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RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL – 1.º, 2.º E 3.º TRIMESTRES DE 2021 
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E. 

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, estando 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 Conde Sucena (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. 

A atividade do CHBV é desenvolvida de acordo com os instrumentos de gestão previsional e financiada através 

de mecanismos de contratualização com o Estado. Nos termos dos Regulamentos da União Europeia, no 

âmbito da segunda notificação de 2014 relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos, o CHBV integra o 

perímetro das Administrações Públicas para efeitos de Contas Nacionais. 

No âmbito das disposições estatutárias, designadamente, do n.º 4 do artigo 16.º dos Estatutos do CHBV, cabe 

ao Conselho Fiscal (CF) apresentar, com base nos relatórios trimestrais elaborados pelo Conselho de 

Administração (CA), relatório sucinto que reflita os controlos efetuados e eventuais anomalias detetadas, bem 

como eventuais desvios verificados em relação aos orçamentos, identificando as respetivas causas. 

A fiscalização do CHBV encontra-se igualmente cometida a uma sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

(ROC), Vitor Almeida & Associados, SROC, Lda., que não é membro do CF.  

Dado que a entrega, por parte do CA do CHBV, dos Relatórios de Execução Orçamental (REO) referentes aos 

três primeiros trimestres de 2021, ocorreu em 13 de dezembro de 2021, o CF optou por emitir um único 

relatório, abrangendo o conjunto dos três trimestres relatados nos documentos disponibilizados para análise. 

Na elaboração deste relatório foram considerados os esclarecimentos prestados e reuniões de trabalho 

realizadas com o responsável pela área financeira e auditora interna, assim como: 

• Contrato-Programa para o triénio 2017-2019 e Acordo Modificativo para 2021;  

• Mapas de execução orçamental da despesa e da receita e das respetivas alterações orçamentais;  

• Balancete analítico, demonstração de resultados e balanço reportados a 31/09/2021; 

• Orçamento Financeiro - 2021; 

• Referencial contabilístico em vigor em 2021 - SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 

de setembro. 

Os REO apresentados incluem indicadores de atividade, económico financeiros e de recursos humanos 

designadamente os volumes realizados e comparação com período homólogo de atividade assistencial; a 



 
Conselho Fiscal 

 

2 | 4 

 

execução do contrato programa, índice de desempenho e indicadores de produtividade e eficiência; a 

evolução dos recursos humanos e horas extraordinárias; a análise económica da demonstração de resultados 

orçamentada e executada com destaque para as principais rúbricas de gastos e rendimentos; a análise e 

explicação da execução do orçamento financeiro, alterações orçamentais e cálculo dos fundos disponíveis, 

evolução da dívida e execução do plano de investimentos. 

Na presente data, o Plano de Atividades e Orçamento relativo ao exercício de 2021, referência para o controlo 

orçamental, não se encontra aprovado pela tutela. 

Os testes e controlos efetuados sobre os trimestres em análise consubstanciam-se na verificação da 

consistência entre a informação recolhida pelo CF nos contactos de acompanhamento mantidos com o CA e 

colaboradores do CHBV, as demonstrações financeiras elaboradas pelo ROC constantes dos relatórios por este 

emitidos, objeto de análise conjunta entre o CF e o ROC, e a vertida nos REO.  

Compreendendo os relatórios emitidos pelo ROC uma análise da evolução das rubricas de balanço, ausente 

dos REO, remetemos para os mesmos para complemento de informação. 

 

Principais aspetos e considerações 

Neste contexto, sumariamos os principais aspetos e considerações decorrentes da análise relativa aos três 

primeiros trimestres de 2021: 

▪ Ao longo do período em análise a atividade assistencial, muito penalizada pela situação pandémica ao 

longo do exercício de 2020 e no primeiro trimestre de 2021, conheceu uma recuperação significativa 

nos segundo e terceiro trimestres, designadamente nas linhas de produção com maior peso no 

contrato-programa; 

▪ No final de setembro o número de consultas realizadas em 2021 excedia já os volumes previstos no 

contrato-programa para o conjunto dos trimestres, verificando-se, contudo, uma produção abaixo do 

previsto nas linhas de GDH Médicos e Cirúrgicos e Cirúrgicos de ambulatório; 

▪ O aumento de profissionais do CHBV, determinado pela necessidade de assegurar resposta às 

exigências da pandemia, concentrou-se no primeiro semestre, não tendo, no entanto, dispensado o 

recurso continuado a horas extraordinárias, cujos encargos cresceram na ordem dos 36% face ao 

período homólogo; 

▪ Na execução do plano de investimentos destacam-se a instalação de equipamento de ressonância 

magnética e a remodelação do serviço de medicina intensiva, sobre os quais o CF emitiu parecer;  

▪ A taxa de execução dos rendimentos orçamentados relevantes para o cálculo do EBITDA, que no 

primeiro trimestre foi de 69%, conheceu uma recuperação ao longo do segundo e terceiro trimestres, 

fixando-se no final do semestre em 81% e, no final do 3º trimestre, em 84%, o que configura um 

acréscimo de 25% relativamente ao registado em setembro de 2020; 



 
Conselho Fiscal 

 

3 | 4 

 

▪ O total dos gastos relevantes para o cálculo do EBITDA, que no final do primeiro semestre assumiram 

valores idênticos ao orçamentado, foram no término do terceiro trimestre 3% superiores ao previsto, 

correspondendo a um acréscimo de 13% face a setembro de 2020; 

▪ As rubricas com desvios mais significativos face ao orçamentado (e período homólogo) são as de 

gastos com pessoal e medicamentos, com desvios de 6% e 22% no final de setembro (crescimento de 

8,7% e 30% face a período homólogo).  

▪ No final do primeiro semestre de 2021, EBITDA e Resultados Líquidos apresentam-se negativos, com 

agravamentos de 48% e 46% relativamente ao período homólogo, alcançando respetivamente valores 

de 13,2 e 14,5 milhões de euros negativos; 

▪ Ao longo do terceiro trimestre o EBITDA e o resultado líquido agravam-se, fixando-se no final do 

período em 20,4 e 22,5 milhões de euros negativos, sendo então os desvios face ao orçamentado de 

14,3 e 14,8 milhões de euros; 

▪ Verifica-se em setembro de 2021 um excesso de 32,5 milhões de euros nos compromissos assumidos 

(124 milhões de euros) face ao valor da despesa orçamentada (duodécimo de 92 M€), sendo que 27 

milhões resultam de despesas referentes a anos anteriores; 

▪ Nos três primeiros trimestres de 2021 foram cobrados 89 milhões de euros de receita, o que 

corresponde a 96% do duodécimo do orçamento (93 M€); 

▪ Entre as alterações orçamentais realizadas, destaca-se um aumento de 9,5 milhões de euros aprovado 

pela tutela para cobertura de prejuízos transitados; 

▪ A dívida, total e vencida, acumulou-se ao longo do período, ascendendo no final do terceiro trimestre 

a 33,43 e 25,33 milhões de euros, quando no final de março se cifrava em 28,7 e 21,72 milhões de 

euros (o que representa um aumento de 8 milhões de euros da dívida vencida, no conjunto dos 

trimestres); 

▪ Do montante total das dívidas vencidas, encontravam-se em mora há mais de 90 dias (arrears) 17 

milhões de euros no final do primeiro semestre, conhecendo uma redução de cerca de 3 milhões de 

euros no terceiro trimestre, no termo do qual se fixou em 14 milhões de euros; 

▪ A evolução do prazo médio de pagamentos foi desfavorável, atingindo os 239 dias em junho 2021, 

reduzindo para 210 dias em setembro, mantendo-se sempre superior ao prazo praticado em final de 

2020 (179 dias); 

▪ Os Relatórios de Execução Orçamental evidenciam fundos disponíveis negativos ao longo de todo o 

período em análise, agravando-se de trimestre para trimestre, e cifrando-se em setembro de 2021 em 

13,5 milhões negativos, enquanto os compromissos assumidos e por pagar ascendem a 34,7 milhões 

de euros, evidenciando a suborçamentação das necessidades / recursos necessários à atividade; 

▪ O CA tem alertado a tutela para a insuficiência dos fundos disponíveis para fazer face aos 

compromissos indispensáveis ao normal funcionamento das três unidades que compõem o CHBV, e 

que não pode deixar de assumir sem colocar em causa a prestação dos cuidados de saúde. 
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O Auditor Interno elaborou, nos termos do Despacho n.º 7709-B/2016 de 9 de junho, os relatórios respeitantes 

à execução financeira do primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2021, atempadamente. 

Não foram solicitados ao CF, nos trimestres em análise, quaisquer pareceres sobre a aquisição, arrendamento, 

alienação e oneração de bens imóveis, assim como sobre a contração de empréstimos. 

 

Conclusão 

Atento o exposto, e considerando os relatórios emitidos pelo ROC, o CF salienta que os REO em análise 

evidenciam um resultado líquido negativo, no final do terceiro trimestre, de 14,5 milhões de euros e um 

EBITDA igualmente negativo em 13,2 milhões de euros. 

Acrescenta-se as dificuldades sentidas no cumprimento da LCPA, evidenciadas através da assunção de 

compromisso que excedem os fundos disponíveis, assim como o aumento no montante dos pagamentos em 

atraso no final do terceiro trimestre, quando comparado com o final do exercício de 2020.  

O presente relatório deverá ser remetido aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, 

mediante carregamento no SIRIEF e envio para a DGO, e da saúde, mediante envio à ACSS. 

 

O Conselho Fiscal 
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