governo Societário, bem como a necessidade de prestação de caução por parte dos membros dos órgãos 

sociais.  

Durante este período, CF no âmbito das suas competências legais e estatutárias o CF emitiu parecer o 

investimento de ampliação do Serviço de Medicina Intensiva (SMI) do Hospital Infante D.Pedro do CHBV e 

criação de uma Unidade de Cuidados Intermédios, com os objetivos de corrigir irregularidades no 

cumprimento dos padrões clínicos / recomendações da Rede de Referenciação da especialidade, aumentar a 

capacidade de resposta do Serviço e rentabilizar recursos humanos, sobre o relatório de gestão e contas 

relativas ao exercício de 2019, bem como, sobre os relatórios trimestrais apresentados pelo CA4, referentes 

aos três primeiros trimestres de 2019.  

O CF avaliou ainda a independência do ROC relativamente ao CHBV, tendo confirmado que o mesmo não 

prestou serviços adicionais a esta entidade no decurso de 2020 e que declarou, por escrito, o cumprimento 

destes requisitos no Relatório Adicional de Auditoria dirigido a este órgão de fiscalização.  

O CF debateu com o revisor oficial de contas o planeamento e cronograma dos trabalhos conducentes ao 

processo de revisão legal das contas relativas ao exercício de 2020 e acompanhou a evolução desses mesmos 

trabalhos, incluindo a analise das principais conclusões. 

Salienta-se, que a entidade não apresentou, à data da emissão do presente parecer, qualquer relatório de 

execução orçamental referente ao exercício de 2020. 

                                                           

4 Apresentados pelo CA em fevereiro de 2020 e revistos em março.  
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A articulação com o Auditor Interno pautou-se por contactos regulares e análise dos relatórios trimestrais de 

execução financeira e relatórios de ações de auditoria. O CF debateu com o responsável pela auditoria interna 

o modelo e os procedimentos de controlo interno instituídos, bem como os resultados da atividade realizada. 

No sentido de minimizar a duplicação de esforços o CF sugeriu, a inclusão de uma ação relativa a 

fundamentação de contratação de MCDT no plano anual de auditoria de 2020. Registe-se ainda que ao longo 

do exercício de 2020 não tem o CF conhecimento de que tenham sido comunicadas quaisquer irregularidades 

ao serviço de Auditoria Interna. 

3. EXECUÇÃO E FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE 

MODELO DE FINANCIAMENTO E INSTRUMENTOS DE CONTRATUALIZAÇÃO 

O regime de financiamento definido para as unidades de saúde integradas no SEE determina que o pagamento 

dos atos e atividades é realizado através de Contratos-Programa (CP) trianuais a celebrar com o Ministério da 

Saúde, atualizados anualmente através de Acordos Modificativos (AM), tendo por referência a produção 

contratada e constante do Anexo e respetivos Apêndices dos CP/AM. 

Estes CP/AM, enquadrados pelos princípios orientadores estabelecidos nos Termos de Referência para 

contratualização de cuidados de saúde no SNS anualmente divulgados, para além de formalizarem o volume 

e composição da produção a contratar, procurando ajustar a oferta à procura estimada, explicitam ainda um 

conjunto de incentivos associados a objetivos institucionais, que correspondem a cerca de 5% do valor do 

contrato, promovendo o alinhamento com as prioridades estratégicas definidas pelo Ministério da Saúde a 

nível nacional e regional.  

Em 2020, foi ainda definido um incentivo ao desempenho da instituição, em função dos indicadores de 

performance, no valor correspondente a 1% do montante total do Contrato-Programa. 

Como contrapartida pela produção realizada e incentivos institucionais contratados, o AM ao CP para 2020, 

celebrado pelo CHBV a 15 de julho de 2020, contempla o montante de 93.031 milhares de euros, verificando-

se um aumento de cerca de 14.152 milhares de euros face ao montante inicialmente contratualizado em 2019 

(78.879 milhares de euros). 

Considerando o contexto complexo vivenciado em 2020, derivado da situação epidemiológica existente, que 

colocou uma elevada pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, foi celebrada uma Adenda ao referido 

CP/AM, em 06/04/2021, que reajusta o valor dos custos de contexto e incentivos e atualiza as demonstrações 

financeiras5. 

Não obstante a elaboração dos instrumentos de contratualização suprarreferidos estar subordinada à 

observância do equilíbrio financeiro, o AM para 2020 prevê como meta de sustentabilidade económico-

financeira, a obtenção de um EBITDA negativo de 2.530 milhares de euros, respeitando os gastos operacionais 

                                                           

5 O valor dos gastos refletido na Demonstração de Resultados mantém-se, verificando-se um aumento de 1.127 milhares de euros nos 

proveitos. 
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relevantes para o cálculo do referido indicador, não devendo esses gastos exceder o montante de 100.980 

milhares de euros.  

Neste contexto, as cláusulas do AM para 2020 estabelecem, como referido, como objetivo de qualidade e 

eficiência económico-financeira do CHBV, a obtenção de um EBITDA negativo, facto que reflete a insuficiência 

das receitas da entidade face aos gastos estimados. 

De acordo com o anexo às Demonstrações Financeiras, o Contrato-Programa de 2020 foi reconhecido com um 

total de Rendimentos de 94.218.036,68€6, dos quais foram faturados 87.709.165,58€, referentes a produção 

e 6.398.360,67€ de rendimentos de contexto (previstos na adenda).  

CUMPRIMENTO DAS METAS DE PRODUÇÃO 

ACESSO A INCENTIVOS 

O AM de 2020 contempla um conjunto de objetivos de qualidade e eficiência/económico financeira de cujo 

cumprimento fica dependente a atribuição de incentivos institucionais, cujo montante ascende a 

4,652 milhares de euros7.  

Como anteriormente referido, o AM para 2020 prevê ainda um incentivo ao desempenho das Instituições, em 

função dos indicadores de performance, correspondente a 1% do valor do montante total do Contrato-

Programa EPE.  

Nos termos da Circular Normativa n.º 19/2014/DPS/DFI/ACSS, de 01 de julho de 2014, da ACSS, o grau de 

cumprimento expectável dos incentivos institucionais estabelecidos para o CHBV é obtido através do Relatório 

do Índice de Desempenho Global (IDG) disponível na aplicação SICA - Sistema de Informação para a 

Contratualização e Acompanhamento. 

À data de elaboração do Relatório de Gestão, a avaliação dos incentivos disponibilizada pela ACSS não se 

encontrava completa, encontrando-se diversos indicadores por analisar, apresentando o IDG calculado pelo 

SICA o valor de 81,5%. 

Segundo o vertido nos Termos de Referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2020, 

a atribuição de incentivos neste processo de benchmarking efetua-se através do cálculo de um Índice de 

Desempenho Comparado, apurado em função dos resultados alcançados por cada hospital no conjunto de 

indicadores que constituem este processo, sendo o pagamento dos incentivos aos hospitais melhor 

posicionados efetuado pelos restantes hospitais que compõem o grupo de comparação. Neste âmbito, do 

desempenho do CHBV em 20208, em comparação com o seu grupo de benchmarking (Grupo C) destaca-se:  

• A percentagem de primeiras consultas, no total de consultas – CHBV: 26,2%; Média do Grupo 28,9% - posição 

14.º;  

                                                           

6 Em função da adenda aprovada, a estimativa de rendimentos com base na produção final do CHBV em 2020, totaliza 95.423 milhares 
de euros. Contudo, segundo informação vertida no RC, por uma questão de prudência e, por indicação expressa da ACSS, o CHBV 
apenas reconheceu, no referido ano, aproximadamente 99,0% do total dos rendimentos da produção.  
7 Na Adenda, este montante ascende a 4.771 milhares de euros.  
8 http://benchmarking.acss.min-saude.pt/, acedido a 05/06/2020. 
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• Peso das consultas externas com registo de alta clínica no total de consultas externas – CHBV: 19%; Média 

do Grupo 12,9% - 2.ª posição;  

• % Inscritos em LIC com Tempo de Espera Inferior ou Igual ao TMRG (P1 270 dias) – CHBV: 96,3%; Média do 

Grupo 77,3% - 1.ª posição; 

• Intervenções Cirúrgicas Programadas - CHBV: 9.246; Média do Grupo 8.990 – 7.ª posição;  

• Doentes Saídos - CHBV: 14.229; Média do Grupo 13.032 – 6.ª posição; 

• Número Total de Atendimentos de Urgência – CHBV: 122.043; Média do Grupo 104.257 – 5.ª Posição;  

• Gastos Operacionais por doente padrão – CHBV: 4.509€; Melhor do Grupo 3.798€ - 5.ª posição; 

•  Gastos com pessoal por doente padrão – CHBV: 2.639€; Melhor do Grupo 1.929€ - 7.ª Posição; 

• Gastos com produtos farmacêuticos por doente padrão – CHBV: 774€; Melhor do Grupo 512€ - 4.ª posição;  

• Gastos com MCC por doente padrão – CHBV: 265€; Melhor do Grupo 176€ - 3.ª posição; 

 

APLICAÇÃO DE PENALIDADES 

A cláusula 7.ª do Anexo ao AM para 2020 determina um conjunto de obrigações a que o CHBV fica sujeito, 

determinando o seu incumprimento a aplicação de penalidades, calculadas nos termos do Apêndice IV, e cujo 

montante máximo total poderá ascender a 3% do valor final do CP/AM.  

O CHBV refere, no anexo às DFs, que no que diz respeito às estimativas do Contrato Programa não são 

estimadas eventuais penalizações à Entidade, uma vez que o princípio que lhe está subjacente é o do 

orçamento global. 

4. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA  

O CHBV preparou as suas demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2020 seguindo o referencial 

contabilístico SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas)9, as quais 

compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2020, a demonstração dos resultados por natureza e por 

funções, a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao período findo naquela data, demonstração de 

alterações ao património líquido, a demonstração de desempenho orçamental, as demonstrações de 

execução orçamental da receita e da despesa, bem como as notas anexas às demonstrações financeiras que 

incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas: 

 

BALANÇO E ESTRUTURA PATRIMONIAL 

                                                           

9 Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro. 
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O valor do balanço a 31 de dezembro de 2020 apresenta um aumento de 7.252 milhares de euros quando 

comparado com o observado no final do exercício precedente. Esta variação encontra-se refletida, no segundo 

membro do balanço, maioritariamente10, com o aumento do passivo (corrente), destacando-se o acréscimo 

das dívidas a fornecedores em cerca de 4,5 milhões de euros. 

Do lado do Ativo, verifica-se que o aumento encontra-se repartido por 3,5 milhões de euros no ativo corrente, 

destacando-se o aumento dos inventários e das dívidas de clientes, e no ativo não corrente (3,7 milhões de 

euros), decorrente do aumento dos ativos fixos tangíveis.   

Nos casos em que as empresas públicas apresentem capital próprio negativo por um período de três 

exercícios, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do DL n.º 133/2013, de 3/10, compete ao CA propor ao titular 

da função acionista, medidas concretas destinadas a superar a situação deficitária ou a extinção das mesmas, 

após aprovação das contas do terceiro exercício em que se verifique a situação de capital próprio negativo. 

Segundo informação vertida da entidade, as contas dos exercícios de 2014 a 2019 ainda não se encontram 

aprovadas, no entanto, o CA tem alertado a tutela para o desajustamento do modelo de financiamento, 

propondo medidas visando corrigir esta situação. 

EVOLUÇÃO E ESTRUTURA DOS RENDIMENTOS 

Os rendimentos totais, dos quais mais de 99% são operacionais, registaram um acréscimo de 3% (3.098 

milhares de euros), justificados, maioritariamente, pelo aumento das rubricas associadas ao AM mas também 

pelo aumento da faturação a terceiras entidades responsáveis11. 

Os serviços prestados a entidades externas ao SNS, com um valor total de 2.741 milhares de euros, 

representaram cerca de 2,7% dos rendimentos totais do CHBV.  

Relativamente às receitas associadas à prestação de serviços enquadrada pelo SNS, verificou-se uma 

diminuição nas atividades de consulta (-4,7 milhares de euros), Urgência (-13,8 milhares de euros), hospital 

de dia (-293 milhares de euros), GDH médicos em ambulatório (-457 milhares de euros), programas de gestão 

de doença crónica (-660 milhares de euros) e saúde sexual e reprodutiva (-97 milhares de euros), e um 

aumento nas atividades de internamento (+859 milhares de euros), serviços domiciliários (+459 milhares de 

euros), GDH Cirúrgicos em ambulatório (+1.318 milhares de euros), tendo-se, a nível global, registado um 

acréscimo no volume de serviços prestados face ao exercício precedente. 

Destaca-se ainda a redução na rubrica de rendimentos de custos de contexto e incentivos institucionais, no 

montante de 6.645 milhares de euros. 

EVOLUÇÃO E ESTRUTURA DE GASTOS 

O crescimento do volume de produção foi acompanhado por um acréscimo de 8 milhões de euros no total 

dos gastos do CHBV (cerca de 112 milhões de euros), mantendo-se a estrutura onde os gastos com pessoal 

predominam, assumindo 59% do total dos gastos, seguindo-se o aumento dos consumos (+ cerca de 3 milhões 

                                                           

10 O valor do Património Líquido encontra-se praticamente inalterado. 
11 Nomeadamente companhias de seguros e utentes (taxas moderadoras). 
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de euros), com um contributo para a formação dos gastos totais de 24%, e dos fornecimentos e serviços 

externos, com 15% dos gastos totais.  

Os gastos com pessoal cresceram cerca de 3,5 milhões de euros face a 2019.  

O comportamento dos consumos depende diretamente dos gastos com produtos farmacêuticos, que 

representam 71% dos consumos totais da instituição, e registaram um crescimento de 13% respondendo às 

necessidades resultantes do aumento da atividade (com destaque para o aumento de 767 milhares de euros 

em medicamentos). Igualmente determinante foi o acréscimo de 9,3% no consumo de material clínico 

(destaca-se o aumento na rubrica de outro material de consumo clínico, resultante da aquisição de 

Equipamentos de Proteção Individual: +892 milhares de euros). 

Os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos aumentaram 4,6% (731 milhares de euros) assumindo aqui 

particular relevância o recurso a meios complementares de terapêutica (+198 milhares de euros) e serviços 

especializados (1.618 milhares de euros), assegurando pessoal médico de urgência, serviços de alimentação e 

lavandaria. 

O total dos gastos operacionais relevantes para o cálculo do EBITDA foi, em 2020, de 110.637 milhares de 

euros, não excedendo o valor estipulado em CP12. 

EVOLUÇÃO E ESTRUTURA DE RESULTADOS 

O CHBV encerrou o ano de 2020 com um resultado líquido negativo de 12.834 milhares de euros, tendo 

registado uma deterioração de 73% face ao verificado em 2019 (- 7.409 milhares de euros). 

O valor de EBITDA de 10.513 milhares de euros negativos representa um agravamento de 87% deste indicador, 

face ao ano precedente, não permitindo cumprir o objetivo definido em CP de 2.530 milhares de euros 

negativos. 

Os resultados financeiros foram, no exercício em análise, imateriais. 

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 

Analisando os indicadores económicos mais relevantes, verificamos que a entidade continua a diminuir a sua 

capacidade financeira global para solver a totalidade dos seus compromissos, aumentando a dependência em 

relação aos seus credores.  

De salientar que, apesar da redução no prazo médio de pagamentos em 107 dias13, o volume de dívida vencida 

no final do exercício aumentou cerca de 16% relativamente a 2019 (+2.403 milhares de euros).  

Ressalta ainda que a dívida vencida, no montante total de 17.242 milhares de euros, representa, a 31 de 

dezembro de 2020, 38% valor do Balanço e 27% do total do passivo (considerando que o Património Líquido 

                                                           

12 100.980 milhares de euros fixados no AM firmado a 15 de julho de 2020. 
13 O prazo médio de pagamentos reduziu de 286 dias em 2019 para 179 dias em 31/12/2020. 
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é negativo). Do total da dívida vencida, 6.629 milhares de euros encontram-se em mora há mais de 90 dias. O 

passivo corrente representa 96% do passivo total. 

Da análise efetuada, sobressai que, sendo o total do Património Líquido, em 31 dezembro de 2020, negativo 

em 18.993 milhares de euros, apresentando-se, assim, inferior a metade do capital estatutário, encontra-se 

em causa o cumprimento do artigo 35.º do CSC.  

Os rácios de rendabilidade (do ativo e económica), apresentam valores negativos, decorrente dos resultados 

atingidos pela entidade14. 

5. RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO – APRECIAÇÃO 

Nos termos do n.º 2 do artigo 54.º do RJSPE, o CF deve aferir no respetivo relatório o cumprimento da 

exigência de apresentação do relatório de boas práticas de governo societário (RGS), do qual deve constar 

informação atual e completa sobre todas as matérias reguladas no capítulo II do mencionado diploma.  

No que se refere à conformidade com o previsto nos artigos 65.º, 66.º, 66.º-A e 66º B do CSC, o Relatório de 

Gestão do CHBV traduz a observância daquelas disposições e de outras matérias legalmente em vigor, 

cumprindo, na generalidade, com as orientações aplicáveis, nomeadamente do RJSPE.  

Assim, o CF é da opinião que o RGS apresentado pelo CHBV cumpre os requisitos exigidos pelo RJSPE, tendo 

sido elaborado em conformidade com o modelo disponibilizado pela Unidade Técnica de Acompanhamento e 

Monitorização do SEE (UTAM), o qual inclui, em anexo, uma check list de verificação do cumprimento dos 

requisitos exigidos para a sua elaboração. 

No que se refere, em particular, à obrigatoriedade de divulgação de informações não financeiras e de 

informação sobre a diversidade de certas grandes empresas e grupos, introduzida no ordenamento jurídico 

nacional pelo Decreto-Lei n.º 89/2017, de 27 de junho, ao abrigo do qual foram alterados, para o efeito, o 

CVM e o CSC, o CA do CHBV optou, conforme consta do relatório de gestão, por elaborar um documento 

autónomo, anexo ao Relatório do Governo Societário, o qual será publicado no seu sítio da internet no prazo 

legal, dando, assim, cumprimento ao previsto na al. b) do n.º 9 do referido artigo 66º-B do CSC. 

6. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAS INSTRUÇÕES DO ACIONISTA 

Nada chegou ao conhecimento do CF que leve a concluir que a informação prestada no Relatório e Contas de 

2019, referente ao cumprimento das orientações legais, não esteja correta. 

OBJETIVOS DE GESTÃO 

Os objetivos relativos ao desenvolvimento da atividade empresarial a alcançar pelo CHBV encontram-se 

definidos no CP e no AM. O contrato em causa contém não só objetivos de produção global, mas também um 

                                                           

14 Resultado líquido e EBITDA negativos.  
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conjunto de indicadores que correspondem a objetivos estratégicos do Ministério da Saúde que os Hospitais 

que integram o SNS devem alcançar para melhorar a eficácia da política pública de saúde. 

De uma forma geral em termos de produção global, o desempenho assistencial do CHBV cumpriu os valores 

contratualizados para o ano de 2020, tendo o CHBV alcançado um grau de cumprimento dos indicadores de 

acesso e de desempenho assistencial próximo ou até superior a 100%, com exceção da Percentagem de 

pedidos em Lista de Espera para Consulta (LEC) dentro do TMRG (51,5%), percentagem de consultas realizadas 

dentro dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG)  (81,7%) e percentagem de cirurgias em 

ambulatório para procedimentos ambulatorizáveis (83,7%). 

GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO 

Conforme previsto no Despacho n.º 101/2009-SETF, de 30 de janeiro, e limites máximos de acréscimo de 

endividamento, os mesmos não se aplicam ao CHBV dado que o mesmo não tem passivo remunerado. 

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES15 E “ARREARS”16 

As dívidas vencidas da entidade em 31 de dezembro de 2020 ascendem, como anteriormente referido, 

segundo dados vertidos no Relatório e Contas, a 17.242 milhares de euros, tendo registado um aumento de 

16% face ao montante registado em 2019 (14.839 milhares de euros)17. 

Do montante total das dívidas vencidas, 6.629 milhares de euros encontram-se em mora há mais de 90 dias 

(arrears), sendo que 50% (3.339 milhares de euros) das mesmas apresentam um atraso no pagamento 

superior a 360 dias18.  

Comparativamente a 2019, os pagamentos em atraso registaram uma diminuição de 380 milhares de euros.19   

Associado a estes montantes está a redução do prazo médio de pagamento que, em 31 dezembro de 2020, 

ascende a 179 dias, tendo registado uma diminuição de 107 dias face a 2019 (286 dias).  

Importa salientar, no entanto, que o CHBV apresenta em novembro de 202020 o 11.º (no total de 14) montante 

da dívida vencida a fornecedores externos mais elevado do seu grupo de referência para benchmarking 

(28.211 milhares de euros - a média do grupo C na referida data é de 24.983 milhares de euros), apresentando 

o antepenúltimo montante mais elevado de pagamentos em atraso a fornecedores externos (12.253 milhares 

de euros, face a 9.506 milhares de euros de média do grupo) do grupo C21. 

                                                           

15 Em conformidade com a RCM n.º 34/2008, de 22 de fevereiro e com o Despacho n.º 9870/2009, de 13 de abril. 
16 De acordo com o Decreto-Lei n.º 65-A/2011, de 17 de maio. 
17 Refira-se que valor indicado no Relatório e Contas de 2020, referente às dívidas vencidas em 2019, é divergente do valor indicado 

no Relatório e Contas de 2019.  
18 Sendo que 99% destas são dívidas a fornecedores do SNS.  
19 Considerando que o CHBV não possui Plano de atividades e Orçamento de 2020 devidamente aprovado, para efeitos da verificação 

do disposto no artigo n.º 62 da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, os valores indicados não incluem eventuais acréscimos de dotações 
orçamentais.  
20 Última informação disponível em http://benchmarking.acss.min-saude.pt à data da consulta efetuada em 05/06/2020. 
21 http://benchmarking.acss.min-saude.pt/, acedido a 05/06/2020. 

http://benchmarking.acss.min-saude.pt/
http://benchmarking.acss.min-saude.pt/
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RECOMENDAÇÕES DO ACIONISTA – APROVAÇÃO CONTAS 2014/2019 

Não é do conhecimento do CF que as Contas dos exercícios de 2014 a 2019 tenham sido aprovadas. 

REMUNERAÇÕES 

O CHBV evidencia no Relatório e Contas que cumpre com as disposições e orientações relativas às 

remunerações dos seus órgãos sociais, incluindo as previstas nos artigos n.º 32 e 33.º do Estatuto do Gestor 

Público. 

RELATÓRIO ANUAL SOBRE O PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

O CHBV dispõe de um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC), que consta 

da sua página da internet e se encontra referenciado no RGS. No entanto, até à data da elaboração do presente 

parecer22, ainda não foi elaborado pelos serviços de Auditoria Interna o respetivo relatório anual previsto no 

artigo 46.º do RJSPE. 

INFORMAÇÃO NÃO FINANCEIRA – ARTIGO 66º - B DO CSC 

O CHBV elaborou um documento autónomo, com a demonstração não financeira relativa ao exercício de 2020, 

prevista no artigo 66º- B do Código da Sociedades Comerciais. 

AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   

O CHBV no âmbito dos procedimentos da contratação pública rege-se pelo Código dos Contratos Públicos.  

Nessa medida, as contratações são realizadas através de uma plataforma eletrónica de contratação onde são 

divulgados os procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços, bem como os critérios de 

adjudicação. O CHBV dispõe de um Manual de Contratação Pública, aprovado em 2018, o qual está disponível 

na respetiva intranet. Não é do conhecimento do CF que tenham sido celebrados contratos com valor superior 

a cinco milhões de euros, eventualmente enquadráveis no artigo 47.º da Lei de Organização e Processo do 

Tribunal de Contas. 

REGULAMENTO INTERNO 

Nos termos do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o CHBV deveria, no exercício de 

201723, ter elaborado/atualizado e submetido a homologação do membro do Governo responsável pela área 

da saúde o seu Regulamento Interno, facto que não se verificou, continuando, assim, em vigor o Regulamento 

Interno homologado em 27 de junho de 2013. 

UNIDADE DE TESOURARIA DO ESTADO - UTE 

O IGCP, EPE, na sequência de pedido formulado pelo CHBV, comunicou em 05 de novembro de 2019, através 

do ofício nº SGC-17828 a emissão de despacho no sentido do CHBV ser excecionado do cumprimento da UTE, 

para os anos 2019 e 2020, no que se refere aos valores objeto de recolha, determinando que os mesmos 

                                                           

22 Refira-se que em 2020 iniciou-se o procedimento tendente à contratação do Auditor Interno. 
23 120 dias após a entrada em vigor do mencionado diploma legal.  
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devem ser transferidos para contas no IGCP, com uma periodicidade quinzenal. Nesta medida, o CHBV deu 

cumprimento ao Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado, conforme determina o Orçamento do Estado 

para 2020, apesar de possuir e movimentar conta na banca comercial para efetuar depósitos dos valores 

cobrados a título de taxas moderadoras, os quais transfere com regularidade para conta junto do IGCP, EPE. 

 

SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL – ARTIGO 396.º DO CSC 

O CF obteve confirmação por parte do CA de que foi dado cumprimento ao disposto no artigo 396º do Código 

das Sociedades Comerciais em matéria de cobertura da responsabilidade de cada administrador, através da 

contratação de seguro. 

7. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2020 foram objeto de revisão pela Vítor Almeida & 

Associados, SROC, Lda., que, de acordo com as normas legais, emitiu a 14 de maio 2021 a competente CLC, 

expressando uma opinião com reservas, referentes à ausência de validação e faturação da produção efetuada 

no âmbito dos contratos programa de 2017 a 2020, e eventuais impactos resultantes de ajustamentos às 

estimativas efetuadas, assim como o impacto da consideração das taxas de execução real na valorização das 

diversas linhas de produção nos rendimentos associados ao CP de 2020.  

Foram ainda emitidas duas ênfases, resultantes da ausência de contabilização dos imóveis onde o CHBV exerce 

a sua atividade, mas que não se encontram registados como sua propriedade, persistindo, apesar de divulgada 

nas demonstrações financeiras, uma incerteza relativamente aos impactos que uma decisão contrária por 

parte do grupo de trabalho constituído, poderá ter sobre as contas da entidade e ainda relativa ao impacto da 

pandemia por Covid 19 na atividade. 

8. PARECER 

Atento o exposto e considerando as reservas e enfâses constantes da CLC emitida pela Vítor Almeida & 

Associados, SROC, com as quais concordamos, o CF concluiu, após análise das demonstrações financeiras, que 

tais elementos transmitem de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, 

a posição financeira do CHBV, à data de 31 de dezembro de 2020 e o modo como se formaram os resultados 

no exercício findo naquela data.  

O CF considera ainda que o Relatório de Gestão foi elaborado em conformidade com as orientações legais e 

estatutárias, evidenciando os aspetos mais relevantes ocorridos e estando consistente com as demonstrações 

financeiras e anexo.  

Em conclusão, o CF é de parecer que seja aprovado o Relatório de Gestão, a proposta de aplicação de 

resultados neste incluída e as Demonstrações Financeiras do CHBV relativos ao exercício de 2020.  

Atento o facto de as Contas dos exercícios de 2014 a 2019 ainda não terem sido objeto de aprovação pelo 

titular da função acionista, o CF permite-se recomendar que tal venha a acontecer com a brevidade possível. 

Por último, o CF regista com apreço a colaboração prestada por todos os membros do Conselho de 

Administração e demais colaboradores do CHBV com quem interagiu no desempenho das suas funções.  
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