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RELAT6RIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

SOBRE O RELAT6RIO E CONTAS DE 2020 DO HOSPITAL GARCIA DE ORTA, EPE 

1. Enquadramento 

1.1. O presente Relat6rio e Parecer destina-se a dar cumprimento as alineas a) e h) do n.2 2 

do artigo 16!! dos Estatutos do Hospital Garcia de Orta, EPE (HGO, EPE), constantes do Anexo 

II ao Decreto Lei n.2 18/2017, de 10 de fevereiro, e ao n.2 3 do artigo 32 da Lei n.2 148/2015, 

de 9 de setembro, que aprova o Regime Juridico da Supervisao de Auditoria, nos termos dos 

quais deve o Conselho Fiscal dar parecer sobre o relat6rio de gestao e elaborar relat6rio anual 

global sobre a sua a~ao fiscalizadora. 

1.2. 0 Conselho Fiscal emite, assim, o presente Relat6rio sobre a a~ao fiscalizadora relativa 

ao exercicio de 2020, bem como o seu Parecer sobre o Relat6rio de Gestao, o Relat6rio de 

Governo Societario, as Demonstra~oes Financeiras e Or~amentais e a proposta de aplica~ao 

de resultados do exercicio findo em 31 de dezembro de 2020. 

1.3. O presente Relat6rio e Parecer tern por base as informa~oes, analises e documentos 

facultados pelo Conselho de Administra~ao e servi~os do HGO, EPE, em rela~ao ao exercicio 

de 2020, bem como informa~oes e documentos resultantes da auditoria efetuada pelo 

Revisor Oficial de Contas em referencia ao mesmo exercicio. 

2. Sintese da atividade fiscalizadora 

No ambito do exercicio das suas atribuic;:oes no decurso do ano de 2020, o Conselho Fiscal: 

a) Acompanhou a atividade desenvolvida pelo HGO, EPE, nomeadamente atraves da 

leitura das atas do Conselho de Administra~ao, da analise dos Relat6rios AnaHticos de 

Desempenho Econ6mico-Financeiro e dos Relat6rios trimestrais de Execu~ao 

Financeira (elaborados pelo auditor interno), bem como da aprecia~ao de diversa 

informa~ao de indole operacional, financeira e or~amental que entendeu pertinente 

solicitar; 

b) Debateu com os membros do Conselho de Administra(;ao os principais riscos e 

constrangimentos associados a atividade da institui(;ao; 
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c) Debateu com o responsavel pela auditoria interna o modelo e os procedimentos de 

controlo interno instituidos, bem como os resultados da atividade realizada; 

d) Reuniu com os responsaveis de varios servi!;OS da entidade, nomeadamente os 

relacionados com a atividade financeira, administrativa e de planeamento e controlo; 

e) Em conformidade com o previsto no n.2 4 do art.!! 16!! do dos Estatutos do HGO, EPE, 

constantes do Anexo II ao Decreto Lei n.!! 18/2017, de 10 de fevereiro, elaborou 

relat6rios intercalares trimestrais; 

f) Emitiu parecer sobre o Plano de Atividades e Or!;amento para 2020; 

g) Acompanhou o processo de prepara!;ao e apresenta!;ao da informa!;ao or!;amental e 

financeira prospetiva para 2021; 

h) Verificou e acompanhou a independencia da SROC nos termos legais, incluindo o 

previsto no n.!! 2 do artigo 6!! do Regulamento (EU) n.2 537 /2014, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, nao tendo a sociedade realizado 

quaisquer outros servi!;OS, para alem da auditoria as contas; 

i) Debateu com o revisor oficial de contas o planeamento e cronograma dos trabalhos 

conducentes ao processo de revisao legal das contas relativas ao exerdcio de 2020 e 

acompanhou a evolu!;ao desses mesmos trabalhos, incluindo a analise das principais 

conclusoes. 

Neste contexto, entende o Conselho Fiscal sublinhar a particular coopera!;ao do Conselho 

de Administra!;ao e dos principais responsaveis e colaboradores do HGO, EPE. 

3. Analise da Atividade e desempenho assistencial e economico-financeiro do HGO, EPE 

3.1. Em conformidade com o determinado no despacho conjunto de S. Exas. o Secretario de 

Estado do Tesouro e a Secretaria de Estado Adjunta e da Saude de 04 de setembro de 2020, 

o Conselho de Administra!;iio do HGO apresentou em 24 de setembro de 2020 o Plano de 

Atividades e Or!;amento (PAO) para o ano de 2020, e que foi objeto de aprova!;ao pelos 

despachos de S. Exa. o Secretario de Estado do Tesouro n.!! 933/2020-SET, de 29 de dezembro 

e de S. Exa. o Secretario de Estado da Saude de 30 de dezembro de 2020. 
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0 referido PAO teve por referenda o Acorda Modificativo ao Contrato Programa, formalizado 

em 17 de julho de 2020 entre o HGO, EPE, a ARSLVT ea ACSS, que estabeleceu os principais 

parametros assistenciais e econ6mico-financeiros da atividade a realizar e ja refletia, com 

base na informa~ao disponfvel a data, a revisao das metas assistenciais decorrentes da 

emergencia da pandemia provocada pelo SARS-CoV-2. 

A atividade desenvolvida pelo HGO, EPE no exercfcio de 2020 teve tambem como referencial 

de gestao o Or~amento para 2020 aprovado no ambito do Or~amento do Estado. 

3.2. Da atividade assistencial realizada em 2020 entendemos sublinhar os seguintes aspetos: 

Em termos globais, a atividade assistencial realizada em 2020, reflete a suspensao da 

atividade nao prioritaria a partir de meados de mar~o, causada pela pandemia COVID-19, que 

obrigou em julho a uma revisao em baixa das metas estabelecidas no Acorda Modificativo do 

Contrato Programa (CP). Ficando aquem do realizado no ano anterior, apesar de tudo, face a 

revisao das metas ea ligeira recupera~ao do movimento assistencial no segundo semestre, a 

performance global das principais linhas de atividade, revelam uma aproxima~ao as metas 

contratualizadas com a ARSLVT. 

Sendo um ano anormal, face ao descrito anteriormente, o ritmo da atividade assistencial 

comparado com o realizado em 2019 e nas principais linhas de produ~ao naturalmente 

inferior. Assim: 

a) Na area do internamento, assistiu-se a uma redu~ao dos doentes safdos 

comparativamente ao ano anterior, menos 2.843 doentes (-13,8%). A demora media 

(DM), passou para os 10,0 dias (+0,5 dias), registando-se uma demora media COVID 

de 14,5 dias. A taxa de ocupa~ao, apesar da redu~ao de camas, fixou-se nos 89,3% (-

3,9 p.p.), enquanto a percentagem de utentes sinalizados para a RNCCI diminuiu para 

6,1% (-10,1 p.p.). 

b) A atividade cirurgica programada, fixou-se em 2020 nas 12.742 cirurgias, menos 1.683 

cirurgias do que em 2019 (-11,7%). Como resultado quer da primeira quer da segunda 

vagas da pandemia houve necessidade de transformar a unidade de cirurgia 

ambulat6ria em unidade de cuidados intensivos, ficando aquela muito limitada, 

resultando uma redu~ao substancial da sua atividade (- 9,9%), apesar de tudo menor 

do que na cirurgia convencional (-16,5%), face a 2019. 
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Como consequencia disso, verificou-se um aumento do numero de doentes em lista 

de espera (UC) para cirurgia dentro do TMRG (36,4%), aquem do ano anterior (50,6%) 

e do contratualizado para 2020 fixado em 60,0%. 

c) A consulta externa em termos globais teve igualmente um comportamento negative 

em relac;ao ao ano anterior (-7,3%), ou seja, menos 21.625 consultas. Esta evoluc;ao 

negativa foi sobretudo a custa das primeiras consultas, menos 12.046 consultas (-

13,8%), dado terem diminuido menos as consultas subsequentes (-4,6%), agravando 

com isso os TMRG para aquelas consultas. Ainda assim o HGO e o SQ melhor hospital 

do Grupo D, na percentagem de l~s consultas com tempo adequado (57,6%, descendo 

19,6 p.p. em relac;ao a 2019). 

d) No piano dos compromissos assumidos com a ARSLVT no ambito do CP, as consultas 

externas ficaram aquem das metas fixadas (-4,3%). 

e) A urgencia, acentuou o decrescimo ja verificado em 2019 de doentes atendidos, 

menos 522.596 doentes (-47,8%), ficando igualmente aquem do contratualizado. 

Apesar do peso dos doentes triados com a cor verde/azul/branca ter diminuido 

ligeiramente (40,8%), ainda assim de acordo com os criterios da triagem de 

Manchester, houve uma melhoria dos tempos de atendimento adequados (74,0%), 

representando relativamente a 2019 (+ 8,7 p.p.). 

Salvaguardando os aspetos referidos anteriormente, em termos gerais, e tendo em 

considerac;ao que o ano foi atfpico, podera afirmar-se que o desempenho assistencial do HGO, 

EPE em 2020, face a revisao em baixa do CP, compara bem com aquilo que foi contratado 

com a ACSS e ARSLVT. 

3.3. No piano econ6mico-financeiro o HGO, EPE tern vindo a debater-se com diversos 

constrangimentos decorrentes fundamentalmente dos valores associados aos contratos 

programa celebrados e as dotac;oes anuais provenientes do Orc;amento de Estado aprovadas 

se virem revelando insuficientes face aos valores constantes das respetivas demonstrac;oes 

financeiras previsionais. 

Neste contexto, o Acordo Modificativo ao Contrato Programa para 2020 previa um valor 

maximo contratado de 164 661 960€, incluindo uma verba relativa a custos de contexto de 

25 738 484€, e tinha associado uma previsao de um resultado operacional antes de 
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amortiza~oes e deprecia~oes (EBITDA) negative de -10 710 815€, nao devendo os custos 

operacionais relevantes para o EBITDA exceder 188 318 018€. 

De acordo com a informa~ao disponibilizada pelo HGO, os valores deste acordo modificativo 

viriam a ser revistos atraves duma comunica~ao da ACSS de 27.03.2021, no quadro de uma 

adenda, passando o valor relative a custos de contexto de 25 738 484€ para 26 332 752€ e o 

valor dos incentives institucionais de 8 233 098€ para 8 264 375€, o que originou um impacto 

positive nos resultados em 625 545€. 

Complementarmente, pelos Despachos Conjuntos Finan~as/Saude de 03 de mar~o de 2020 e 

30 de dezembro de 2020, o HGO, EPE recebeu dois refor~os de capital em numerario, para 

cobertura de prejufzos transitados, nos montantes de 657 838€ e de 6 938 872€ 

respetivamente, que, de acordo com as orienta~oes da ACSS, foram registados em resultados 

transitados. 

Neste contexto, as Demonstra~oes Financeiras de 2020 evidenciam um ativo no montante de 

93 967 091€, um passive de 176 800 046€ e capitais pr6prios negativos no montante de -

82 832 955€, incluindo um resultado lfquido negative de -33 987 254€, a que corresponde um 

EBITDA de -30 170 856€. 

Estes resultados estao influenciados pela metodologia estabelecida pela ACSS para a 

releva~o contabilfstica da produ~ao assistencial associada ao contrato programa de cada 

ano, que e registada com base em estimativas tendo por referenda a melhor taxa de 

execu~ao dos ultimos 3 contratos programa encerrados, sendo posteriormente objeto de 

corre~ao (acerto de estimativas) no memento do encerramento do respetivo contrato. 

Em resultado desta metodologia, e face a informa~ao disponibilizada, o HGO, EPE registou 

como rendimentos de "presta~oes de servi~os e concessoes" decorrentes do contrato 

programa o valor de 126,7 M€, que o HGO, EPE considera ser inferior em cerca de 7,4 M€ 

face a estimativa de produ~ao apurada. 

Por seu lado, encontram-se relevados em "outros gastos" o montante de 5 571125€ relative 

ao acerto de estimativas decorrente do encerramento, em 2020, do Contrato Programa de 

2016. 
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Os gastos operacionais relevantes para EBITDA relevados na demonstra~ao de resultados 

ascendem a 195 604196€, excedendo em 7 286178€ os previstos no PAO e no Contrato 

Programa (188 318 018€), e que e explicavel fundamentalmente pelo referido efeito do 

encerramento do Contrato programa de 2016 e pela supera~ao dos gastos com pessoal em 

1 702 744€ face ao previsto nos documentos previsionais aprovados. 

Ja os rendimentos operacionais obtidos, no montante de 165 433 340€, sao inferiores em 

12 173 863€ aos previstos nos referidos documentos previsionais (177 607 203€), situa~ao 

que decorre fundamentalmente do comportamento da rubrica de "presta~oes de servi~os e 

concessoes" (-14 740 426€). 

3.4. Em termos or~amentais importa referir que o HGO, EPE, para alem dos refor~os de capital 

para cobertura de prejuizos referenciados no ponto 3.3, recebeu creditos especiais no 

montante global de 1 056 930€ relacionados com o pagamento de premios aos profissionais 

de saude e com o financiamento centralizado no ambito da COVID 19. 

Neste contexto, o desempenho or~amental do HGO, EPE relativo ao exercicio or~amental de 

2020 registou uma receita cobrada liquida de 184 943 833€ (incluindo a integra~ao do saldo 

da gerencia anterior) e uma despesa paga (liquida de reposi~oes) de 180 682 687€, o que 

representa taxas de execu~ao face ao or~amento corrigido de 97,8% e 97,7%, 

respetivamente. 

A despesa executada integra cerca de 9,7 M€ de pagamentos ocorridos no inicio de 2021, 

maioritariamente associados a concretiza~o do refor~o de capital para cobertura de 

prejuizos determinado pelo ja referido Despacho Conjunto Finan~as/Saude 30 de dezembro 

de 2020. 

Em resultado das referidas execu~oes, foi apurado um saldo de gerencia (de opera~oes 

or~amentais) no montante de 4 261146€, que de acordo com a informa~ao do Conselho de 

Administra~ao, reflete fundamentalmente o valor do saldo de gerencia transitado de 2019 

(4 237 051€) que nao foi objeto de autoriza~ao para aplica~ao em despesa. 

3.5. De acordo com a informa~ao disponibilizada, o HGO, EPE aumentou o seu prazo medio 

de pagamentos de 112 dias no 42 trimestre de 2019 para 175 dias no 42 trimestre de 2020, 
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registando em 31 de dezembro de 2020 pagamentos em atraso no montante de 27 962 543€, 

dos quais 1 839 103€ relatives a fornecedores externos. 

4. Cumprimento das orienta~oes legais 

Relativamente ao cumprimento de disposi~oes legais e outras orienta~oes das tutelas de que 

tivemos conhecimento, e sem prejuizo dos aspetos ja referidos em pontos anteriores deste 

relat6rio, entendemos destacar os seguintes que consideramos mais relevantes. 

4.1. 0 HGO, EPE encontra-se excecionado do cumprimento da Unidade de Tesouraria do 

Estado (UTE), para o bienio 2020-2021, relativamente ao servi~o de recolha de valores 

contratualizados com a banca comercial (cfr. Despacho de 20 de outubro de 2020, constante 

da informa~ao IGCP n.Q 1645/2020). 

De acordo com a informa~ao divulgada no anexo as demonstra~oes financeiras, em 31 de 

dezembro de 2020 os saldos contabilfsticos de disponibilidades depositadas na banca 

comercial ascendiam a 88€ e representavam 0,002% do montante global de caixa e dep6sitos 

bancarios da entidade nessa mesma data. 

4.2. Foi elaborado e aprovado pelo Conselho de Administra~ao em 25 de mar~o de 2021 o 

Relat6rio Anual de Acompanhamento do Plano de Preven~ao de Riscos de Corrup~ao e 

lnfra~oes Conexas relative a 2020. 

4.3. Consideramos que o HGO, EPE deu cumprimento ao referencial legal em vigor para 2020 

relativamente as remunera~oes vigentes, nos termos indicados no Relat6rio de Gestao. 

4.4. Em materia de Eficiencia Operacional, o resultado operacional registado em 2020, liquido 

das despesas relacionadas com a pandemia provocada pelo SARS-CoV-2, ascende a -9,0 M€ e 

supera o registado em 2019 (-19,1 M€), cumprindo o disposto non.!! 6 do Despacho Conjunto 

SET e SEAS, de 4 de setembro de 2020, que estabelecia que o valor deste indicador nao deve 

ser inferior ao obtido em 2019. Contudo, os gastos com pessoal registados ultrapassam em 

cerca de 1,7 M€ o limite previsto (97,242 M€) no despacho 933/2020-SET, de 29 de dezembro 

de 2020, que aprovou o Plano de Atividades e Or~amento para 2020 do HGO, EPE. 

4.5. Em materia de recurses humanos, o HGO, EPE registou em 2020 um acrescimo de 199 

trabalhadores face a 2019. De acordo com a informa~ao referenciada no Relat6rio e Contas, 
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esta evoluc;:ao esta fundamentalmente associada a necessidade de reforc;:o dos recurses 

humanos necessaries a prevenc;:ao, contenc;:ao, mitigac;:ao e tratamento da pandemia COVID-

19, que motivou o aumento de 48 assistentes operacionais, 12 assistentes tecnicos, 81 

enfermeiros, 22 medicos e 33 tecnicos superiores de diagn6stico e terapeutica, 5 tecnicos 

superiores. 

4.6. 0 Relat6rio de Gestao promove a divulgac;:ao da generalidade da informac;:ao prevista nas 

orientac;:oes estabelecidas para o processo de prestac;:ao de contas. 

5. Apreciac;:ao dos documentos de relato e prestac;:ao de contas 

5.1. 0 Conselho Fiscal analisou o "Relat6rio e Contas" relative ao exercfcio de 2020, aprovado 

pelo Conselho de Administrac;:ao em 27 de maio de 2021. 

5.2. 0 Conselho Fiscal analisou o "Relat6rio de Governo Societario" relative ao exercfcio de 

2020, elaborado em cumprimento do n.Q 1 do artigo 54Q do RJSPE e aprovado pelo Conselho 

de Administrac;:ao em 14 de maio de 2021, verificando que o mesmo esta genericamente 

conforme com o modelo divulgado pela UTAM e dele constam as informac;:oes reguladas no 

Capftulo II da legislac;:ao citada. 

5.3. Embora nao tenha sido elaborado um documento aut6nomo com a "Demonstrac;:ao nao 

Financeira" prevista no art.Q 66Q-B do C6digo das Sociedades Comerciais, o Relat6rio de 

Gestao e o Relat6rio do Governo Societario incorporam a generalidade das materias 

consideradas nesse dispositivo legal. 

5.4. 0 Conselho Fiscal verificou tambem, terem sido genericamente cumpridas as orientac;:oes 

da Direc;:ao-Geral do Tesouro e Financ;:as sobre o processo de prestac;:ao de contas, 

designadamente, quanto ao relato do cumprimento das orientac;:oes legais vigentes para as 

entidades publicas empresariais do setor da saude, incluindo o cumprimento das orientac;:oes 

relativas as remunerac;:oes vigentes em 2020. 

S.S. 0 Conselho Fiscal apreciou a Certificac;:ao Legal das Contas de 2020 emitida pelo ROC em 

28 de maio de 2021, da qual constam cinco reservas e tres enfases. 

5.6. 0 Conselho Fiscal apreciou ainda o Relat6rio Adicional do Reviser Oficial de Contas 

referente ao exercfcio de 2020, emitido em 28 de maio de 2020 e enviado ao 6rgao de 
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Fiscaliza<;ao ao abrigo do artigo 24!l do Regime Juridico de Supervisao de Auditoria, aprovado 

pela Lei n.9 148/2015, de 9 de setembro, tendo debatido com os representantes da BDO o 

seu conteudo, do qual constam todos os requisites legalmente exigidos. 

5.7. De acordo com a opiniao expressa pelo Reviser Oficial de Contas nos documentos 

emitidos e referenciados nos pontos S.S. e 5.6. : 

a) Exceto quanta aos possiveis efeitos das materias referidas nas quatro reservas por 

limita<;ao de ambito e aos efeitos da materia referida na reserva por desacordo, 

constantes da sec<;ao "Bases para opiniao com reservas", e exceto quanta aos 

possiveis efeitos da materia referida na sec<;ao "Relato sabre outros requisites legais 

e regulamentares - Sabre as demonstra<;oes or<;amentais", e exceto nao incluir as 

divulga<;oes previstas na NCP 27 - Contabilidade de gestao, o relat6rio de gestao foi 

preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicaveis em vigor ea informa<;ao 

nele constante e coerente com as demonstra<;oes financeiras auditadas e 

demonstra<;oes or<;amentais, nao tendo sido identificadas incorre<;oes materiais; 

b) As demonstra<;oes or<;amentais estao preparadas, em todos os aspetos materiais, de 

acordo com a NCP 26 do SNC-AP, exceto quanta ao seguinte: (i) a nossa opiniao 

sabre as demonstra<;oes financeiras relativas ao perfodo findo em 31 de dezembro 

de 2020 inclui reservas por limita<;ao de ambito que tambem tern, ou poderao ter, 

efeitos sabre as demonstra<;oes or<;amentais do HGO, bem como uma reserva por 

desacordo que tern efeitos sobre as referidas demonstra<;oes; e (ii) o mapa do anexo 

as demonstra<;oes or<;amentais "Contrata<;ao administrativa - situa<;ao dos 

contratos" o qual contempla informa<;ao sabre os contratos sujeitos a vista do 

Tribunal de Contas; 

c) Dando cumprimento ao artigo 4519, n.9 6 do C6digo das Sociedades Comerciais o 

hospital preparou o Relat6rio de Governo Societario, separado do relat6rio de 

Gestao, que inclui os elementos referentes a Demonstra<;ao nao Financeira, 

conforme previsto no art.!l 669 - B do C6digo das Sociedades Comerciais, o qual 

devera ser publicado no sitio da Internet do HGO no prazo legal; 
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d) No exame efetuado as demonstrar;oes financeiras nao foram identificadas 

deficiencias significativas de controlo interno, nem qualquer distor~o material nas 

demonstrar;oes financeiras devido a fraude. 

5.8. 0 Conselho Fiscal foi informado pelo Conselho de Administrar;ao que os Relat6rios de 

Gestao e as Demonstrar;oes Financeiras relativos aos exercicios de 2017 e 2019 carecem de 

aprovar;ao ao abrigo do exercicio da funr;ao acionista previsto na alinea b) do n.!! 2 do art.!! 

202 do DL n.2 18/2017 e no artigo 38!! do Regime Juridico do Setor Publico Empresarial. 

5.9. Conforme decorre do balanr;o e se encontra devidamente referido no Relat6rio de 

Gestao, a situar;ao econ6mico-financeira do HGO, EPE, em 31/12/2020, mostrava-se 

altamente desequilibrada, a semelhanr;a dos exercicios anteriores, apresentando um 

Patrim6nio Liquido deficitario. Esta situar;ao, embora, face a natureza de entidade publica 

empresarial e a sua relevancia na prestar;ao de servir;os publicos no setor da saude, nao se 

afigure por em causa a continuidade da atividade, suscita a pertinencia de serem tomadas 

medidas adequadas, designadamente, nos termos do previsto no artigo 35!! do CSC, visando 

o reforr;o financeiro necessario para a cobertura do capital estatutario. 

Parecer 

Em face do exposto, e sujeito aos eventuais efeitos decorrentes das reservas constantes do 

ponto 1 a 4 da secr;ao "Bases para opiniao com reservas" e aos efeitos da reserva incluida no 

ponto 5 dessa mesma sec~o, e aos possiveis efeitos da materia referida na secr;ao "Relato 

sobre outros requisitos legais e regulamentares - Sobre as demonstrar;oes orr;amentais", 

todos da Certifica~o Legal das Contas, bem como aos eventuais efeitos da materia referida 

no ponto 5.8., e salvaguardadas as situar;oes referenciadas nos pontos 3.3., 3.4., 3.5., 4.4. e 

4.5. , o Relat6rio de Gestao, o Relat6rio de Governo Societario, as Demonstrar;oes Financeiras 

e Orr;amentais e a proposta de aplicar;ao dos resultados do exercicio de 2020 merecem a 

concordancia do Conselho Fiscal. 
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Finalmente, o Conselho Fiscal expressa o seu agradecimento ao Conselho de Administrac;ao, 

ao Revisor Oficial de Contas e aos principais responsaveis e colaboradores do HGO, EPE pela 

colaborac;ao prestada. 

Almada, 28 de maio de 2021. 

A Presidente do Conselho Fiscal 

Maria Leonor Bettencourt Silva Dantas Jorge 

Os Vogais do Conselho Fiscal 

Renato Felisberto Pinho Marques 

Jose Manuel Gonc;alves Andre 
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