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1. Mensagem do Presidente

 

No segundo ano do seu mandato, o Conselho de Administração 

desencadeou algumas reformas estruturantes para o futuro da 

organização dando ainda continuidade dos projectos 

anteriores.

 

Assim, de entre as realizações discriminadas neste relatório, importa realçar:

• Extensão da reforma no ACES da ULSM com a abertura de mais uma 

Unidade Saúde Familiar, apoio à implementação de mais cinco e 

abertura de duas Unidades 

Mamede de Infesta e Senhora da Hora;

• Investimentos no Agrupamento dos Centros de Saúde de Matosinhos 

de modo a preparar as estruturas das novas USFs e melhorias em 

outras já existentes;

• Requalificação da área de atendimento d

Externa e mudanças no fluxo dos utentes no atendimento 

administrativo;

• Continuidade no apoio à gestão intermédia, já com o novo regulamento 

aprovado e nomeação dos conselhos de gestão dos departamentos 

hospitalares; 

• Contratualização

metodologias de gestão dos conselhos de gestão;

• Evolução do sistema de informação com o arranque da informatização 

do Serviço de Urgência, extensão do correio electrónico a todas os 

colaboradores, arranque do proje

Especiais e preparação do caderno de encargos para ligação aos 

centros de saúde em alto débito, na ausência de alternativa da RIS;

• Continuação da aposta na eficiência e na resposta cada vez mais 

eficaz e satisfatória às nec

• Abertura das comemorações dos 10 anos da ULSM em Junho de 2009 

com a presença da Senhora Ministra da Saúde e muitos convidados, 

expondo ao exterior o trabalho desenvolvido na ULSM;

• No programa dos dez anos muitas actividades socia

colaboradores se concretizaram;
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• Aprovação do projecto e financiamento para total remodelação da 

Unidade de Cirurgia Ambulatória; 

• Projecto e início das obras para as instalações do INEM e Hospital de 

Dia; 

• Melhoria das condições de divulgação das actividades na revista Pulsar 

com novo visual; 

• A saída da Maia da área de influência da ULSM, em Setembro permite 

registar a diminuição ligeira da procura em algumas actividades; 

• A produção manteve ritmo de crescimento no ACESM e HPH com 

realce particular para a cirurgia de ambulatório; 

• Concretizado o lançamento da avaliação de desempenho com o 

SIADAP a todos os colaboradores do quadro e em CTI, com excepção 

das carreiras especiais. 

• Novas chefias foram concretizadas para alguns serviços cujo 

desempenho se espera possa ter repercussões muito positivas já em 

2010. 

Assim, muitos outros projectos tiveram continuidade e vão realizar-se em 2010, pois não 

tiveram a velocidade de execução esperada. Outros por serem mais complexos deverão evoluir 

a ritmo diferente como seja a revisão da politica salarial, de modo a tornar-se mais justa a sua 

distribuição e a eficácia pretendida na motivação e compensação pelo esforço desempenhado. 

 

 

Matosinhos, 23 de Abril de 2010 

 

 

Torcato Santos 

Presidente do Conselho de Administração 

 

 

  



 

2. BREVE APRESENTAÇÃO

 

 

 

DESAFIOS DA ULSM EM

 

• Modelo de Financiamento de Base Capitacional

• Reconfiguração da Estrutura Orgânica

• Alargamento e Diferenciação da Intervenção Assistencial

• Concepção de uma Plataforma de Business 

• Redefinição do Sistema de Operações e Logística

• Manutenção de Certificação de Qualidade ISO 9001:2000 no HPH

 

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

 

• Aumento da produção que se reflectiu 

o Aumento d

o Aumento do número de consultas externas

• Reorganização do ACES com:

o Mais duas Unidades de C
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EM 2009 

Modelo de Financiamento de Base Capitacional 

Reconfiguração da Estrutura Orgânica 

Alargamento e Diferenciação da Intervenção Assistencial 

Concepção de uma Plataforma de Business Intelligence 

Redefinição do Sistema de Operações e Logística 

Manutenção de Certificação de Qualidade ISO 9001:2000 no HPH 

ACONTECIMENTOS DE 2009 

Aumento da produção que se reflectiu na acessibilidade, através de:

do número de cirurgias, em especial de ambulatório;

do número de consultas externas. 

Reorganização do ACES com: 

duas Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC); 
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: 

especial de ambulatório; 
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o Mais uma unidade de saúde funcional (USF). 

• Investimentos: 

o Consulta Externa (instalações); 

o ACES (instalações). 

o Equipamento diverso 

• Reforço da Integração de Cuidados Assistenciais. 

• Consolidação da Unidade de Convalescença 

• Manutenção de Certificação de Qualidade ISO 9001:2000 no HPH 

• Desenvolvimento de Infra-Estrutura de Sistemas de Informação: Data-Center, SISU  

• Desenvolvimento de estratégias no âmbito da Comunicação  

• Inicio de Desenvolvimento do Business Intelligence 

• Consolidação do processo de reorganização interna: Departamentalização 

• Criação de Modelo de Contratualização Interna Descentralizado 

• Reconfiguração do Ambulatório Hospitalar Programado 

o Reestruturação da Consulta Externa 

o Remodelação da Unidade de Cirurgia de Ambulatório 

o Ampliação do Hospital de Dia 

• Reequipamento do Bloco Operatório Central 

• Reequipamento do Serviço de imagiologia 

• Implementação de Nova Metodologia Logística (lean) de Distribuição de 

Medicamentos e Material de Consumo Clínico 

• Aposta num melhor Desempenho no Consumo Energético 

• Definição Interna da Política de Gestão de Resíduos Hospitalares 

• Novo Regulamento Interno 

• Implementação do SIADAP 

• Diminuição do Resultado Operacional 

• Colaboração no Plano Municipal de Saúde   
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3. GOVERNO DA SOCIEDADE 

 

3.1 REGULAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS A QUE A EMPRES A ESTÁ 
SUJEITA 

 

3.1.1 ENQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

Em 9 de Junho de 1999 (Decreto-Lei nº 207/99), foi criada a ULSM, entidade jurídica que presta 

cuidados assistenciais de saúde primários e hospitalares, inserida no Sector Público 

Administrativo do Estado. Em 10 de Dezembro de 2002, através do Decreto-Lei nº 283/2002(1), 

de 10 de Dezembro, foi transformada em “SA” mantendo, as características atrás descritas, mas 

agora inserida no Sector Empresarial do Estado. Mais recentemente, através dos Decreto-Lei nº 

93/2005, de 7 de Junho e Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro, ocorreu nova 

transformação, passando a ULSM a assumir a forma de “EPE”. 

Desde a sua criação, e até à actualidade, são atribuições legais da ULSM a prestação global de 

cuidados de saúde à população da sua área de influência (concelho de Matosinhos), 

directamente através dos seus serviços ou indirectamente através da contratação com outras 

entidades, bem como assegurar as actividades de saúde pública e os meios necessários ao 

exercício das competências da autoridade de saúde na área geográfica abrangida. 

Assim, presentemente a ULSM é uma pessoa colectiva de direito público de natureza 

empresarial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, regendo-se nos 

termos da Legislação aplicável ao Sector Empresarial do Estado. 

 

A ULSM, rege-se ainda pelos seus Estatutos (definidos no Decreto-Lei nº 233/2005, já 

mencionado), bem como as normas em vigor para o Serviço Nacional de Saúde, em particular a 

Lei de Bases da Saúde (2). Os Estatutos definem a orgânica ao nível dos Órgãos sociais, Auditor 

Interno (que já existe na ULSM, desde 2003, ou seja, antes de ser legalmente obrigatório) e 

Comissões diversas, e as respectivas competências, bem como algumas obrigações ao nível de 

avaliação, controlo e prestação de contas. 

 

                                                           

1 Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 126/2003, de 24 de Junho. 
2 Lei nº 48/90, de 24 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro. 
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REGULAMENTOS INTERNOS 

Internamente, a ULSM é regida pelo Regulamento Interno, aprovado pelo Ministério da Saúde 

em Outubro de 2009 (a versão anteriormente aprovada data de Abril de 2006). De forma geral, 

esse regulamento, para além de explicitar qual a Visão e Missão da ULSM, descreve a 

orgânica e define as responsabilidades de cada unidade orgânica (Comissões, Serviços, 

Departamentos, etc.), regras gerais de gestão de recursos e de funcionamento. 

 

Ainda de sublinhar a existência de um documento estrategicamente muito relevante, que traduz 

o compromisso da ULSM com a qualidade: “Estratégia para melhoria contínua da Qualidade”. 

 

Por último, sempre que se justifica do ponto de vista funcional, são elaborados Procedimentos 

de âmbito específico ou transversal, que pretendem formalizar procedimentos em 

determinadas áreas. O Gabinete da Qualidade acompanha a elaboração destes 

procedimentos, e salvaguarda a sua divulgação e actualização periódica. 

 

LEI Nº 48/90 

Os Estatutos definem a orgânica ao nível dos Órgãos Sociais, Auditor Interno (que já existe na 

ULSM, desde 2003, ou seja, antes de ser legalmente obrigatório) e Comissões diversas, e as 

respectivas competências, bem como algumas obrigações ao nível de avaliação, controlo e 

prestação de contas. 

 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

Em 2009, foi ultimado o Código de Ética que se aplica a todos os profissionais da ULSM 

independentemente do vínculo contratual, sem prejuízo de outras disposições legais ou 

regulamentares aplicáveis, bem como outras normas a que os profissionais estejam obrigados 

por inerência do exercício das suas funções. 

Entende-se por: 

- profissionais: todas as pessoas que exercem funções na ULSM, independentemente da 

função e do vínculo contratual; 

- utentes: pessoas singulares a quem a ULSM presta os seus serviços de cuidados de saúde; 

- fornecedores: pessoas singulares ou colectivas que fornecem produtos ou prestam serviços à 

ULSM. 
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O Código de Ética divide-se em duas partes, na primeira elenca os valores fundamentais da 

ULSM que são: 

• VALOR PRIMORDIAL DA VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; 

• ATITUDE DE SERVIÇO; 

• ATENÇÃO E CORTESIA; 

• COMPAIXÃO E RESPEITO; 

• COMPETÊNCIA E EFICIÊNCIA; 

 

Na segunda o Código de Conduta apresenta os princípios da ULSM, designadamente no que 

concerne a: 

• RECURSO HUMANOS; 

• FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO; 

• SIGILO PROFISSIONAL; 

• RELAÇÕES INTERPESSOAIS; 

• RESPONSABILIDADE SOCIAL; 

• RELAÇÕES EXTERNAS; 

• SERVIÇO PÚBLICO; 

• RELACIONAMENTO COM AS ENTIDADES REGULADORAS; 

• LEGALIDADE; 

• INTEGRIDADE; 

• CONFLITOS DE INTERESSES; 

• PATRIMÓNIO; 

• COMPROMISSO AMBIENTAL. 

 

De sublinhar que, no que respeita ao CA em particular, está previsto no Regulamento Interno 

que os seus membros não podem participar na discussão de assuntos em relação aos quais 

possa haver conflito de interesses pessoais, directos ou indirectos, com os da ULSM, 

designadamente na aprovação de despesas por si realizadas.  
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Além disso, os elementos do CA não mantêm quaisquer relações com os fornecedores da 

ULSM, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, susceptíveis 

de gerar conflitos de interesse. 

 

 

3.2. OBRIGAÇÕES  DE SERVIÇO PÚBLICO 

 

As obrigações de Serviço Público no sector da Saúde decorrem de legislação aplicável. Os 

preceitos legais mais relevantes neste âmbito são os seguintes: 

•  Constituição da República Portuguesa, e 

• Lei de Bases da Saúde. 

Ainda com relevância estrutural, ao nível da organização do Serviço Nacional de Saúde: 

• Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. 

 

 

3.3 TERMOS CONTRATUAIS  DE PRESTAÇÃO  DE SERVIÇO PÚBLICO 

 

Tendo por base o enquadramento legal anteriormente referido, a remuneração do Serviço 

Público prestado pela ULSM é estabelecido da seguinte forma: 

• Contrato-Programa: Relativamente à prestação de serviços assistenciais de saúde 

prestados a utentes que se identifiquem como beneficiários do Serviço Nacional de 

Saúde (âmbito temporal anual) – aplicável a cerca de 90% da actividade assistencial 

global; 

• Portarias legais: Relativamente à prestação de serviços assistenciais de saúde 

prestados a utentes que se identifiquem como beneficiários de outros Sub-Sistemas 

(ex. ADSE, IASFA, SAMS, Companhias de Seguros, etc.) – aplicável à restante 

actividade assistencial; 

• Sem constituir remuneração pela actividade assistencial propriamente dita, mas com 

relevância neste âmbito, de referir ainda. 

o Taxas moderadoras: Relativamente ao acesso aos serviços assistenciais, são 

aplicadas taxas moderadoras como mecanismo de moderar o acesso aos 
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estabelecimentos de saúde – aplicável a todos os utentes (salvaguardando as 

isenções aplicáveis nos termos previstos na Lei). 

 

 

3.4 MODELOS DE FINANCIAMNETO 

 

O modelo de financiamento subjacente à Prestação de Serviço Público mais relevante para a 

ULSM, conforme referido anteriormente, resulta da aplicação do Contrato-Programa. 

O Contrato-Programa (CP) é um acordo formalmente firmado (por escrito), envolvendo três 

entidades: 

• A Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte); 

• A Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS); 

• A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. (ULSM). 

 

O CP consiste na contratualização da forma de financiamento da actividade assistencial 

desenvolvida, bem como na definição de alguns objectivos e responsabilidades, ao nível do 

plano de actividades da ULSM.  

 

 

 

3.4.1 FINANCIAMENTO PROPRIAMENTE DITO 

 

O financiamento previsto no CP da ULSM, assenta numa óptica global de capitação, que 

pretende remunerar toda a actividade desenvolvida em função da atribuição de um valor fixo 

por cada habitante do concelho, complementada com diversos programas verticais, 

financeiramente acessórios.  

Em função do cumprimento de metas pré-definidas, de carácter produtivo (ao nível do Hospital 

e Centros de Saúde), qualitativo e económico-financeiro, está ainda prevista a atribuição de 

Incentivos Institucionais. 
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PRODUÇÃO HOSPITALAR  

No que respeita à actividade hospitalar, desenvolvida no Hospital Pedro Hispano, são 

estabelecidas metas de referência, para a produção assistencial, por várias linhas de 

produção: 

• Consulta externa; 

• Internamento; 

• Ambulatório; 

• Urgências; 

• Hospital de Dia; 

 

CUIDADOS PRIMÁRIOS 

No que respeita à actividade nos cuidados de Saúde Primários, a ULSM, é composta pelos 

diversos Centros de Saúde (e suas extensões): Matosinhos, Leça da Palmeira, São Mamede 

Infesta e Senhora da Hora. 

 

CUIDADOS CONTINUADOS 

A ULSM compreende ainda a Unidade de Cuidados de Saúde Continuados (Unidade de 

convalescença), localizado no Hospital Magalhães de Lemos. 

 

VALOR DE CONVERGÊNCIA 

Prevê-se ainda um valor de convergência para compensar as obrigações no contexto do 

Serviço Nacional de Saúde. Este valor de convergência de 4,7 M€, é (ou não) atribuído em 

função do cumprimento de um conjunto de objectivos de qualidade assistencial, acessibilidade, 

desempenho assistencial, desempenho económico-financeiro e outros. 

 

PLANO NACIONAL DE SAÚDE 

• O Plano VIH/SIDA. 

• Diagnóstico Pré-Natal 
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PROGRAMAS VERTICAIS ESPECÍFICOS 

Finalmente, e com carácter residual, há ainda a considerar programas específicos previstos no 

CP, cuja remuneração não é aí explicitada, mas decorre de regras específicas, tais como: 

• Assistência médica no Estrangeiro; 

• Ajudas Técnicas; 

• Incentivos aos Transplantes; 

• Plano de Acesso à Cirurgia em Oftalmologia; 

• Programa Especifico para melhoria do Acesso ao Diagnóstico e Tratamento da 

Infertilidade; 

• Formação e Investigação (Internato médico). 

 

 

3.4.2 FLUXOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS 

 

Mensalmente, são recebidos adiantamentos provenientes da ACSS, a quem são emitidas as 

facturações decorrentes das regras anteriormente mencionadas. No ano seguinte, é apurado o 

saldo, entre a ULSM e a ACSS, que é então financeiramente liquidado.  
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3.5 MODELO DO GOVERNO 

 

3.5.1 ÓRGÃOS SOCIAIS 

 

Nos termos previstos legalmente, no diploma que criou a ULSM enquanto EPE, o Modelo de 

Governo consiste na existência de um Conselho de Administração, constituído por cinco 

elementos, por um Fiscal Único, e prevê ainda a possibilidade de ser constituído um Conselho 

Consultivo. Ainda de sublinhar a existência de um Auditor Interno, nos termos legalmente 

previstos. 

 
Cargo  Órgãos Sociais  Eleição  Mandato  

    

 Mesa da Assembleia Geral    

Presidente  
Vice-Presidente 
Secretário  

 

Não aplicável 

  

 
Conselho de Administração 

  

 
Presidente 
Vogal (1) 
Vogal (2) 
Directora Clínica (3) 
Enfermeira Directora (4)  

 
Dr. Torcato José Soares Santos 
Dr. Victor Emanuel Marnoto Herdeiro 
Dr.ª Maria Luciana Viela Silva Monteiro 
Dr.ª Maria do Rosário Dias Capucho 
Mestre Maria Margarida Leitão Filipe 

 
Despacho 
Conjunto n.º 
30558/2008 
de 26/12/2008 
 

 

 

2008-2010 

 Fiscal Único    

 
Efectivo 
 
 
 
 
 
Suplente 
 

 
Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados, SROC, Lda. 
(nº 28) 
Representada por Dr. Jorge Marques Pereira Ribeiro 
(ROC nº 1009) 
 
Vítor Valente & Manuel Rodrigues, SROC, Lda. 
(nº 145) 
 

 
 
 
 
Despacho nº 
12043/09-SETF 
de 05-05-2009 

 

 

 

2008-2010 

 

 

3.5.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A estrutura organizacional da ULSM é constituída pelos órgãos sociais, comissões, Auditor 

Interno e níveis de gestão intermédia, cuja composição e competências estão definidas no 

Regulamento Interno da ULSM.  

Os órgãos sociais da ULSM são: 

• O Conselho de Administração; 
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• O Fiscal único; 

• O Conselho Consultivo. 

O CA é coadjuvado por comissões técnicas. 

Ao Auditor Interno compete fornecer ao CA análises e recomendações sobre as actividades 

revistas para melhoria do funcionamento dos serviços, bem como implementar e monitorizar o 

sistema de controlo interno organizacional. 

A organização dos serviços da ULSM, sempre que possível, estrutura-se em Departamentos. 

Os Departamentos são unidades descentralizadas dotadas de autonomia nos termos das suas 

competências, com objectivos específicos e um conjunto de meios materiais e humanos que 

permitem aos responsáveis do Departamento realizar o seu programa de actividade com a 

maior autonomia possível, melhorando a acessibilidade, qualidade, produtividade, eficiência e a 

efectividade da prestação de cuidados de saúde. 

Constituem estruturas orgânicas de gestão intermédia, agrupando serviços e unidades 

funcionais, possibilitando-se a desconcentração da tomada de decisão nos termos e no âmbito 

dos orçamentos -programa previamente contratualizados com o Conselho de Administração da 

ULSM. 

De acordo com o previsto no Regulamento Interno, e conforme Organigrama que se junta a 

ULSM dispõe das seguintes categorias de serviços, articulados de forma a proporcionarem 

cuidados de saúde centrados nas necessidades específicas dos utentes promovendo a 

integração e continuidade de cuidados, sempre que possível, por via de conselhos de gestão 

pluridisciplinares: 

• ACES; 

• Área clínica hospitalar; 

• Área de cuidados continuados; 

• Área de suporte à prestação de cuidados; 

• Área de gestão e logística. 

Esta última área inclui unidades funcionais da estrutura corporativa que beneficiam toda a 

ULSM, designadamente: 

• Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Gestão Documental; 

• Departamento de Operações e Logística; 

• Departamento de Organização e Sistemas de Informação; 

• Departamento Financeiro Planeamento e Controlo de Gestão; 
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• Departamento de Formação e Investigação; 

• Gabinete de Contratualização; 

• Gabinete de Saúde Ocupacional; 

• Gabinete de Codificação; 

• Gabinete de Higiene e Segurança; 

• Gabinete de Comunicação e Relações Públicas; 

• Gabinete Jurídico; 

• Gabinete da Qualidade; 

• Gabinete do Utente. 
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3.6 ESTATUTO REMUNERATÓRIO FIXADO 

 

3.6.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Conforme legislação em vigor  

 

REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS  

 

A remuneração dos elementos do CA não depende do desempenho económico-financeiro da 

Instituição. Em concreto, as remunerações (€) dos elementos do CA podem sintetizar-se da 

seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presidente Vogal (1) Vogal (2) Vogal (3) Vogal (4)

1. Remuneração 

1.1. Remuneração base /Fixa 87.362,45 € 67.399,38 € 87.711,51 € 90.714,00 € 75.930,98 € 

1.2. Acumulação de funções de gestão -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              
1.3. Prémios de gestão -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

1.4. Outras (identificar detalhadamente) -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

1.4.1. Acum. Actividade médica -  €              -  €              7.818,17 €    -  €              -  €              
1.4.2. Acréscimo de funções -  €              -  €              2.778,79 €    -  €              -  €              

2. Outras regalias e compensações

2.1. Gastos de utilização de telefones 830,00 €       830,00 €       830,00 €       830,00 €       830,00 €       

2.2. Valor de aquisição, pela empresa, da viatura de serviço -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

2.3. Valor do combustível gasto com a viatura de serviço 1.054,34 €    1.054,34 €    1.054,34 €    1.054,34 €    1.054,34 €    
2.4. Subsídio de deslocação 679,52 €       -  €              98,61 €          -  €              -  €              

2.5. Subsídio de refeição 969,29 €       1.016,26 €    986,69 €       881,14 €       991,12 €       

2.6. Outros (identificar detalhadamente) -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              
2.6.1. Bolsa de Formação -  €              -  €              -  €              -  €              700,00 €       

3. Encargos com benefícios sociais

3.1. Segurança social obrigatório 7.871,44 €    5.401,06 €    8.848,09 €    8.726,68 €    7.058,34 €    

3.2. Seguros de saúde -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

3.3. Seguros de vida -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              
3.4. Outros (identificar detalhadamente) -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

4. Informações Adicionais

4.1.Opção pelo vencimento de origem (s/n) Sim Sim Sim Sim Sim
4.2. Regime Segurança Social CGA SS CGA CGA CGA

4.3. Ano de aquisição de viatura pela empresa 2008 2008 2008 2008 2008

4.4. Exercício de funções remuneradas fora grupo Não Não Não Não Sim

4.5. Outras (identificar detalhadamente) - - - - -

2009 (01-01-2009 a 31-12-2009)
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3.6.2 FISCAL ÚNICO 

 

A facturação do Fiscal Único, obedece ao previsto na legislação aplicável. Em concreto, a 

facturação emitida pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas que assume as funções 

fiscalizadoras, pode sintetizar-se da seguinte forma (incluindo IVA): 

 

 

 2007 2008 2009

Fiscal Único 15.261,00 € 15.261,00 € 15.261,00 € 



Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.  

 

Relatório e Contas  2009                 23 

 

3.7 MISSÃO VISÃO E VALORES 

 

3.7.1.VISÃO 

 

É Visão da instituição fomentar acessibilidade simplificada e facilitada, equidade garantida, 

integração eficaz e comprometida, produtividade e eficiência na utilização dos recursos e 

diminuição das necessidades em saúde, desde logo para as doenças evitáveis, e uma 

população mais consciente para assumir estilos de vida saudáveis. 

A ULSM desenvolve a sua actividade no respeito pelos seus Valores fundamentais: o valor 

primordial da vida e dignidade da pessoa humana, atitude de serviço, atenção e cortesia, 

compaixão e respeito, competência e eficiência. 

 

 

3.7.2 MISSÃO 

 

A Missão da ULSM é satisfazer todas as necessidades em saúde à população do Concelho de 

Matosinhos, assumindo a integração dos diferentes níveis, desde a educação para a saúde e 

dos auto-cuidados, aos tratamentos continuados e paliativos e à referenciação para outros níveis 

da rede hospitalar. Tem como rede de intervenção os Centros de Saúde, o Hospital Pedro 

Hispano e a rede de Cuidados Continuados e todos os pólos de intervenção social disponíveis 

para parcerias em saúde, sem esquecer as novas tecnologias de informação. Acessoriamente 

assegurar os cuidados hospitalares à população da Maia, e como segunda referência, ao Centro 

Hospitalar da Póvoa do Varzim - Vila do Conde. 

 

 

3.7.3 VALORES 

 

Atribui-se valor primordial à vida e dignidade da pessoa humana, atitude de serviço, atenção e 

cortesia, compaixão e respeito, competência e eficiência. 

A ULSM, EPE desenvolve o seu Orçamento e Plano de Actividades no respeito pelos seus 

valores fundamentais, designadamente: 
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• O doente/utente é o protagonista essencial dos cuidados assistenciais prestados 

constituindo, por isso, o centro de toda a atenção dos profissionais de saúde da 

instituição;  

• Os cuidados assistenciais são assegurados de forma integrada e continuada 

(cuidados primários e hospitalares), constituindo os Centros de Saúde a porta de 

entrada normal no sistema e a equipa de saúde familiar o gestor dos cuidados de 

saúde;  

• Os cuidados assistenciais são prestados de forma integral. Assim, o doente/utente é 

sempre considerado na perspectiva biológica, psicológica, cultural e social;  

• Os cuidados assistenciais ao doente/utente são personalizados e transparentes. 

Assim, a abordagem e a informação serão sempre baseados na comunicação 

interpessoal permanente e adaptada a cada circunstância;  

• Todo o processo assistencial assenta no escrupuloso cumprimento dos princípios 

éticos e deontológicos que regem os profissionais de saúde. 

 

 

3.8 OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Os Objectivos Estratégicos da ULSM, são: 

• Envolvimento da Comunidade e melhorias na humanização; 

o A ULSM valoriza a intervenção na Comunidade. Para isso, promove 

intervenções educativas junto da população, estimula a saúde escolar, promove 

rastreios precoces gratuitos da doença e participa em programas de promoção 

de saúde, em parceria com outras entidades. 

o A Medicina do Trabalho assume também especial relevância, procurando 

identificar as principais causas de acidentes de trabalho e de incapacidades 

decorrentes dos mesmos. 

 

Tudo isto é feito tendo sempre presente os valores da atenção, cortesia e proporcionar o maior 

conforto ao cidadão que procura os serviços da ULSM.  

• Melhorias na acessibilidade; 

Nesta perspectiva, a ULSM centra a sua atenção na melhoria contínua da qualidade 

da prestação de serviços, tanto no sector dos cuidados primários como no dos 

hospitalares, numa base comum, como meio de mudança sustentada de cultura da 
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organização. Considera-se essencial a consciencialização da interdependência e 

complementaridade entre todos os profissionais dos dois sectores, como forma de 

garantir uma eficaz prevenção e promoção da saúde, um melhor e mais eficaz 

encaminhamento e referenciação na doença e, bem assim, uma melhor eficiência e 

efectividade dos cuidados de saúde, tendo por base as seguintes medidas: 

o Melhorar a compreensibilidade da cobertura da rede prestadora de 

cuidados de saúde, aumentando o número de utentes inscritos com 

médico de família, no universo da ULSM; 

o Acentuar a interdependência e complementaridade dos cuidados de 

saúde primários e hospitalares, prestados no universo da ULSM, tendo 

como eixo de mediação principal os cuidados domiciliários; 

o Reforço dos pontos de contacto do utente com a rede prestadora, a 

partir de novos equipamentos sociais: pela conclusão e início de 

actividade das novas unidades de saúde de Leça do Balio e Custóias; 

pela substituição, a médio ou longo prazo, das Unidades de Saúde de 

Perafita e Santa Cruz do Bispo, por uma única Unidade de Saúde, a 

construir de raiz, em parceria e articulação com a autarquia local;  

o Reestruturar o actual espaço e período de funcionamento da Unidade de 

Cirurgia de Ambulatório, executando obras de ampliação visando o 

espaço consignado ao recobro pós-operatório/pós-anestésico; 

o Ampliar a área de actividade de todo o Hospital de Dia, 

descongestionado a actual estrutura assistencial e permitindo uma 

melhor gestão e circulação do fluxo de doentes; 

o Sensibilização das autoridades locais para a melhoria qualitativa no 

serviço de transportes colectivos, em algumas freguesias com particular 

incidência nos percursos e horários; 

o Promover a redução das listas de espera cirúrgicas e de primeiras 

consultas, de uma forma transversal às diversas especialidades clínicas; 

o Prossecução de protocolos clínicos e terapêuticos de intervenção na 

doença e suas causas e, de modelos internos de referenciação e 

encaminhamento de utentes mais prático e efectivo; 

o Alargar o espaço-cliente da Unidade de Medicina Hiperbárica, à escala 

do universo dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, que se justifica 

pela sua raridade no país e pela sua não-concorrência adentro do 

serviço público de saúde; 



Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.  

 

Relatório e Contas  2009                 26 

 

o Aumentar o número de valências hospitalares disponíveis nos centros 

de saúde, tanto a partir da actual plataforma de telemedicina, como pela 

prestação de cuidados in loco por médicos especialistas, numa lógica de 

Saúde de Proximidade. 

• Ganhos de eficiência com compromisso pela efectividade. 

A ULSM assume também o compromisso com a racionalidade económica, através 

da implementação de ferramentas e de boas práticas de gestão. A criação de 

órgãos de gestão intermédia com autonomia, o estabelecimento de objectivos 

(Contratualização Interna), a implementação de ferramentas de acompanhamento e 

avaliação de desempenho (SIADAP, Balanced Scorecard, B.I.) e a reestruturação 

de circuitos, nomeadamente a nível do Serviço de Compras e Logística e do Serviço 

de Farmácia, constituem exemplos do empenho da ULSM em prestar o melhor 

serviço da forma mais eficiente. 

 

A ULSM assume também o compromisso com a racionalidade económica, através 

das seguintes formas: 

o Constituir unidades autónomas de gestão, enquanto órgãos de gestão intermédia, 

a fim de melhorar a eficiência na utilização de recursos, com base num processo 

de contratualização interna; 

o Implementar sistemas de contratualização interna e acompanhamento da gestão, 

tendo em vista a descentralização e responsabilização, assente na autonomia 

das chefias intermédias departamentais e alinhamento estratégico de objectivos 

institucionais, nomeadamente através da implementação de um Balanced 

Scorecard; 

o Na sequência do referido anteriormente, implementar um Sistema de Avaliação de 

Desempenho, em função de objectivos definidos no âmbito do Processo de 

Contratualização Interna; 

o Reestruturar o modelo de organização e funcionamento do Departamento de 

Operações e Logística; 

o Continuar a implementação de sistemas de informação na ULSM, que visem 

sobretudo a criação de uma base comum de gestão de doentes;  

o Implementar a Intranet e um portal de indicadores de acessibilidade, qualidade e 

desempenho que materialize a plataforma de Business Intelligence; 

o Elaboração e realização de inquéritos periódicos à satisfação dos utentes da 

ULSM e avaliação das principais origens de reclamações admitidas ao Gabinete 

do Utente; 
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o Consolidar a prescrição electrónica e promover a minimização de “não 

conformidades” nos registos dos processos clínicos; 

o Desenvolver práticas de incremento e optimização da actividade de ambulatório 

médico e cirúrgico, a partir da redefinição da área consignada à actividade de 

hospital de dia; 

o Desenvolver estudos de avaliação de eventuais oportunidades de optimização na 

utilização de recursos naturais e energéticos; 

o Melhoria da eficiência, traduzida em redução de custos unitários e cumprimento de 

metas Orçamentais; 

o Diminuição do prazo médio de pagamento, no sentido preconizado pelo 

“Programa de Pagamento a tempo e horas”, e colaboração com o Ministério da 

Saúde, no estímulo do Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Sistema 

Nacional de Saúde. 

 

• Investigação e Formação 

  Conforme mencionado anteriormente, a ULSM também tem por objecto social o 

desenvolvimento de actividades de investigação, formação e ensino.  

o Quanto à actividade de formação e ensino, as funções são actualmente 

assumidas pelo Departamento de Formação e Investigação, que abrange o 

Internato Médico, o Centro de Formação, o Serviço de Biblioteca e o Gabinete de 

Investigação.  

o Compete a esta unidade, nomeadamente, desenvolver a Formação e a 

Investigação aplicados à saúde e promover o desenvolvimento científico e 

tecnológico da ULSM. 

o Em particular, o Centro de Formação tem vindo a promover diversas acções de 

formação, incluindo os seguintes temas: 

o Controlo de Infecção Hospitalar 

o Combate a Incêndios 

o Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

o Gestão de Conflitos 

o Movimentação manual de cargas 

o Ética e confidencialidade profissional 

o Suporte básico de vida e suporte básico de vida pediátrico 
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o Suporte avançado de vida e suporte imediato de vida 

o Desfibirilhação automática externa. 

o Na ULSM, têm idoneidade formativa, atribuída pelos colégios de especialidade da 

Ordem dos Médicos, a especialidades clínicas de Medicina geral e familiar, 

Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia geral, Infecciologia, Medicina geral e 

familiar, Medicina Interna, Medicina Física e Reabilitação, Neurocirurgia, 

Neurorradiologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, 

Radiologia e Urologia. Actualmente, existem 124 Médicos na ULSM, em fase de 

Internato. No âmbito do Internato, é promovida a rotação dos médicos entre HPH 

e Centros de Saúde, de forma a enriquecer a sua experiência e preparação 

profissional. 

o Por outro lado, constitui objectivo da ULSM criar condições para que seja possível 

a realização de investigação, nomeadamente de natureza clínica, tendo em 

conta que o contributo que dela pode resultar para a melhoria dos 

conhecimentos e prática clínica, com consequente melhoria da qualidade dos 

serviços prestados.  

o Para o efeito, podem ser propostos ao CA, por iniciativa dos Serviços, de grupos 

de profissionais ou individualmente, projectos de investigação clínica e ensaios 

clínicos com medicamentos. O CA aprecia os projectos e, entendendo ser 

conveniente, obtém parecer de profissionais e/ou entidades idóneas, bem como, 

submete à apreciação da Comissão de Ética da Instituição. Os projectos devem 

incluir informação relativa a custos e eventuais fontes de financiamento. Sendo 

aprovados pela Comissão de Ética, são então submetidos à apreciação final e 

deliberação pelo CA. 

o Todos os projectos que envolvam algum grau de risco para o doente implicam a 

realização de seguro específico. 

o Quanto aos ensaios clínicos com medicamentos, que obedecerão a todos os 

requisitos previstos na legislação aplicável (3), os mesmos são submetidos à 

aprovação do CA, única entidade com legitimidade para assumir compromissos 

com entidades patrocinadoras. Esses compromissos são sempre sujeitos a 

formalização. 

                                                           

3 Lei nº 46/2004, de 19 de Agosto. 
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Por último, ainda no âmbito da formação e investigação, de referir ainda a relevância 
do Serviço de Biblioteca, ao qual compete: 

o Estabelecer e aplicar critérios de organização e funcionamento dos serviços a 

prestar 

o Promover o levantamento das necessidades de aquisição de fontes de informação 

primária, secundária e terciária 

o Proceder ao tratamento técnico dos recursos de informação de acordo com 

instrumentos normalizados para o efeito 

o Assegurar o correcto cumprimento do disposto na Lei de Protecção de Dados 

Pessoais, bem como do estipulado no Código do Direito de Autor e dos Direitos 

Conexos 

o Desenvolver e implementar serviços de informação em suporte electrónico com 

acesso via Intranet ou Internet. 
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3.9 OUTROS OBJECTIVOS E RESPONSABILIDADES 

 

No CP são ainda atribuídas diversas responsabilidades e identificados objectivos. Os mais 

relevantes respeitam ao seguinte: 

• Políticas de melhoria (assistencial e eficiência); 

• Meios humanos (adequados para a produção contratada); 

• Articulação com a Rede de Cuidados Primários (deve ser promovida); 

• Articulação com a rede nacional de cuidados continuados integrados (deve ser 

promovida); 

• Acesso às prestações de saúde (preferencialmente deve servir a população da 

sua área de referência); 

• Identificação dos utentes e terceiros pagadores (obrigação de identificar os 

utentes); 

• Direitos e deveres dos utentes (obrigação de preparar e dar a conhecer carta dos 

direitos e deveres dos utentes); 

• Referenciação dos utentes (aplicação das Redes de Referenciação Hospitalar); 

• Avaliação de satisfação dos utentes e profissionais (deve ser promovida) 

• Formação e investigação (deve ser promovida); 

• Internato médico (cumprimento das regras aplicáveis); 

• Codificação (cumprimento de regras); 

• Sistemas de informação (obrigação de estabelecer sistemas de informação 

adequados ao desenvolvimento das suas actividades); 

• Equipamentos e sistemas médicos (obrigação de garantir boas condições e 

manutenção); 

• Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia – SIGIC (cumprimento de 

regras e implementação); 

• Avaliação de desempenho (promoção da eficiência); 

• Contratação com terceiros (possibilidade de subcontratação). 
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3.9 POLÍTICAS DA EMPRESA 

 

Para a concretização dos objectivos elencados, a ULSM propõe-se a: 

• Aumentar as intervenções educativas periódicas entre a população mais 

vulnerável (crianças, mulheres e idosos) e grupos sociais de risco 

(toxicodependentes, doentes crónicos, e doentes infecto-contagiosos); 

• Recurso aos órgãos de comunicação social (imprensa e rádio) do concelho, 

visando acções enquadradas na prevenção da doença e na promoção da saúde; 

• Garantir o suporte adequado em especialidades mais críticas, nomeadamente a 

Saúde Oral, Otorrinolaringologia e Oftalmologia, através de programas Saúde na 

Escola; 

• Criação regular de iniciativas de acesso livre a rastreios para diagnóstico precoce 

da doença,  com garantia de admissão privilegiada a cuidados diferenciados nos 

casos clínicos considerados graves, em função do estado de saúde do paciente; 

• Aperfeiçoar a participação em Programas de Promoção da Saúde, em parceria 

com outras entidades, com especial destaque para o combate à 

toxicodependência e doenças sexualmente transmissíveis – programas “metas” e 

“auto-estima”; 

• Divulgação da Medicina do Trabalho no seio da comunidade local e empresarial, 

colaborando ao nível das causas das principais doenças profissionais e das várias 

incapacidades decorrentes de acidentes de trabalho; 

• Ensinamento dos utentes (educação, participação e responsabilização); 

• Enfoque na atenção, cortesia e conforto para com os utentes. 

 

 

3.11 TRANSACÇÕES RELEVANTES COM ENTIDADES RELACIONA DAS 

 

As transacções mais relevantes que são levadas a cabo com entidades relacionadas, são as 

decorrentes dos serviços assistenciais prestados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde. 

As regras de remuneração decorrem da aplicação do Contrato-Programa  
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Da actividade assistencial prestada aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, resulta 

facturação emitida à Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS). Essa facturação 

constitui cerca de cerca de 90% do total da facturação da ULSM. 

 

 

3.12 INFORMAÇÃO SOBRE OUTRAS TRANSACÇÕES   

 

Pela sua relevância (em termos de volume de transacções anuais), em 2009 há a referir as 

seguintes entidades: 

Compras de Matérias-primas (peso relativo maior ou igual a 5%): 

• ABBOTT Laboratórios Ldª Medicamentos:   6,3% 

• Roche Farmacêutica Química, Ldª Medicamentos:   5,9% 

 

Fornecimentos e Serviços Externos (peso relativo maior ou igual a 5%): 

• SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais – Assistência Técnica,  

Manutenção das Instalações, Cogeração e Alimentação:   8,5% 

• Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos – Hemodiálise – Serviços Médicos: 8%  

 

Relativamente a todas as situações anteriormente referidas, foram adoptados os procedimentos 

previstos no Regulamento Interno. Esses procedimentos, por sua vez, no essencial baseiam-se 

no Decreto-Lei nº 18/2008, que define as regras de contratação de bens e serviços, no sector 

público. 
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4. ENQUADRAMENTO CONJUNTURAL DA ACTIVIDADE 

 

 

4.1 A SAÚDE EM PORTUGAL   

A política de saúde levada a efeito durante 2009 assentou na continuação da reforma do 

sector, em particular ao nível de: 

• Cuidados primários; 

• Cuidados continuados. 

A continuação da reorganização dos Cuidados Primários passou pela transformação do 

modelo convencional nas designadas USF (Unidades de Saúde Familiares), pequenas 

unidades operacionais com autonomia de gestão técnico-assistencial e funcional, trabalhando 

em rede e de forma próxima dos cidadãos. O estatuto dos centros de saúde também foi 

reformulado, sendo-lhes atribuída personalidade jurídica e autonomia gestionária, e redefinido 

o seu modelo de contratualização.  

Por outro lado, a continuação da reformulação da rede de Cuidados Continuados consistiu no 

reforço da rede de cuidados de saúde a Idosos e a Pessoas com dependência através da 

melhoria da acessibilidade e da qualidade dos cuidados prestados. As respostas do SNS 

passaram por uma adaptação estrutural e funcional em cada zona, para garantir o perfil de 

cuidados e nível de resolubilidade adequado, mediante a articulação e coordenação das 

diferentes respostas. 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO  GERAL  DE MATOSINHOS  
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Em termos macro-demográficos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística 

(INE), no Grande Porto a população residente total é de aproximadamente 1,3 Milhões de 

habitantes. O concelho de Matosinhos tem uma área total de 62 km2, sendo um dos mais 

pequenos da Área Metropolitana do Porto, mas um dos mais populosos, com cerca de 169 mil 

habitantes, tendo uma densidade populacional de 2.700 hab./km2. 

 

A população de Matosinhos é, na sua maioria adulta, uma vez que predominam as faixas 

etárias dos 25 aos 49 e dos 50 aos 64 anos. Significa isto que a população de Matosinhos se 

está a tornar envelhecida.  

Por outro lado, o número de residentes tem apresentado uma tendência crescente, ao contrário 

do que se verifica na cidade do Porto. Esta situação deve-se ao facto de Matosinhos, nos 

últimos anos, ter apostado na requalificação de zonas para habitação até então destinadas à 

Indústria, gerando um factor de atracção para jovens casais. 

 

De acordo com os últimos dados disponíveis, a taxa de natalidade é a terceira mais baixa 

dentro da Área Metropolitana do Porto. Estima-se que a tendência se inverta, ou se atenue, 

nos próximos anos, como resultado do exposto. Esta taxa encontra-se abaixo da média do 

Grande Porto, Norte e Portugal.  

A taxa de mortalidade em Matosinhos foi de 7,9‰, revelando tendência de subida, apesar de 

se encontrar abaixo da média do Grande Porto, Norte e Portugal. 

Constata-se a emergência de uma população envelhecida, com um índice de envelhecimento 

de 81,7%, valor abaixo dos constatados pelo Grande Porto, Norte e de Portugal. 

 

De um ponto de vista micro-demográfico, e mais directamente relacionado com o âmbito de 

actuação da ULSM, as quatro freguesias do sul do concelho – Matosinhos, Senhora da Hora, 

S. Mamede de Infesta, Leça da Palmeira – caracterizam-se por apresentarem uma forte 

ocupação do território, uma maior pressão construtiva e uma elevada percentagem de 

residentes a exercer actividade no sector terciário. É nestas freguesias que se verifica maior 

envelhecimento da população e do parque habitacional. 

 

A norte do concelho situam-se freguesias caracterizadas por uma menor ocupação relativa do 

território e um parque habitacional mais recente. Na maioria destas freguesias a população 

está empregada na indústria ou pertence ao grupo socioeconómico dos encarregados e 

capatazes dos trabalhadores manuais, operários qualificados, semi-qualificados e não 

qualificados. 
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A população utente da ULSM (mais de 220 mil pessoas) pertence maioritariamente ao grupo 

etário dos 25 aos 64 anos (57%). Sublinhe-se, contudo, que 14% têm idade superior a 64 anos. 

Com idade entre os 75 e os 84 anos existem cerca de 5% e acima dos 85 anos, 1%. 

 

Nos últimos anos tem-se verificado um aumento do número de residentes em Matosinhos, que 

se deve à forte aposta na requalificação de zonas para habitação, até então destinadas à 

indústria, gerando forte atracção para jovens casais (saldo fisiológico positivo). 

Assim, Matosinhos é um concelho em crescimento e, embora com indicadores melhores do 

que os do norte ou nacionais, verifica-se um índice de envelhecimento a ter em atenção. 

 

Constituem problemas sociais importantes a toxicodependência e a prostituição e, 

consequentemente, os problemas sanitários com eles relacionados – nomeadamente doenças 

sexualmente transmissíveis e tuberculose (que ocupam os primeiros lugares nas doenças de 

declaração obrigatória no nosso concelho). 

Embora com uma percentagem de utentes sem Médico de Família melhor do que o dos 

concelhos limítrofes, o facto de Matosinhos ser um concelho em crescimento, com fixação 

crescente de casais jovens, justifica preocupação com esse número e, bem assim, com os 

cuidados assistenciais na área materno infantil. 

Nos últimos anos tem-se verificado um aumento de unidades industriais e de serviços, 

sobretudo ao nível da micro e pequena empresa.  

 

Quanto às condições habitacionais e de saneamento, os níveis actuais são razoáveis, ainda 

que inferiores ao desejável. 

Relativamente à qualidade da água balnear, tem-se assistido a melhorias, contudo, continuam 

a existir praias cuja qualidade da água é considerada má – Matosinhos, Angeiras e Leça da 

Palmeira. 

De acordo com os últimos dados disponíveis, a qualidade do ar tem também vindo a melhorar, 

no Distrito do Porto. 

  



 

5. ACTIVIDADE GLOBAL 

 

5.1. EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICAD

 

5.1.1.  MOVIMENTO ASSISTENCI

 

5.1.1.1. - CUIDADOS DE

 

 

Relativamente às consultas realizadas no ACES o total de consultas realizado em 2009 foi

superior ao contratualizado em 9%, existindo um aumento significativo de 10%, nas consultas 

de adultos. 

Os contactos de enfermagem no Centro de Saúde aumentaram face ao contratualizado

3%. 
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Relativamente às consultas realizadas no ACES o total de consultas realizado em 2009 foi
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Relativamente às consultas realizadas no ACES o total de consultas realizado em 2009 foi 

superior ao contratualizado em 9%, existindo um aumento significativo de 10%, nas consultas 

Os contactos de enfermagem no Centro de Saúde aumentaram face ao contratualizado, em 

605.137

599.950

660.398

800.000



 

 

As consultas a Grávidas Vigiadas

mesmo período, e face ao realizado no 

As consultas de Planeamento Familiar e de Saúde Infantil mostram uma tendência crescente 

mas ainda abaixo do que foi contratualizado para 2009.

 

 

Quanto aos domicílios de enfermagem verifica

mil inscritos de 223‰, muito acima do preconizado para os Cuidados Primários, que rondam os 

160 a 180‰. 
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As consultas a Grávidas Vigiadas, em 2009, também aumentou face ao contratualizado

realizado no ano anterior em 14%. 

As consultas de Planeamento Familiar e de Saúde Infantil mostram uma tendência crescente 

mas ainda abaixo do que foi contratualizado para 2009. 

Quanto aos domicílios de enfermagem verifica-se uma redução, dando uma percentagem por 

mil inscritos de 223‰, muito acima do preconizado para os Cuidados Primários, que rondam os 
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também aumentou face ao contratualizado, para o 

As consultas de Planeamento Familiar e de Saúde Infantil mostram uma tendência crescente 

se uma redução, dando uma percentagem por 

mil inscritos de 223‰, muito acima do preconizado para os Cuidados Primários, que rondam os 
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Os domicílios médicos, apresentam um aumento face a 2008 e fa

dá uma percentagem por mil inscritos de 44,16‰, valor também acima do que é preconizado 

para os Cuidados Primários. O valor normalmente anda à volta do 25

inscritos. O valor contratualizado para 2009 situav

 

Relativamente ao Plano Nacional de Vacinação tanto aos 2 Anos como aos 6 Anos e de acordo 

com o SINUS, temos 98% de cumprimento.

 

 

5.1.1.2. -CUIDADOS DE
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A Consulta Externa foi uma das linhas de produção que mais

2009. 

As primeiras consultas tiveram um aumento homólogo de 16%, e em linha com o 

contratualizado para 2009. 
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Os domicílios médicos, apresentam um aumento face a 2008 e face ao contratualizado o que 

dá uma percentagem por mil inscritos de 44,16‰, valor também acima do que é preconizado 

para os Cuidados Primários. O valor normalmente anda à volta do 25-30 domicílios por mil 

inscritos. O valor contratualizado para 2009 situava-se nos 30 domicílios por mil habitantes.

Relativamente ao Plano Nacional de Vacinação tanto aos 2 Anos como aos 6 Anos e de acordo 

com o SINUS, temos 98% de cumprimento. 

DE SAUDE HOSPITALARES 

XTERNAS 

Consulta Externa 2008 CONTRAT_2009 2009

Primeiras Consultas 57.405 67.915 66.401

Consultas Subsequentes 157.105 171.293 160.653  

A Consulta Externa foi uma das linhas de produção que mais aumentou a sua actividade em 

As primeiras consultas tiveram um aumento homólogo de 16%, e em linha com o 
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ce ao contratualizado o que 

dá uma percentagem por mil inscritos de 44,16‰, valor também acima do que é preconizado 

30 domicílios por mil 

se nos 30 domicílios por mil habitantes. 

Relativamente ao Plano Nacional de Vacinação tanto aos 2 Anos como aos 6 Anos e de acordo 

 

aumentou a sua actividade em 

As primeiras consultas tiveram um aumento homólogo de 16%, e em linha com o 

160.000

2008



 

As especialidades que mais contribuíram para este aumento foram a Oftalmologia, a 

Dermatologia e a Cirurgia Geral.

As consultas subsequentes aumentaram apenas 2% face ao ano transacto, ficando 

ligeiramente abaixo do contratualizado. 

O indicador “Peso das primeiras co

o contratualizado, ficando nos 29%. 
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Os GDH Médicos sofreram uma diminuição 

contratualizado. A diminuição homóloga foi acentuada a partir de Setembro, com a alteração da 

área de referência do HPH. 

Os GDH Cirúrgicos Convencionais aumentaram 3% face a 2008 e face ao contratualizado, o

demonstra um esforço de recuperação de listas de espera cirúrgicas.
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As especialidades que mais contribuíram para este aumento foram a Oftalmologia, a 

Dermatologia e a Cirurgia Geral. 

As consultas subsequentes aumentaram apenas 2% face ao ano transacto, ficando 

ligeiramente abaixo do contratualizado.  

O indicador “Peso das primeiras consultas no total consultas” superou em um ponto percentual 

ficando nos 29%.  

Internamento - GDH 2008 CONTRAT_2009 2009

GDH Médicos 11.275 10.952 11.172

GDH Cirúrgicos Prog. 4.375 4.154 4.488

GDH Cirúrgicos Urg. 2.850 2.495 2.020

Os GDH Médicos sofreram uma diminuição homóloga de 1%, ficando apesar de tudo, acima do 

contratualizado. A diminuição homóloga foi acentuada a partir de Setembro, com a alteração da 

 

Os GDH Cirúrgicos Convencionais aumentaram 3% face a 2008 e face ao contratualizado, o

demonstra um esforço de recuperação de listas de espera cirúrgicas. 
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As especialidades que mais contribuíram para este aumento foram a Oftalmologia, a 

As consultas subsequentes aumentaram apenas 2% face ao ano transacto, ficando 

nsultas no total consultas” superou em um ponto percentual 

 

 

homóloga de 1%, ficando apesar de tudo, acima do 

contratualizado. A diminuição homóloga foi acentuada a partir de Setembro, com a alteração da 

Os GDH Cirúrgicos Convencionais aumentaram 3% face a 2008 e face ao contratualizado, o que 
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O Ambulatório Cirúrgico, uma das apostas estratégicas da 

maior aumento em 2009. 

Os GDH Cirúrgicos de Ambulatório aumentaram 42%

contratualizado, não só pela aposta no Programa PIO

reorganização dos serviços cirúrgicos

O indicador “Peso da Cirurgia de Ambulatório no total das cirurgias programadas” foi cumprido a 

95%, ficando nos 48%. 

Os GDH Médicos de Ambulatório diminuíram 9% face a 2008, ficando em linha com o 

contratualizado. 
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Ambulatório 2008 CONTRAT_2009 2009

GDH Cirúrgico Amb. 2.949 4.090 4.186

GDH Médicos Amb. 2.550 2.774 2.327

O Ambulatório Cirúrgico, uma das apostas estratégicas da ULSM, foi das áreas que tiveram um 

Os GDH Cirúrgicos de Ambulatório aumentaram 42% face a 2008 ficando acima do 

contratualizado, não só pela aposta no Programa PIO-PACO, mas também por uma melhor 

reorganização dos serviços cirúrgicos. 

O indicador “Peso da Cirurgia de Ambulatório no total das cirurgias programadas” foi cumprido a 

Os GDH Médicos de Ambulatório diminuíram 9% face a 2008, ficando em linha com o 
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ULSM, foi das áreas que tiveram um 

face a 2008 ficando acima do 

PACO, mas também por uma melhor 

O indicador “Peso da Cirurgia de Ambulatório no total das cirurgias programadas” foi cumprido a 

Os GDH Médicos de Ambulatório diminuíram 9% face a 2008, ficando em linha com o 
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URGÊNCIA 

 

Urgência 2008 CONTRAT_2009 2009

Atendimentos 109.960 110.417 103.934

Atendimentos s/ Internamento99.662 94.916 94.058  

 

 

O número de atendimentos de Urgência (Geral e Obstétrica/Ginecológica) sofreram uma 

diminuição homóloga de 5%, não só por uma aposta cada vez maior no SASU, que aumentou 

6,4%, mas também pela alteração da área de referência do HPH relativamente À saída dos 

doentes do conselho da Maia, a partir de Setembro de 2009. 

 

HOSPITAL DE DIA 

 

Hospital de Dia 2008 CONTRAT_2009 2009

Hematologia 38 40 47

Imuno-Hemoterapia 737 804 785

Infeccciologia 179 201 77

Outros 6633 7.287 7.990  

 



 

As sessões de Hospital de Dia que tiveram um maior aumento em 2009 foram a Hematologia e 

as Outras Sessões, onde se inclui as sessões de Medicina Hiperbárica, com cerca de 60% do 

total destas sessões. 

As sessões de Infecciologia sofreram uma diminuição de 57% face a 2008. A util

terapêuticas anti-retrovíricas efectivas para a infecção VIH, a par de um diagnóstico precoce, 

tendem a diminuir a realização de Sessões de HDI, isto é, tende

exames invasivos, administração de fármacos específicos, 

(Quimioterapia) 
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de Dia que tiveram um maior aumento em 2009 foram a Hematologia e 

as Outras Sessões, onde se inclui as sessões de Medicina Hiperbárica, com cerca de 60% do 

As sessões de Infecciologia sofreram uma diminuição de 57% face a 2008. A util

retrovíricas efectivas para a infecção VIH, a par de um diagnóstico precoce, 

tendem a diminuir a realização de Sessões de HDI, isto é, tende-se a diminuir a realização de 

exames invasivos, administração de fármacos específicos, transfusões e tratamentos específicos 
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de Dia que tiveram um maior aumento em 2009 foram a Hematologia e 

as Outras Sessões, onde se inclui as sessões de Medicina Hiperbárica, com cerca de 60% do 

As sessões de Infecciologia sofreram uma diminuição de 57% face a 2008. A utilização de 

retrovíricas efectivas para a infecção VIH, a par de um diagnóstico precoce, 

se a diminuir a realização de 

transfusões e tratamentos específicos 
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5.1.2 INDICADORES GLOBAIS DE PRODUÇÃO DA ULSM 
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5.2 EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS 

 
A 31 de Dezembro de 2009, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. registava um 

efectivo de 2204 colaboradores, distribuído da seguinte forma pelas diversas instituições que a 

integram: 

 

 
 

 

 

À semelhança do procedimento adoptado nos últimos anos, não se encontram contabilizados 

os contratos de trabalho a termo incerto em vigor a 31 de Dezembro de 2009, uma vez que 

foram celebrados para substituição directa ou indirecta de colaboradores temporariamente 

ausentes com fundamento em doença prolongada, parentalidade, comissão de serviço e 

licença sem retribuição e que já foram contabilizados no efectivo indicado. O número de 

colaboradores contratados a termo incerto é de 74, assim distribuídos: 

 

Locais Colaboradores

Hospital Pedro Hispano 1.754

Centro de Saúde Leça da Palmeira 109

Leça da Palmeira 52

Lavra 21

Sta. Cruz do Bispo 14

Perafita 22

Centro de Saúde Matosinhos 125

Atlântida 51

USF Horizonte 28

USF Oceanos 27

Centro Diagnóstico Pneumológico 7

Unidade de Saúde Pública 12

Centro de Saúde S. Mamede Infesta 101

Centro de Saúde S. Hora 86

Total Centros Saúde 421

Unidade de Convalescença 29

TOTAL ULSM 2.204
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Comparativamente ao ano transacto, constata-se que o número de profissionais registou um 

aumento de 71 elementos, o que, percentualmente, corresponde a um aumento na ordem dos 

3,33 %.  

 

 

O quadro seguinte representa a variação verificada nas diversas instituições que constituem a 

ULSM: 

 

 

 

A variação acima descrita, agora considerando os vários grupos de pessoal, consubstanciou-

se, principalmente, no aumento do número de Pessoal Dirigente (mais 7), Informática (mais 3) 

e Técnico Superior (mais 5), sendo que neste último caso temos ainda a agravante de alguns 

dos novos membros do pessoal Dirigente se encontravam, no ano de 2008, contabilizados no 

pessoal Técnico Superior. Este ano não encontramos qualquer diminuição de efectivos nos 

diferentes grupos profissionais. 

 

 

 

 

Locais Colaboradores

Hospital Pedro Hispano 60

Centro de Saúde Leça da Palmeira 5

Leça da Palmeira 2

Lavra 1

Sta. Cruz do Bispo 0

Perafita 2

Centro de Saúde Matosinhos 2

Atlântida 1

USF Horizonte 1

USF Oceanos 0

Centro Diagnóstico Pneumológico 0

Unidade de Saúde Pública 0

Centro de Saúde S. Mamede Infesta 2

Centro de Saúde S. Hora 1

Total Centros Saúde 10

Unidade de Convalescença 4

TOTAL ULSM 74

Locais 2008 2009 Var. Abs Var. %

Hospital Pedro Hispano 1.695 1.754 59 3,5%

Centro de Saúde Leça da Palmeira 112 109 -3 -2,7%

Centro de Saúde Matosinhos 120 125 5 4,2%

Centro de Saúde S. Mamede Infesta 91 101 10 11,0%

Centro de Saúde S. Hora 88 86 -2 -2,3%

Unidade de Convalescença 27 29 2 7,4%

TOTAL ULSM 2.133 2.204 71 3,3%
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EFECTIVOS POR CARREIRA E RESPECTIVA VARIAÇÃO INCLUIN DO OS PRESTADORES DE SERVIÇO. 

 

 

 

 

EFECTIVOS POR CARREIRA E RESPECTIVA VARIAÇÃO EXCLUIN DO OS PRESTADORES DE SERVIÇO. 

 

 

 

 

Por outro lado, se tivermos em conta a efectividade do vínculo, expressa na tabela 6, em que 

apenas constam os profissionais com contrato de trabalho e não os profissionais liberais, 

reparamos que a infra-estrutura de recursos humanos efectiva da instituição evoluiu 3,08 % (64 

profissionais). Repartindo este aumento pelos diversos grupos profissionais reparamos que 

grande parte deste aumento se deve ao Pessoal de Enfermagem (25 novos colaboradores), 

apenas contraposto pelo decréscimo no Técnico Superior (menos 1 funcionário), sendo 

obrigatória novamente a chamada de atenção para a mudança de 5 Técnicos Superiores para 

Dirigentes no ano de 2009. 

 

 

 

Grupos 2008 2009 Var. Abs Var. %

Dirigente 15 22 7 46,7%

Médico 528 530 2 0,4%

Téc. Sup. Saúde 12 12 0 0,0%

Téc. Superior 51 56 5 9,8%

Informática 8 11 3 37,5%

Docente 1 1 0 0,0%

Enfermagem 744 768 24 3,2%

Téc. Diag. Terapêutica 117 125 8 6,8%

Religioso 1 1 0 0,0%

Assistente Técnico 259 275 16 6,2%

Assistente Operacional 397 403 6 1,5%

TOTAL ULSM 2.133 2.204 71 3,3%

Grupos 2008 2009 Var. Abs Var. %

Dirigente 15 22 7 46,7%

Médico 490 491 1 0,2%

Téc. Sup. Saúde 12 12 0 0,0%

Téc. Superior 46 45 -1 -2,2%

Informática 6 9 3 50,0%

Docente 1 1 0 0,0%

Enfermagem 742 767 25 3,4%

Téc. Diag. Terapêutica 110 116 6 5,5%

Religioso 1 1 0 0,0%

Assistente Técnico 259 275 16 6,2%

Assistente Operacional 394 401 7 1,8%

TOTAL ULSM 2.076 2.140 64 3,1%
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ABSENTISMO 

 

O absentismo ao trabalho, no ano de 2008, considerando todas as formas de ausência, à 

excepção de férias , consubstanciou-se em 61.704 dias, dos quais 55.312 correspondem a 

ausência feminina e 6.392 a ausência masculina, o que traduz as taxas de 89,64 % e 10,36 %, 

respectivamente. 

 

Comparativamente ao ano homólogo de 2008, a taxa de absentismo registou um acréscimo de 

aproximadamente 5% traduzindo-se em mais 4.888 dias de ausência – a variação registada 

entre 2007 e 2008 foi de – 4,03%. 

 

Para o acréscimo dos dias de ausência que se registou em 2009 contribuíram principalmente o 

aumento das ausências por Assistência a Familiares e Doença, entre outros com menor 

relevância, como se pode verificar no quadro abaixo: 

 

 

TAXA DE ABSENTISMO HOMÓLOGA POR MOTIVO (VARIAÇÃO DAS TAXAS DE ABSENTISMO  

 

 
 

 

 

APRECIAÇÃO  E CONCLUSÃO 

 

Constituindo o Balanço Social um instrumento fundamental para caracterização dos Recursos 

Humanos da Instituição, face ao quadro seguinte podemos retirar as seguintes conclusões:  

 

2008 2009 Taxa 2008 Taxa 2009 Var. %

Assistência a Familiares 2.445 3.379 0,32% 0,43% 34,10%

C/Perda de vencimento 97 32 0,01% 0,00% -68,00%

Casamento 765 597 0,10% 0,08% -24,30%

Doença/Acidente de Trabalho 27.018 29.164 3,57% 3,74% 4,70%

Falecimento de familiar 379 382 0,05% 0,05% -2,20%

Formação/CGS 5.162 5.940 0,68% 0,76% 11,60%

Greve 478 1.002 0,06% 0,13% 103,50%

Injustificadas 34 26 0,00% 0,00% -25,80%

Outros 916 890 0,12% 0,11% -5,80%

Parentalidade 19.081 20.034 2,52% 2,57% 1,90%

Por Conta de Férias 442 259 0,06% 0,03% -43,20%
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Seguindo a tendência verificada nos anos últimos anos, assistimos a uma constante diminuição 

do número de colaboradores com relação jurídica de emprego público, este ano na ordem dos 

7 pontos percentuais, -7.59% (em 2008 tinha sido de -5,18%, em 2007, foi de -3,34%, em 

2006, tinha sido registado -4,01% e em 2005, -6,52%). 

A 31 de Dezembro de 2009, a ULSM contava com 1386 colaboradores com regime jurídico de 

emprego privado, o que perfaz 62,88 % de profissionais: 1350 em regime de contrato de 

trabalho por tempo indeterminado (97,40%) e 36 em regime de contrato de trabalho a termo 

certo (2,60%).  

Para além disso, há que realçar que no final do ano em análise existiam também mais 

contratos de trabalho a termo incerto (74) do que em 2008 (55); a esta circunstância não é de 

todo alheio o facto de se ter deixado de recorrer aos serviços da Empresa de Trabalho 

Temporário Select/Vedior, e a um aumento das situações de ausências prolongadas ou de 

média duração que requerem substituição. 

Relativamente a colaboradores com relação jurídica de emprego público, a 31 de Dezembro de 

2009, a ULSM contava com 609 funcionários com relação jurídica de emprego público sem 

termo e 131 com relação temporária, o que totaliza já um menor parte da infra-estrutura de 

pessoal da Instituição. 

Na ULSM, EPE, o grupo profissional com maior representação continua a ser o pessoal de 

enfermagem, com 34,85% do total de efectivos (esta percentagem era idêntica no ano anterior, 

apenas com +0,03% do que este ano); a seguir encontra-se o pessoal Médico com 24,05% 

(contra 24,75% em 2008); o pessoal Assistente Operacional regista um peso de 18,28% 

(contra os 18,61% em 2008);finalmente, dos grupos de pessoal mais representativos, há a 

realçar a importância do pessoal Assistente Técnico que representa 12,48 % do efectivo 

Institucional. 

2008 2009 Var. Abs Var. %

Contrato em funções públicas por tempo indeterminado 659 609 -50 -7,6%

Contrato em funções públicas a termo incerto 123 131 8 6,5%

Contrato por tempo indeterminado (Direito Privado) 1.251 1.350 99 7,9%

Contrato a termo certo (Direito Privado) 28 36 8 28,6%

Prestação de serviços 57 64 7 12,3%

Outras situações 15 14 -1 -6,7%

TOTAL 2.133 2.204 71 3,3%
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5.3 EVOLUÇÃO DOS INDICADORES ECONOMICO FINANCEIROS 

 

5.3.1 INDICADORES DAS CONTAS DE RESULTADOS 

 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

CMVC 26.827.204 € 27.605.787 € 29.160.896 € 30.269.200 € 24,2% 23,7% 24,3% 24,1%

SUBCONTRATOS 9.304.510 € 12.097.088 € 12.786.932 € 13.706.682 € 8,4% 10,4% 10,7% 10,9%

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS 12.641.195 € 12.642.595 € 12.412.714 € 13.080.701 € 11,4% 10,8% 10,4% 10,4%

CUSTOS C / PESSOAL 64.448.020 € 63.907.725 € 68.408.298 € 71.327.874 € 58,1% 54,8% 57,1% 56,8%

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES 6.157.947 € 5.655.697 € 6.247.675 € 4.669.314 € 5,6% 4,9% 5,2% 3,7%

OUTROS CUSTOS E PERDAS 
OPERACIONAIS

71.552 € 61.290 € 63.681 € 728.133 € 0,1% 0,1% 0,1% 0,6%

Total 119.450.429 € 121.970.182 € 129.080.195 € 133.781.904 € 107,7% 104,6% 107,7% 106,5%

% NOS PROVEITOS OPERACIONAISVALORES
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Quando analisamos o quadro apresentado, verificamos que, ao longo dos últimos anos, o peso 

dos custos operacionais, no total dos proveitos operacionais, de 2006 para 2007; de 2007 a 

2008 aumentou seguindo-se de um ligeiro decréscimo em 2009. 

 

Estrutura de Custos

Indicador unidade 2008 2009

Custo Matérias Consumidas % 22,3% 22,3%

Fornec. e Serviços Externos % 19,3% 19,7%

Custos com Pessoal % 52,4% 52,5%

Amortizações do Exercício % 3,5% 3,4%

Provisões do Exercício % 1,2% 1,2%

Custos Financeiros % 0,0% 0,0%

Custos Extraordinários % 1,2% 1,5%

Outros Custos % 0,0% 0,0%  
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Verifica-se, quer em 2008, quer em 2009 que os custos com pessoal representam no total dos 

custos cerca de 52%, seguindo-se os custos com as matérias consumidas e Fornecimentos e 

Serviços Externos. 
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Estrutura de Proveitos

Indicador unidade 2008 2009

Prest. Serviços % 89,4% 90,5%

Prov. Suplem. % 0,8% 0,6%

Subs. Exploração % 0,1% 0,0%

Outros Prov. Operac. % 0,3% 0,9%

Prov. Fin. % 1,1% 0,3%

Prov. Extra. % 8,3% 7,7%

Outros Proveitos  % 0,0% 0,0%  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Prest. 

Serviços

Prov. 

Suplem.

Subs. 

Exploração

Outros Prov. 

Operac.

Prov. Fin. Prov. Extra. Outros 
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Indicador unidade 2008 2009 Abs. %
Prov. Operac. M€ 119,90 125,63 5,74 4,8%
Custos Operac. M€ 129,07 133,78 4,71 3,6%
Res. Operac. M€ -9,17 -8,14 1,03 (11%)
Prov. Fin. M€ 1,44 0,36 -1,08 (75%)
Custos Fin. M€ 0,01 0,00 -0,01 (65%)
Res. Fin. M€ 1,43 0,35 -1,08 (75%)
Prov. Extra. M€ 11,03 10,46 -0,57 (5%)
Custos Extra. M€ 1,57 2,10 0,52 33,3%
Res. Extra. M€ 9,46 8,36 -1,10 (12%)
Prov. Totais M€ 132,37 136,45 4,08 3,1%
Custos Totais M€ 130,65 135,88 5,23 4,0%
Res. Líquidos M€ 1,72 0,57 -1,15 (67%)
EBITDA M€ -2,92 -2,77 0,15 (5%)

Estrutura de Resultados

 



Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.  

 

Relatório e Contas  2009                 52 

 

 

 

Como se pode verificar os Resultados Operacionais, embora negativos, melhoraram de 2008 

para 2009. Verifica-se um acréscimo tanto dos custos operacionais (3,6%) como dos proveitos 

operacionais (4,8%), sendo que estes tiveram um acréscimo superior. 

Contudo os Resultados Líquidos embora positivos tiveram uma diminuição relativamente ao 

exercício anterior devido à diminuição dos Resultados Financeiros e Extraordinários. 

O decréscimo acentuado dos Resultados Financeiros (75%), teve origem na participação de 

aplicações financeiras no FASP – ACSS, tendo como consequência uma diminuição da 

rentabilidade das aplicações financeiras, bem como um decréscimo nos descontos financeiros 

devido à falta de liquidez, o que ainda provocou um aumento no Prazo Médio de Pagamento. 

Considerando que o Indicador EBITDA representa o somatório dos Resultados Operacionais 

com as Amortizações e Provisões do Exercício, este indicador diminui, tem em atenção a 

diminuição dos Resultados Operacionais. 
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5.3.2 INDICADORES DO BALANÇO 

 

Indicador unidade 2008 2009

Imobilizações corpóreas (líq.) % 22% 25%

Imobilizações incorpóreas (líq.) % 0% 0%

Imobilizações em curso (líq.) % 1% 0%

Bens de domínio público (líq.) % 76% 75%

Indicadores de Imobilizado
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Estrutura do Activo

Indicador unidade 2008 2009

Imobilizado Líquido % 54% 49%

Existências Líquidas % 2% 2%

Clientes e Devedores % 20% 30%

Estado % 0% 0%

Disponibilidades % 2% 15%

Acrésc. Prov. / Custos Dif. % 3% 4%  
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Estrutura do Passivo

Indicador unidade 2008 2009

Fornecedores e Credores % 32% 38%

Estado % 3% 2%

Outras Provisões % 28% 25%

Acréscimos de custos % 32% 29%

Proveitos diferidos % 5% 6%  
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Indicador unidade 2008 2009

Grau de Solvabilidade % 39% 42%

Grau de Autonomia Financeira % 28% 30%

Cobertura do Capital % 99% 103%

Passivo / Património % 256% 246%

Indicadores de Endividamento e Capitais Próprios
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Os indicadores acima referidos relacionam as diversas perspectivas patrimoniais constantes no 

balanço, exibindo uma evolução positiva relativamente a 2008. 

 

Relativamente aos rácios de estrutura financeira refira-se o aumento da solvabilidade total 

representando um aumento da capacidade da ULSM, para através dos seus próprios meios 

solver os seus compromissos como se pode verificar também no caso do rácio de autonomia 

financeira. 

 

Indicadores de Liquidez

Indicador 2008 2009

Grau de Liquidez Geral 0,52 0,74

Grau de Liquidez Reduzida 0,48 0,71

Grau de Liquidez Imediata 0,03 0,06  
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Os rácios de liquidez são índices de cobertura de dívidas por activos já líquidos ou que se 

transformam em meios líquidos a curto prazo através da exploração normal da instituição, 

verifica-se que todos os rácios melhoraram em 2009, apesar de continuarem abaixo da 

unidade. 

 

Indicador unidade 2008 2009 Abs. %

Grau de Rotação do Activo anos 4,5 4,2 (0,3) (6%)

Rotação de Stocks dias 22 22 (0,8) (4%)

Prazo Médio Rec. dias 60 102 41,2 68,4%

Prazo Médio Pag. dias 151 177 26,8 17,8%

Prazo Médio Pag. (Imob.) meses 4,8 6,8 2,0 41,9%

Indicadores de Funcionamento e Actividade
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Verifica-se que o grau de rotação do activo (GRA) está a diminuir, bem como a rotação de 

stocks. 

O prazo médio de pagamentos (PMP) deve ser superior ao prazo médio de recebimentos 

(PMR), com o fim de haver uma melhor liquidez. Quer o PMP, quer o PMR aumentaram em 

2009. 
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5.3.3 PRINCIPAIS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO EM 2009 

 

Inauguração da USF Porta do Sol  

Permitindo aumentar a oferta de cuidados, diminuir os utentes sem Médico de Família, dando 

cuidados de maior proximidade às populações de Leça do Balio e Custóias. 

 

Reestruturação da USF Horizonte 

Ampliação da estrutura subjacente à USF Horizonte que festejou os seus 10 anos de 

funcionamento, contribuindo para aumentar espaços de consulta e melhores condições do 

espaço físico existente. 

 

Reestruturação e/ou ampliação dos espaços físicos para acolher novas Unidades Funcionais  

Início de obras nos Centros de Saúde de S. Mamede de Infesta e da Sr.ª da Hora para acolher 

2 novas USF e 2 novas UCC. 

Obras de adaptação em Leça da Palmeira para acolher uma nova USF. 

Infra-estrutura de Sistemas de Informação: SISU e Plataforma de Business Intelligence  

 

SISU 

O Sistema de Informação do Serviço de Urgência iniciou em Maio de 2009. Este sistema é uma 

importante oportunidade para avaliar o processo de unificação das bases de dados dos 

cuidados hospitalares (SONHO) e primários (SINUS), além de se pretender substituir, de forma 

gradual, aplicações informáticas obsoletas. 

 

Plataforma Interna de Business Intelligente 

Implementação da Intranet e de um portal de indicadores de acessibilidade, qualidade e 

desempenho que materialize a plataforma de Business Intelligence. 

 

Reconfiguração do Ambulatório Hospitalar Programado: Reestruturação da Consulta Externa 

Centralização dos secretariados da consulta externa, com avaliação dos circuitos dos utentes e 

implementação de gestão de filas de espera. 
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Requalificação do Parque de estacionamento 

Intervenção no parque de estacionamento do HPH, com o propósito do seu alargamento. 

 

Remodelação da Unidade de Cirurgia de Ambulatório 

Aquisição de equipamento para a nova Unidade de Cirurgia de Ambulatório: 

o Equipamento de Cirurgia Laparoscópica 

o Laser de Dióxido de carbono para ORL, com robótica 

o Microscópio de Oftalmologia para segmento anterior e posterior 
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6. DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E ACTIVIDADE PREVIST A PARA 

2010 

 

 

 

A ULSM deverá previsivelmente pautar a sua actividade em 2010, segundo os seguintes 

princípios orientadores de actuação: 

 

MODELO DE FINANCIAMENTO DE BASE CAPITACIONAL 

Consolidação da experiência com um modelo capitacional de financiamento da sua actividade. 

 

CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA 

Consolidação da experiência organizacional estruturada em Departamentos, enquanto órgãos 

de gestão intermédia, a fim de melhorar a eficiência na utilização de recursos, com base num 

processo de contratualização interna. 

 

CRIAÇÃO DO NOVO PLANO ESTRATÉGICO  

Criação de um novo Plano Estratégico da ULSM para o próximo triénio. Neste âmbito, prevê-se 

a criação de um Plano Director que vise adaptar a organização funcional dos espaços à nova 

procura, atendendo a um certo desequilíbrio na estrutura física pelo facto das áreas com maior 

acessibilidade se demonstrarem claramente reduzidas face às necessidades 

 

CONCEPÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE  

Falamos de um sistema apropriado à gestão da informação, a partir da disponibilização 

selectiva e pré-configurada de dados e de indicadores diversos, do interesse dos diferentes 

níveis de gestão intermédia.  

Interpretada como factor crítico de sucesso das unidades autónomas de gestão, o Conselho de 

Administração vê na disponibilização da informação, a ferramenta de apoio à gestão e suporte 

à decisão, nos diferentes níveis internos da organização. 
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ALARGAMENTO E DIFERENCIAÇÃO DA INTERVENÇÃO ASSISTENCIAL  

Consolidação do alargamento da sua actividade assistencial à prestação de cuidados de 

psiquiatria e saúde mental, através do início do desenvolvimento da actividade da Unidade de 

Saúde Mental no Ambulatório, destacando-se as terapias psicosomáticas, com impacto na 

produção de sessões de Hospital de Dia.  

Prevê-se igualmente a criação de um Hospital de Dia Pediátrico, com impacto na redução da 

demora média do internamento de Pediatria .  

É intenção do CA continuar a garantir a continuidade de cuidados de saúde a doentes 

convalescentes, no panorama da Rede de Cuidados Continuados Integrados. 

 

CONTINUAÇÃO DA APOSTA NA INTEGRAÇÃO DE CUIDADOS  

Consolidação e Partilha do Modelo ULS, enquanto experiência pioneira de integração de 

cuidados primários e cuidados hospitalares, tendo como eixo de mediação principal os 

cuidados domiciliários.  

 

REFORÇO DA INTEGRAÇÃO DE CUIDADOS ASSISTENCIAIS: MCDT 

Permitindo a redução de custos com MCDTs pelo aproveitamento e racionalização dos 

recursos existentes na ULS. Como os resultados dos MCDTs ficam a fazer parte do processo 

clínico do doente, está disponível em qualquer acto médico, contribuindo para a decisão clínica 

e diminuindo a duplicação desnecessária de exames. 

 

CONTINUAÇÃO DA APOSTA NA QUALIDADE 

Continuação do Reforço e fomento da partilha do valor “Qualidade”, como unificador de todos 

os colaboradores da ULSM e extensão da certificação pela norma ISO 9001 ao ACES 

Matosinhos. Acompanhamento da Certificação hospitalar e das certificações específicas de 

Anatomia Patológica, Patologia Clínica e Esterilização, bem como aposta quer na metodologia 

Lean em toda a supply chain quer na implementação do HACCP no Serviço de Alimentação. 

Paralelamente, elaboração e realização de inquéritos periódicos à satisfação dos utentes da 

ULSM e avaliação das principais origens de reclamações admitidas ao Gabinete do Utente. 

 

A COMUNICAÇÃO COMO VECTOR ESSENCIAL NA AFIRMAÇÃO DA ULSM 

Aposta numa nova estratégia de comunicação da ULSM assente em dois vectores principais: 

Comunicação e Assessoria de Imprensa.  
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Ao nível da Comunicação, esta assentará em duas vertentes: 

• Comunicação Interna: Reforço da comunicação interna em canais já utilizados 

(Internet, Pulsar, …) e aposta em novos canais (Intranet; Corporate TV). Trata-se de 

uma ferramenta estratégica de gestão com impacto sobre o clima da organização, uma 

vez que fortalece as relações internas, envolve os colaboradores e partilha informações 

relevantes sobre a ULSM.  

• Comunicação Externa: Aposta na divulgação de informações que contribuam para 

construir uma imagem positiva da instituição junto dos seus clientes, de forma a 

ampliar a visibilidade, conquistar e manter esses mesmos clientes. Os canais a utilizar 

serão Corporate TV, Extranet (Portal do Utente), Outdoors e outros meios a utilizar em 

campanhas pontuais e gerais.  

A assessoria de imprensa terá como principal aposta a relação com os media. Espera-se 

construir uma relação sólida e confiável com os meios de comunicação social, tanto nacionais 

como concelhios, aproximando-os da realidade da ULSM, das suas notícias e, principalmente, 

das informações de interesse jornalístico e institucional, no fundo, tornando-se uma fonte de 

informação respeitada e requisitada. 

A assessoria de imprensa terá também uma função importante na gestão de situações de 

crise. Irá ser elaborado um plano de comunicação de crises de acordo com as necessidades e 

valores da ULS. Nesse plano será definido o fluxo de informação a divulgar ao público, directa 

ou indirectamente envolvido, bem como a implementação das acções definidas.  

 

CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE CONTRATUALIZAÇÃO INTERNA  

Consolidação do modelo de contratualização interna e implementação de um modelo de 

monitorização da actividade dos Departamentos, tendo em vista a descentralização e 

responsabilização, assente na autonomia das chefias intermédias departamentais e 

alinhamento estratégico de objectivos institucionais. Neste âmbito, prevê-se a implementação 

de um Balanced Scorecard, enquanto instrumento de contratualização e de monitorização 

dessa mesma contratualização. 

 

REMODELAÇÃO DA UNIDADE DE CIRURGIA DE AMBULATÓRIO 

Ajustamento da estrutura consignada à Cirurgia Ambulatória ao actual contexto, parâmetros e 

exigências funcionais da actividade cirúrgica em regime de ambulatório. Reafectação de 

circuitos de materiais, profissionais e utentes e acompanhantes, com fluidez e autonomia de 

percursos. Aquisição de modernos equipamentos com vista à optimização da capacidade 

instalada. 
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Esta remodelação irá permitir desenvolver práticas de incremento e optimização da actividade 

de ambulatório médico e cirúrgico, a partir da redefinição da área consignada à actividade de 

hospital de dia. 

 

 

 

REESTRUTURAÇÃO DA CONSULTA EXTERNA DO HPH 

Reestruturação da zona de atendimento clínico da Consulta Externa claramente envelhecido, 

incluindo chão, pinturas, renovação de todo o mobiliário e AVAC.  

 

REESTRUTURAÇÃO DA URGÊNCIA DO HPH 

Aumento do espaço físico do Serviço de Urgência com o objectivo de promover a humanização 

no atendimento bem como melhorar as condições de trabalho. 

 

CRIAÇÃO DE ÁREA CENTRAL DE RECOBRO NOS EXAMES ESPECIAIS 

Criação de um espaço de recobro centralizado nos Exames Especiais, mais adequado às 

actuais necessidades, mantendo-se com estrutura polivalente, mas que garanta condições de 

produtividade (esperam-se ganhos de tempo de Enfermagem resultantes desta centralização), 

assistência, privacidade e qualidade.  

 

REEQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE IMAGIOLOGIA 

Início da utilização do equipamento de TAC no Serviço de Imagiologia, em substituição do 

equipamento de TAC mono-corte. 

 

REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA MATERNO-INFANTIL 

Requalificação das áreas comuns do Bloco de Partos, Internamento de Obstetrícia e da 

Unidade de Grávidas de Risco, de forma investir na humanização do Serviço de Obstetrícia. 

Pretende-se proporcionar melhores condições a nível hoteleiro, tornando o serviço mais 

atractivo e acolhedor. 
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AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE DIA 

Expansão e redesenho do espaço físico destinado à prestação de cuidados de saúde, médicos 

e de enfermagem, nesta modalidade. Concentração desta actividade numa estrutura única e 

exclusiva no seu funcionamento e funcionalidade. Generalização da actividade de ambulatório 

de tratamento médico entre as demais modalidades assistenciais, com ou sem internamento, 

programada ou urgente. Estima-se uma redução dos períodos de hospitalização dos doentes. 

 

AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DE AVC 

Avaliação económico-financeira da implementação de uma Unidade de Reabilitação de AVC, 

materializada na construção de um Ginásio equipado de raiz para tratamentos a doentes com 

AVC, desde a fase aguda à de manutenção.  

 

RAMPA DE ACESSO AO HPH 

Criação de um novo acesso ao edifício do Hospital, resolvendo um problema de acessibilidade. 

Este problema, já antigo, deve-se ao facto da rampa de acesso à entrada principal ter cerca de 

10% de inclinação, não cumprindo o estipulado no Decreto-Lei nº163/2006 de 28 de Agosto. 

Com este projecto, pretende-se melhorar a acessibilidade dos utentes e visitantes. 

 

REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO DO PROCESSO CLÍNICO 

Implementação da revisão de fluxo efectuada na gestão do processo clínico em papel, com 

movimentação directa entre arquivo central e gabinetes de consulta pelo SAD. 

 

 

ALARGAMENTO DA PRESCRIÇÃO ELECTRÓNICA  

Consolidação da prescrição electrónica e promoção da minimização de “não conformidades” 

nos registos dos processos clínicos, de forma a obter um maior controlo em tempo real das 

prescrições, com benefícios para o processo clínico electrónico, e com ganhos de eficiência. 
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COMBATE A LISTAS DE ESPERA 

Cumprir com os tempos máximos de espera regulamentados para a realização de uma primeira 

consulta de especialidade e para uma cirurgia electiva, nos termos do legalmente previsto, 

nesta matéria, e, na ausência de regulação, de acordo com tempos clinicamente aceitáveis ao 

estado de saúde do doente; 

 

REQUALIFICAÇÃO DA COZINHA E REFEITÓRIO 

Continuação da renovação das condições de confecção, acondicionamento, distribuição e 

serviço de refeições. 

 

CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA 

Neste âmbito, o desafio será a minimização dos custos logísticos totais. A gestão de materiais, 

dada a dimensão e amplitude da rede prestadora da ULSM, pressupõe uma gestão eficiente da 

cadeia de abastecimentos de todas as unidades, o que requererá uma reengenharia de 

processos de aquisição e de circuitos internos de distribuição.  

 

CONSOLIDAÇÃO DO SIADAP 

Consolidação da aplicação do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública para todos os profissionais, à excepção dos grupos profissionais para os 

quais se aguarda a publicação de diplomas com alterações nos respectivos regimes jurídicos. 

 

MELHOR DESEMPENHO NO CONSUMO ENERGÉTICO 

Utilização Racional de Energia e substituição progressiva da energia eléctrica por outras fontes 

renováveis e amigas do ambiente – sistema fotovoltaico (para produção de energia eléctrica) e 

sistema térmico (climatização e conforto térmico). 

 

CONCESSÃO DE FARMÁCIA DE OFICINA 

Concessão da exploração da Farmácia de dispensa de medicamentos ao público, com 

abertura ao Público, tendo como contrapartida uma Renda com componente fixa e outra 

variável em função dos resultados. 
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INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE  

• Reforçar a participação nas actividades que integram a Plano Municipal de Saúde; 

• Dinamizar outros programas de colaboração com outros parceiros sociais; 

• Recorrer aos órgãos de comunicação social (imprensa e rádio) do concelho, visando 

acções enquadradas na prevenção da doença e na promoção da saúde; 

• Revitalizar a actividade do Observatório Local de Saúde, Vigilância Epidemiológica e 

Monitorização de Ganhos em Saúde, com publicitação periódica de resultados e 

conclusões; 

• Alargar a dinâmica da “Liga de Amigos” ao ACES.  

• Desenvolver iniciativas de rastreio de base populacional dirigidas a problemas de 

saúde identificados pelas principais causas de morte ou doenças evitáveis de maior 

prevalência na comunidade; 

 

NOVAS UNIDADES DE SAÚDE FAMILIARES 

Prosseguir com a requalificação de espaços de forma a permitir o cumprimento da intenção 

manifestada para a comemoração dos 10 anos da ULS “ 10 Anos- 10 USFs” e assim reduzir os 

utentes sem Médico de Família.  

 

REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

Reestruturação do espaço com as adaptações necessárias às funções e recursos humanos 

inerentes à reorganização dessa Unidade 

 

CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE EM CUSTÓIAS 

Obra já projectada a construir com o envolvimento da Câmara Municipal de Matosinhos, onde 

irá funcionar a futura USF Caravela, permitindo acabar com os doentes sem Médico de Família 

da Freguesia de Custóias, oferecendo a esses cidadãos, cuidados de proximidade, com boa 

acessibilidade e óptimas condições de acolhimento.  

 

CRIAÇÃO DE 4 UCC NO ACES MATOSINHOS 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) é uma unidade à qual compete, à luz do 

disposto no artigo 11º do DL 28/2008 de 22 de Fevereiro, prestar cuidados de saúde e apoio 
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psicológico e social, de âmbito domiciliário (possibilidade de prestação de cuidados 

domiciliários a doentes dependentes em cuidados continuados e paliativos 24h por dia 7 dias 

por semana) e comunitário, às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis em situação de 

maior risco ou dependência física e funcional (nomeadamente com o alargamento das ofertas 

assistenciais no domicilio dos doentes, incluindo apoio de fisioterapia), e actua na educação 

para a saúde, na integração em redes de apoio à família e na implementação de unidades 

móveis de intervenção. 

Neste contexto as equipas do ACES da ULSM propuseram a organização de 4 UCC, uma por 

cada centro de saúde, com candidatura em fase de avaliação pela ERA, sendo que duas delas 

em processo mais avançado, se encontram já a preparar o início da sua actividade.  

 

REFORÇO DA RNCCI 

Contributo para o reforço e aprofundamento da Rede de Cuidados Continuados Integrados, a 

partir da actividade desenvolvida na Unidade de Convalescença de Curta Duração, da pertença 

da ULSM; 
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7. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Sendo o Resultado Líquido do Exercício de 2009 um valor positivo o Conselho de Administração 

propõe que o mesmo seja transferido para a conta de Resultados Transitados. 

Matosinhos, 6 de Maio de 2010 

 

O Conselho de Administração 

Dr. Torcato José Soares Santos - Presidente 

Dr. Victor Emanuel Marnoto Herdeiro – Vogal Executivo 

Dr.ª Maria Luciana Viela Silva Monteiro – Vogal Executivo 

Dr.ª Maria do Rosário Dias Capucho - Directora Clínica 

Mestre Maria Margarida Leitão Filipe – Enfermeira Directora 
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8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

8.1 BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 

 

 

euros

31-12-2009 31-12-2008

Activo Notas Activo bruto Amort./Prov.Activo líquidoActivo líquido

IMOBILIZADO

Bens de domínio público: 2.32

Terrenos e recursos naturais 8.551.100 - 8.551.100 8.551.100 

Edifícios 41.562.800 7.108.897 34.453.903 35.467.126 

50.113.900 7.108.897 43.005.003 44.018.226 

Imobilizações incorpóreas:

Despesas de instalação 2.3, 2.6 172.344 172.344 - -

172.344 172.344 - -

Imobilizações corpóreas: 2.3

Edifícios e outras construções 8.049.360 1.635.194 6.414.166 5.683.929 

Equipamento básico 22.842.091 17.049.199 5.792.892 5.611.536 

Equipamento de transporte 491.486 475.387 16.099 55.956 

Ferramentas e utensílios 450.371 284.382 165.989 77.324 

Equipamento administrativo e informático 9.183.259 7.001.667 2.181.592 1.434.373 

Outras imobilizações corpóreas 253.033 160.905 92.128 110.530 

Imobilizações em curso de Imobilizações Corpóreas - - - 815.707 

41.269.600 26.606.734 14.662.866 13.789.355 

CIRCULANTE

Existências:

Matérias primas, subsidiárias e de consumo2.3, 2.33 1.982.117 171.370 1.810.747 1.808.317 

1.982.117 171.370 1.810.747 1.808.317 

Dívidas de terceiros  -  Curto prazo:

Clientes c/c, utentes c/c e instituições Min. Saúde 31.877.624 - 31.877.624 19.152.145 

Clientes e utentes de cobrança duvidosa 3.840.793 3.840.793 - -

Adiantamentos a fornecedores 396.635 - 396.635 615.971 

Adiantamentos a fornecedores imobilizado - - - -

Estado e outros entes Públicos 369.552 - 369.552 448.494 

Outros devedores 2.959.724 - 2.959.724 1.045.956 

39.444.328 3.840.793 35.603.535 21.262.566 

Títulos Negociáveis

Outras aplicações de tesouraria 14.500.000 - 14.500.000 20.000.000 

14.500.000 - 14.500.000 20.000.000 

Depósitos em instituições financeiras e caixa:

Depósitos em instituições financeiras 2.2 3.752.846 - 3.752.846 1.741.011 

Caixa 581 - 581 697 

3.753.427 - 3.753.427 1.741.708 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Acréscimos de proveitos 4.915.951 - 4.915.951 3.540.838 

Custos Diferidos 119.520 - 119.520 179.280 

5.035.471 - 5.035.471 3.720.118 

                    Total de amortizações 33.887.975 

                    Total de Provisões 4.012.163 

                    Total do activo 156.271.187 37.900.138 118.371.047 106.340.294 

Técnico Oficial de Contas Conselho de Administração

O anexo faz parte integrante do mapa apresentado, para o trimestre findo em 31 de Dezembro de 2009.
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euro

Fundos Próprios e Passivo Notas 31-12-2009 31-12-2008

FUNDOS PRÓPRIOS

Património 2.32 33.854.419 29.930.000 

Reservas:

Doações 1.529.897 640.685 

Reservas decorrentes da transferência  de activos 56.015.159 56.015.159 

Resultados transitados (56.935.926) (58.653.473)

Resultado líquido do exercício 2.2 570.208 1.717.547 

Total dos Fundos Próprios 2.32 35.033.757 29.649.918 

PASSIVO

Provisões para riscos e encargos 20.911.612 21.568.247 

20.911.612 21.568.247 

Dívidas a  terceiros - Curto prazo:

Adiantamento de clientes, utentes e Inst. MS 95.263 526.233 

Fornecedores, c/c 26.365.845 13.769.612 

Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 2.604.507 3.618.218 

Fornecedores de imobilizado, c/c 2.362.155 1.454.121 

Estado e outros entes públicos 2.060.006 1.975.764 

Outros credores 2.2 27.572 5.355.389 

33.515.348 26.699.337 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Acréscimos de custos 23.905.815 24.542.659 

Proveitos diferidos 5.004.515 3.880.133 

28.910.330 28.422.792 

Total do Passivo 83.337.290 76.690.376 

Total dos fundos próprios e do passivo 118.371.047 106.340.294 

Técnico Oficia l de Contas Conselho de Administração

O anexo faz parte integrante do mapa  apresentado, para o trimestre findo em 31 de Dezembro de 2009.
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8.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS A 31 DE DEZEMBRO DE  2009 

 

euro

Var

Demonstração dos Resultados Notas 31-12-2009 31-12-2008 Abs. %

Custos e Perdas:

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Matérias de consumo 2.33 30.269.200 29.160.896 1.108.305 4%

Fornecimentos e serviços externos 26.787.383 25.199.646 1.587.737 6%

Custos com o pessoal 71.327.874 68.408.298 2.919.576 4%

Remunerações 59.632.072 57.965.400 1.666.672 3%

Encargos sociais 11.695.801 10.442.898 1.252.904 12%

 Pensões - - - -

 Outros 11.695.801 10.442.898 1.252.904 12%

Amortizações do Exercício 4.669.314 4.616.840 52.474 1%

Provisões do Exercício 702.341 1.630.835 (928.494) 0%

Outros custos e perdas operacionais 21.343 50.998 (29.655) (58%)

(A) 133.777.455 129.067.512 4.709.943 4%

Custos e Perdas Financeiras 4.449 12.683 (8.234) (65%)

(C) 133.781.904 129.080.195 4.701.709 4%

Custos e Perdas Extraordinárias 2.095.640 1.571.591 524.049 33%

(E) 135.877.545 130.651.787 5.225.758 4%

Resultado Líquido do Exercício 570.208 1.717.547 (1.147.339) (67%)

Total 136.447.753 132.369.334 4.078.419 3%

Proveitos e Ganhos:

Vendas e prestações de serviços

Vendas 772 - 772 100%

Prestações de serviços 123.550.833 118.299.371 5.251.463 4%

Proveitos suplementares 830.591 1.050.658 (220.067) (21%)

Transferências e Subsídios Correntes Obtidos 26.009 95.329 (69.320) (73%)

Outros proveitos e ganhos operacionais 1.224.429 451.166 773.262 171%

(B) 125.632.633 119.896.524 5.736.110 5%

Proveitos e ganhos financeiros 357.272 1.442.156 (1.084.884) (75%)

(D) 125.989.905 121.338.680 4.651.225 4%

Proveitos e ganhos extraordinários  2.39.4 10.457.847 11.030.654 (572.806) (5%)

(F) 136.447.753 132.369.334 4.078.419 3%

Resultados:

Resultados Operacionais (B) - (A) (8.144.822) (9.170.989) 1.026.166 11%

Resultados Financeiros (D-B) - (C-A) 352.823 1.429.473 (1.076.650) (75%)

Resultados Correntes (D) - (C) (7.791.999) (7.741.515) (50.484) (1%)

Resultados Extraordinários (F-D) - (E-C) 8.362.207 9.459.062 (1.096.855) (12%)

Resultados Líquido do Exercício (F) - (E) 570.208 1.717.547 (1.147.339) (67%)

Técnico Oficial de Contas Conselho de Administração

O anexo faz parte integrante do mapa apresentado, para o trimestre findo em 31 de Dezembro de 2009.
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8.3 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES A 31 DE 

DEZEMBRO DE 2009 

 

euro

Var

Desmonstração dos Resultados por funções Notas 31-12-2009 31-12-2008 Abs. %

Vendas, Prest. Serviços e Transf. e Subsídios Correntes Obtidos 2.35 125.410.885 120.269.110 5.141.775 4%

Custo das vendas e das prestações de serviços 2.7, 2.33 (129.195.535) -122.367.199 (6.828.336) 6%

                                             Resultados brutos (3.784.650) (2.098.089) (1.686.561) 80%

Outros proveitos e ganhos operacionais 2.537.230 2.392.369 144.861 6%

Custos administrativos (5.280.258) (5.395.057) 114.799 (2%)

Outros custos e perdas operacionais (1.236.004) (2.278.757) 1.042.753 (46%)

Resultados operacionais (7.763.682) (7.379.533) (384.148) 5%

Custo líquido de financiamento 2.37 219.305 841.634 (622.329) (74%)

Resultados correntes (7.544.377) (6.537.899) (1.006.477) 15%

Impostos sobre os resultados correntes - - - -

Resultados correntes após impostos (7.544.377) (6.537.899) (1.006.477) 15%

Resultados extraordinários 2.38 8.114.585 8.255.447 (140.862) (2%)

Impostos sobre os resultados extraordinários - 0 - -

Resultados líquidos 2.2 570.208 1.717.547 (1.147.339) (67%)

Resultados por acção 191 574 (383) (67%)

 Técnico Oficial de Contas Conselho de Administração
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8.4 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA A 31 DE DEZEMB RO DE 

2009

 

euros

Actividades Operacionais 31-12-2009 31-12-2008

        Recebimento de Clientes 110.763.862,31 123.696.423,59

        Recebimento de Subsídios à Exploração 57.363,24 0,00

        Pagamentos a Fornecedores -45.770.455,71 -61.594.479,85

        Pagamentos ao Pessoal -72.613.139,10 -68.205.669,33

             Fluxo gerado pelas operações -7.562.369,26 -6.103.725,59

       Outros recebimentos relativos à actividade operacional 2.523.202,56 2.488.165,80

       Pagamento do Imposto Sobre Rendimento -27.396,05 -9.087,03

       Outros pagamentos relativos à actividade operacional -6.579,24 -56.877,70

             Fluxos gerados antes das rúbricas extraordinárias -5.073.141,99 -3.681.524,52

       Recebimentos relacionados com rúbricas extraordinárias 20.095,55 14.411,89

       Pagamentos relacionados com rúbricas extraordinárias -112.155,82 -88.071,69

           Fluxos das rúbricas extraordinárias -92.060,27 -73.659,80

Fluxos das actividades operacionais (1) -5.165.202,26 -3.755.184,32

Actividades de Investimento:

    Recebimentos provenientes de:

         Imobilizações corpóreas 8.000,00 1.000,00

         Subsídio de Investimento 326.311,17

8.000,00 327.311,17

    Pagamentos respeitantes a:

          Imobilizações corpóreas -2.534.257,24 -2.493.483,14

          Imobilizações incorpóreas

          Imobilizações em curso

-2.534.257,24 -2.493.483,14

 Fluxos das actividades de investimento (2) -2.526.257,24 -2.166.171,97

Actividades de Financiamento

    Recebimentos provenientes de:

          Juros obtidos 977.368,74

                    Aumentos de Capital 3.924.419,00

          Subsídios e Doações 0,00

          Outros 384.503,32 597.740,75

4.308.922,32 1.575.109,49

    Pagamentos respeitantes a:

           Juros e Custos Similares

           Outros -105.744,56 -49.708,65

-105.744,56 -49.708,65

Fluxos das actividades de financiamento (3) 4.203.177,76 1.525.400,84

          Variação de Caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) -3.488.281,74 -4.395.955,45

          Caixa e seus equivalentes no início do período:

          DISPONIBILIDADES (5) = (6)+(7): 21.741.708,28 26.137.663,73

                     - Em caixa (6) 696,85 460,92

                     - Em depósitos., títulos e aplic. tesouraria (7) 21.741.011,43 26.137.202,81

          Caixa e seus equivalentes no fim do período :

          DISPONIBILIDADES (11) = (12)+(13): 18.253.426,54 21.741.708,28

                     - Em caixa (12) 580,89 696,85

                     - Em depósitos., títulos e aplic. tesouraria (13) 18.252.845,65 21.741.011,43

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração
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8.4.1 ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

 

Nota – As Informações constantes deste anexo seguem o disposto na Directriz Contabilística, 

tendo sido omitidas aquelas que não aplicáveis à entidade. 

 

 

8.4.1.1 Descriminação dos componentes de caixa e se us equivalentes, reconciliando as 

quantias evidenciadas na Demonstração dos Fluxos de  Caixa com as rubricas do 

Balanço 

2009 2008

Numerário 580,89 € 696,85 €

Depósitos Bancários Imediatamente Mobilizáveis

Equivalentes a Caixa 3.752.845,65 € 1.741.011,43 €

Caixa e seus equivalentes 3.753.426,54 € 1.741.708,28 €

Outras Disponibilidades - títulos negociáveis 14.500.000,00 € 20.000.000,00 €

Disponibilidades Constantes no Balanço 18.253.426,54 € 21.741.708,28 €

 

Nota: chama-se a atenção para a diferença entre os valores na demonstração dos fluxos de 

caixa publicados no relatório e contas do ano transacto, ou seja de 2008, e os inscritos neste 

relatório e contas de 2009, pois, por lapso foi transcrito um mapa que ainda não estava 

acabado.
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8.5 MAPA DO CONTROLO DO ORÇAMENTO ECONÓMICO 

8.5.1 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL – CUSTOS E PERDAS  

Código 
de  

Contas
De s ignação

Re aliz . Jan-De z de  
2009

Orçam e nto 2009 
Grau 

Exe cução do 
Orçam e nto

612 Matérias de Consumo

6161    Produtos  farm acê uticos 21.594.616,45 22.255.256,80 97,03%

61611        Medicamentos 17.748.179,26 18.059.007,30 98,28%
61612       Reagentes  e prudutos diag rapido 2.947.798,88 3.217.666,71 91,61%

61619       Outros Produtos Farmaceuticos 898.638,31 978.582,79 91,83%

6162    M ate r ial de  cons um o clín ico 7.526.578,70 6.914.761,80 108,85%
6163    Produtos  alim e ntare s 2.241,13 2.110,10 106,21%

6164    M ate r ial de  cons um o hote le iro 459.129,02 416.7 89,80 110,16%

6165    M ate r ial de  cons um o adm inis trativo 488.485,35 509.063,30 95,96%

6166    M ate r ial de  m anute nção e  cons e rvação 198.149, 84 199.350,00 99,40%
6169    Outro m ate r ial de  cons um o 0,00 0,00

                                                        Sub-tota l 30.269.200,49 30.297.331,80 99,91%
% s/tota l  gera l 22,28% 22,19%

621 Subcontratos :
6216 Trans por te  de  Doe nte s 0,00 583.939,40
6218  Trabalhos  e xe cutados  no e xte r ior :
62181   Em  Entidade s  do M inis té r io da Saude 1.687.092 ,91 1.279.593,90 131,85%

621811     A ss istência ambulatória 0,00 0,00

621812     Meios complementares de diagnóstico 509.786,82 278.307,82 183,17%

621813     Meios complementares de terapêutica 1.147.459,72 947.936,08 121,05%

621814     Produtos vendidos por f armácias 29.846,37 53.350,00 55,94%

621815     Internam., serv . enf ., partos e transp. Doentes 0,00 0,00

62189   Em  Outras  Entidade s 12.019.589,50 10.901.254,79 110,26%

621891     A ss istência ambulatória 132,88 20,00 664,40%
621892     Meios complementares de diagnóstico 5.118.859,49 5.182.513,80 98,77%
621893     Meios complementares de terapêutica 6.041.272,01 5.457.526,00 110,70%

621894     Produtos vendidos por f armácias 49.272,74 30.000,00 164,24%

621895     Internam., serv . enf ., partos e transp. Doentes 740.780,07 186.000,00 398,27%

621896     A parelhos complementares de terapêutica 280,52 192,40 145,80%

621897     A ss istência no estrangeiro 56.614,66 30.000,00 188,72%

621898     Termalismo social 12.377,13 15.000,00 82,51%
621899     Outros trabalhos executados no exterior 0,00 2,60

                                                        Sub-tota l 13.706.682,41 12.764.788,09 107,38%

% s/tota l  gera l 10,09% 9,35%
6221   Forne cim e ntos  e  s e rviços  I 1.779.953,52 1.751.819,10 101,61%

6222   Forne cim e ntos  e  s e rviços  II 2.357.171,68 2.600.598,70 90,64%

6223   Forne cim e ntos  e  s e rviços  III 8.885.289,48 8.513 .631,00 104,37%
6229   Outros  forne cim e ntos  e  s e rviços 58.285,87 42.40 1,30 137,46%

                                                        Sub-tota l 13.080.700,55 12.908.450,10 101,33%

% s/tota l  gera l 9,63% 9,45%
63   Trans fe re ncias  Core nte s  Conce didas 0,00 0,00

                                                        Sub-tota l 0,00 0,00
% s/tota l  gera l 0,00% 0,00%

M APA DE CONTROLO ORÇAM ENTAL –Cus tos  e  Pe rdas
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641   Re m une ração dos  órgãos  dire cção 423.545,89 494.9 43,10 85,57%

642   Re m une raçoe s  de  Pe s s oal 59.208.526,36 61.774.783,99 95,85%

6421   Remunerações base do pessoal 40.058.229,92 42.109.746,60 95,13%

6422   Suplementos de Remunerações 12.121.692,12 11.990.131,80 101,10%

6423   Pres tações Soc iais Directas 316.521,85 258.250,69 122,56%

6424   Subsidio de Ferias  e de Natal 6.712.082,47 7.416.654,90 90,50%

643   Pe ns õe s 0,00 0,00
645   Encargo s obre  re m une raçõe s 10.320.507,35 10.719.109,30 96,28%

646   Se g.acide nte  no trabalho doe nças  profis s ionais 199.606,82 212.757,80 93,82%

647   Encargos  s ociais  voluntar ios 0,00 0,00
648   Outros  cus tos  com  pe s s oal 1.175.687,27 564.875,00 208,13%

                                                        Sub-tota l 71.327.873,69 73.766.469,19 96,69%

% s/tota l  gera l 52,49% 54,02%
65  Outros  cus tos  e  pe rdas  ope racionais 21.342,95 72.0 00,00 29,64%

                                                        Sub-tota l 21.342,95 72.000,00 29,64%

% s/tota l  gera l 0,02% 0,05%
66  Am or tizaçõe s  e xe rcício 4.669.314,05 5.300.000,00 88,10%
67  Provis õe s  e xe rcício 702.341,29 550.000,00 127,70%

                                                        Sub-tota l 5.371.655,34 5.850.000,00 91,82%

% s/tota l  gera l 3,95% 4,28%
68  Cus tos  e  pe rdas  finance iras 4.448,96 145.000,00 3,07%
69  Cus tos  e  pe rdas  e xtraordinár ias 2.095.640,20 750.0 00,00 279,42%

                                                        Sub-tota l 2.100.089,16 895.000,00 234,65%

% s/tota l  gera l 1,55% 0,66%
                                                  TOTAL GERAL 135.877.544,59 136.554.039,18 99,50%
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8.5.3 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL – PROVEITOS E GAN HOS 

 

 

Código 
de  

Contas
De s ignação

Re aliz . Jan-De z  
de  2009

Orçam e nto para 
2009

Grau Exe cução 
do Orçam e nto

711   V e ndas 771,68 0,00
                                                        Sub-tota l 771,68 0,00

% s/tota l  gera l 0,00% 0,00%
712 Pre s taçõe s  de  s e rviço
7121       Internamento 3.780.690,55 4.307.839,90 87,8%
7122       Consulta 1.405.929,99 1.226.202,00 114,7%
7123       Urgênc ia/SA P 1.486.542,10 1.605.540,40 92,6%
7124       Quartos particulares 0,00 0,00
7125       Hospital de dia 16.404,92 47.623,40 34,4%
7126       Meios  complementares  diagnós tico terapêutica 2.306.205,65 1.902.726,40 121,2%
7127       Taxas moderadoras 1.311.577,60 1.506.900,90 87,0%
7128       Outras  prestações dos Serv iços  de Saúde 113.136.498,41 108.771.776,44 104,0%
7129       Outras  prestações serv iços 106.984,07 120.396,10 88,9%

                                                        Sub-tota l 123.550.833,29 119.489.005,54 103,40%
% s/tota l  gera l 90,55% 91,36%

73   Prove itos  s uple m e ntare s 830.590,85 572.524,70 145,08%
                                                        Sub-tota l 830.590,85 572.524,70

% s/tota l  gera l 0,61% 0,44%
74 Trans f Subs id ios  Cor re nte s  Obtidos
741   Trans fe re ncias  Te s ouro. 0,00 0,00
742   Trans fe re ncias  Cor re nte s  Obtidas 26.008,61 0,00
7421      Da A CSS 26.008,61 0,00
7422      Do PIDDA C 0,00 0,00
7423      Do FSE 0,00 0,00
7429      Outras transferenc ias  correntes obtidas 0,00 0,00
743   Subs  cor re nte s  obtidos -outros  e nte s  publicos 0, 00 0,00
749   Subs  cor re nte s  obtidos -de  outras  e ntidade s 0,00 0,00

                                                        Sub-tota l 26.008,61 0,00
% s/tota l  gera l 0,02% 0,00%

75   Trabalhos  para a própr ia e ntidade 0,00 0,00
                                                        Sub-tota l 0,00 0,00

% s/tota l  gera l 0,00%
76 Outros  prove itos  e  ganhos  ope racionais
762   Reeembolsos 1.149.091,48 732.079,20 157,0%
763   Produtos  de f abricação interna 0,00 0,00
768   Não espec if icados  alheios  ao valor ac rescentado 0,00 0,00
769   Outros 75.337,32 52.187,80 144,36%

                                                        Sub-tota l 1.224.428,80 784.267,00 156,12%
% s/tota l  gera l 0,90% 0,60%

78   Prove itos  e  ganhos  finance iros 357.272,15 728.330,40 49,05%
                                                        Sub-tota l 357.272,15 728.330,40

% s/tota l  gera l 0,26% 0,56%
79   Prove itos  e  ganhos  e xtraord inár ios 10.457.847,41 9.212.586,50 113,52%

                                                        Sub-tota l 10.457.847,41 9.212.586,50
% s/tota l  gera l 7,66% 7,04%

                                                  TOTAL GERAL 136.447.752,79 130.786.714,14 104,3%

M APA DE CONTROLO ORÇAM ENTAL – Prove itos  e  Ganhos
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9. ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Nota Prévia: As notas que se seguem estão ordenadas de acordo com o Plano Oficial de 

Contabilidade do Ministério da Saúde. As notas omitidas devem entender-se como não 

aplicáveis à empresa. 

 

9.1 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 

 

9.1.1 IDENTIFICAÇÃO 

 

Designação: Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 

Número de Identificação Fiscal: 506361390 

Endereço da Sede:  Rua Dr. Eduardo Torres, s/n | Circunvalação 

 4454-509 Matosinhos 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos EPE (ULSM) é, desde 31 de Dezembro de 2005, 

uma pessoa colectiva de direito público de natureza empresarial, financeira e patrimonial nos 

termos do Decreto-Lei nº 93/2005, de 7 de Junho e Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de 

Dezembro, dotada de autonomia administrativa nos termos do Decreto Lei 300/2007 de 23 de 

Agosto, e do art.º 18.º da Lei 27/2002, de 8 de Novembro. 

A ULSM tem por objecto principal a prestação de cuidados de Saúde à população 

designadamente, aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e aos beneficiários dos 

subsistemas de Saúde, ou de entidades externas que com ela contratualizem a prestação de 

cuidados de Saúde, e a todos os cidadãos em geral. Tem também, por objecto desenvolver 

actividades de investigação, formação e ensino, sendo a sua participação na formação de 

profissionais de Saúde dependente da capacidade formativa, podendo ser objecto de contratos 

programa em que definam as respectivas formas de financiamento. 
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9.1.2 LEGISLAÇÃO 

 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos EPE foi constituída como Sociedade Anónima em 10 

de Dezembro de 2002, através do Decreto-Lei nº 283/2002(4), de 10 de Dezembro. 

O Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro, transformou em entidades públicas 

empresariais (E.P.E.) os hospitais e a ULSM, entidade jurídica que presta cuidados assistenciais 

de saúde primários e hospitalares, com natureza de sociedade anónima (SA) e aprovou os 

respectivos Estatutos.  

Assim e conforme o art.º 1.º do anexo II, a ULSM, constitui uma entidade pública empresarial, 

com figura de pessoa colectiva de direito público de natureza empresarial dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial nos termos do Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de Agosto, 

e do art.º 18.º do anexo da Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro. 

O regime jurídico aplicável à ULSM, E.P.E. é o seguinte: 

• Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro; 

• Estatutos; 

• Regime jurídico do sector empresarial do Estado – Dec.-Lei 300/2007, de 23 de 

Agosto; 

• Normas especiais cuja aplicação decorra do seu objecto social e do seu regulamento 

 

 

 

9.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFECTIVA 

(Ver Modelo de Governo) 

 

9.1.4 RECURSOS HUMANOS – IDENTIFICAÇÃO PELOS RESPON SÁVEIS 

PELA DIRECÇÃO DA ENTIDADE 

 

Os responsáveis da ULSM, E.P.E. a 31 de Dezembro de 2009 são: 

• Dr. Torcato José Soares Santos (Presidente do Conselho de Administração) 

• Dr. Victor Emanuel Marnoto Herdeiro (Vogal Executivo do Conselho de Administração) 
                                                           

4 Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 126/2003, de 24 de Junho. 
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• Dr.ª Maria Luciana Viela Silva Monteiro (Vogal Executivo do Conselho de 

Administração 

• Dr.ª Maria do Rosário Dias Capucho (Directora Clínica) 

• Mestre Maria Margarida Leitão Filipe (Enfermeira Directora) 

 

 

9.1.5 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA 

 

EXISTÊNCIA OU NÃO DE UM MANUAL DE PROCEDIMENTOS CONTABILÍSTICOS; 

Até à data não existe nenhum manual de procedimentos aprovado, contudo a elaboração do 

mesmo encontra-se em curso. 

 

INDICAÇÃO DOS LIVROS DE REGISTO UTILIZADOS; 

São utilizados os livros obrigatórios previstos na legislação comercial. 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DOS DOCUMENTOS DE SUPORTE; 

A organização do arquivo dos documentos de suporte segue é efectuada por diários 

 

BREVE DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMÁTICO UTILIZADO/EXISTENTE 

O sistema informático utilizado corresponde à aplicação de Gestão Integrada Administrativa e 

Financeira (GIAF) fornecida pela INDRA. Existem lançamentos que são efectuados por 

ligações automáticas de outras aplicações, tais como: da aplicação SGICM – Farmácia e 

Logística, adquirida à CPC, agora GLLINT; do SONHO – aplicação da Gestão de Doentes e do 

RHV – aplicação dos Recursos Humanos. Quer a ligação do SONHO quer do RHV tem de ser 

efectuado por tabelas de parametrização para o GIAF com o apoio da empresa GLLINT. 

 

EXISTÊNCIA OU NÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERCALARES; 

Durante o exercício foram preparados Relatórios de Execução Orçamental com a periodicidade 

trimestral. 
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EXISTÊNCIA OU NÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA E, EM CASO AFIRMATIVO, BREVE 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA UTILIZADO E DO MODO DE ARTICULAÇÃO COM CONTABILIDADE CENTRAL. 

Não existe descentralização contabilística. 

 

A contabilidade encontra-se centralizada nas Instalações da ULSM, E.P.E., na dependência do 

Departamento Financeiro, Planeamento e Controlo de Gestão da empresa. 

 

 

9.1.6 OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE 

Não existe qualquer outra informação de relevo que deva ser enunciada. 

 

 

9.2 NOTAS AO BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

 

9.2.2 -Indicação e Comentário das contas do Balanço  e da Demonstração dos Resultados 

cujos conteúdos não sejam comparáveis com o exercíc io anterior 

 

9.2.3 – Critérios valorimétricos utilizados relativ amente às várias rubricas do balanço e da 

demonstração dos resultados, bem como métodos de cá lculo respeitantes aos 

ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões. 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, 

a partir dos registos contabilísticos da empresa, os quais se encontram de acordo com os 

princípios do POCMS e instruções da ACSS. 

 

Os principais critérios de valorimetria utilizados na preparação das demonstrações financeiras 

foram os seguintes: 

 

• Imobilizações Incorpóreas 

As despesas de instalação (essencialmente as despesas com a constituição e os custos 

incorridos no processo de implementação da Instituição) encontram-se registadas ao custo de 



Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.  

 

Relatório e Contas  2009                 81 

 

aquisição e foram amortizadas pelo método das quotas constantes, durante um período de três 

anos. As mesmas já se encontram totalmente amortizadas. 

 

• Imobilizações Corpóreas 

Relativamente à componente resultante da Inventariação e Avaliação das Imobilizações 

corpóreas, levada a cabo por entidade externa especializada, e em conformidade com a 

legislação aplicável (Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril – CIBE), as imobilizações corpóreas 

encontram-se registadas de acordo com os seguintes critérios: (i) custo de aquisição, sempre 

que aplicável, (ii) pelo método comparativo, (iii) pelo método do valor de mercado (atendendo à 

Portaria nº 553, de 3 de Junho), e (iv) componente residual considerada com valor zero (ao 

abrigo do Artigo 31º da Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril). Quanto às Imobilizações 

corpóreas adquiridas posteriormente à referida Inventariação e Avaliação, as mesmas 

encontram-se registadas pelo custo de aquisição. 

Os bens de domínio Público, propriedade do Estado, bens (Imóveis seguidamente expostos, 

abarcando os respectivos Terrenos, Edifícios, e Arranjos exteriores) ao serviço dos cidadãos 

que apoiam a instituição na prestação dos seus serviços, não obstante o previsto no Decreto-

Lei nº 283/2002. 

As ofertas de imobilizado foram registadas pelo valor de mercado. 

As amortizações são calculadas, nos termos da Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril 

(Instruções regulamentares de Cadastro e inventário dos bens do Estado – CIBE), pelo método 

das quotas constantes por duodécimos, de acordo com as seguintes vidas úteis (médias) 

estimadas: 

 

D e scr ição A n o s

Ed i f íc i o s  e  o u tr a s  c o n s tr u ç õ e s 2 0  a  8 0

Eq u i p a m en to  b á s i c o 3  a  8

Eq u i p a m en to  d e tr a n s p o r te 8

F er r a m en ta s  e  u ten s íl i o s 4  a  8

Eq u i p a m en to  a d m . e  i n fo r m á ti c o 3  a  8

O u tr a s  i m o b i l i za ç õ es  c o r p ó r ea s 4  a  8   

 

 

• Existências 

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de 

aquisição, utilizando-se como método de custeio o custo médio. 

No final do ano de 2009 foi realizado o inventário dos artigos em armazém. O trabalho 

desenvolvido teve como objectivo a validação dos stocks dos vários armazéns, à data 



Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.  

 

Relatório e Contas  2009                 82 

 

Na contagem física, de acordo com o procedimento interna para a inventariação anual, 

estiveram presentes, para além da equipa de contagem, o Auditor Interno e um colaborador do 

ROC. 

 

• Especialização do exercício 

A Empresa regista os seus proveitos e custos de acordo com o princípio da especialização de 

exercícios pelo qual esses proveitos e custos são reconhecidos à medida em que são gerados, 

independentemente do momento em que são recebidas ou pagas as correspondentes receitas 

e despesas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes 

proveitos e custos gerados são registados nas rubricas “Acréscimos e diferimentos” (Nota 

2.39.2). 

 

• Férias e Subsídio de Férias: 

As demonstrações financeiras da ULSM, E.P.E. reflectem ainda, na conta de acréscimos e 

proveitos – acréscimos de custos, o montante actualizado dos encargos com férias e subsídio 

de férias e dois meses de trabalho extraordinário e de Noites e Suplementos cujos direitos já se 

venceram, mas cujo pagamento ainda não é devido. 

 

• Subsídios 

Os subsídios atribuídos à ULSM, no âmbito de projectos de investimento, são registados, como 

proveitos diferidos, na rubrica de acréscimos e diferimentos, e reconhecidos na demonstração 

de resultados proporcionalmente às amortizações das imobilizações corpóreas subsidiadas 

(Nota 2.39.3). 

Quanto aos subsídios atribuídos relacionados com a actividade corrente, são registados 

directamente em proveitos do exercício em subsídios à exploração. 

• Pensões 

Nos termos da legislação aplicável, a ULSM assume uma parte das responsabilidades com 

pensões de reforma, relativas a seus profissionais, quanto ao período em que os seus 

colaboradores descontaram para as Misericórdias. 

Para cobrir essa responsabilidade, em 2006 a ULSM constituiu uma provisão, pelas 

responsabilidades com serviços passados. 

A fim de estimar as suas responsabilidades pelo pagamento das referidas prestações a ULSM 

segue o procedimento de obter anualmente cálculos actuariais das mesmas, reavaliando a 

necessidade de provisões, de modo a cobrir as suas responsabilidades.  
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O pagamento das pensões concretiza-se através da utilização das provisões constituídas, e o 

reforço concretiza-se através da rubrica respectiva de custos com o pessoal. 

 

•  Provisões 

Foram constituídas as seguintes provisões de acordo com o critério definido no ponto 2.7.1. do 

POCMS: 

o Para cobranças duvidosas 

Foram constituídas provisões para créditos de cobrança duvidosa de acordo com o critério 

definido no ponto 2.7.1 do POCMS. Assim consideram-se as dívidas de terceiros que estejam 

em mora há mais de um ano e cujo risco de insondabilidade seja devidamente justificado, 

exceptuando as dívidas sobre entidades públicas (administração central, regional e local). 

O montante de provisão para cobertura de dívidas foi determinado de acordo com as seguintes 

percentagens: 

o  Créditos em mora: 

i. Há mais de 12 e até 24 meses – 50% 

ii. Há mais de 24 meses – 100% 

o Para riscos e encargos 

Estão constituídas provisões para riscos e encargos – processos judiciais em curso, ou seja, 

que aguardam resolução mas cuja causa poderá estar perdida. 

 

• Créditos, débitos, disponibilidades 

Os valores referentes a estas rubricas foram registados pelo valor nominal. 

 

 

9.2.6 Comentário às contas 431 – “Despesas de Insta lação” e 432 – “Despesas de 

Investigação e de Desenvolvimento” 

 

Os valores de Imobilizações Incorpóreas constantes nas demonstrações financeiras resultam 

de despesas de instalação, que se encontram totalmente amortizadas à data de encerramento 

do exercício. 
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9.2.7 Movimentos ocorridos nas rubricas do activo i mobilizado constantes do balanço e 

nas respectivas amortizações e provisões, de acordo  com os quadros seguintes 

 

Sald o  In icial
Re avaliação / 

A ju stam e n to
A u m e n to s A lie n açõ e s

Tran sfe rê n cias 

e  A b ate s
S ald o  F in al

Im o b iliz açõ e s d e  d o m ín io  p ú b lico :

Te rre n o s  e  re cu rs o s  n atu rai s 8.551.100 - - - - 8.551.100

Ed i f ício s 41.562.800 - - - - 41.562.800

O u tras  co n stru çõ e s  e  in f ra- e stru tu ras 0 - - - - -

50.113.900 - - - - 50.113.900

Im o b iliz açõ e s In co rp ó re as:

D e s p e sas  d e  In stalação 172.344 - - - - 172.344

172.344 - - - - 172.344

Im o b iliz açõ e s C o rp ó re as:

Ed i f ício s  e  O u tras  C o n stru çõ e s 7.058.105 - 991.255 - - 8.049.360

Eq u ip a m e n to  b ás ico 20.823.445 - 2.277.762 - ( 259.116) 22.842.091

M é d ico -ci rú rg ico 5.422.761 - 1.204.186 - (80.359) 6.546.588

D e  Im a gio lo g ia 10.221.625 - 751.917 - ( 117.001) 10.856.542

D e  Lab o ra tó ri o 881.839 - 45.178 - (18.295) 908.722

M o b i l i ário  H o sp i ta la r 2.550.251 - 121.022 - (24.941) 2.646.332

D e  D e s in f e cçã o  e  Este ri l i za ção 421.969 - 38.307 - (6.815) 453.460

D e  H o te la ria 637.992 - 80.192 - (1.115) 717.069

O u tro s 687.007 - 36.961 - (10.591) 713.378

Eq u ip a m e n to  d e  Tra n sp o rte 548.743 - 13.918 - (71.175) 491.486

F e rram e n tas  e  Ute n s íl io s 322.224 - 129.841 - (1.695) 450.371

Eq .  A d m n . e  In fo rm á tico 7.290.329 - 1.123.425 - 769.506 9.183.259

Eq u ip a m e n to  A d m in istrativ o 1.811.281 - 169.217 - (45.710) 1.934.788

H ard w are 4.560.102 - 465.177 - (491) 5.024.787

S o f tw a re 918.945 - 489.032 - 815.707 2.223.684

O u tras  Im o b i l i zaçõ e s  C o rp ó re a s 246.031 - 7.157 - (155) 253.033

Im o b i l i zaçõ e s  e m  C u rso 815.707 - - - ( 815.707) -

37.104.583 - 4.543.359 - ( 378.342) 41.269.600

To tal 87.390.826 - 4.543.359 - ( 378.342) 91.555.845

Ru b ricas
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Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Final

Imobilizações de domínio público:
Terrenos e  recursos naturais - - - -
Edifícios 6.095.674 1.013.224 - 7.108.897
Outras construções e  infra-estruturas - - - -

6.095.674 1.013.224 - 7.108.897

Imobilizações Incorpóreas:
Despesas de Instalação 172.344 - - 172.344

172.344 - - 172.344

Imobilizações Corpóreas:
Edifícios e  Outras Construções 1.374.176 261.018 - 1.635.194
Equipamento básico 15.211.909 2.087.724 (250.434) 17.049.199
Mé dico-cirúrgico 3.022.482 773.331 (80.370) 3.715.443
De Imagiologia 8.109.920 872.373 (115.452) 8.866.842
De Laboratório 834.261 28.186 (18.237) 844.210
Mobiliário Hospitalar 1.839.686 248.820 (18.791) 2.069.714
De Desinfecção e  Este rilização 287.174 49.489 (6.813) 329.850
De Hotelaria 521.578 76.460 (1.033) 597.005
Outros 596.809 39.065 (9.738) 626.135
Equipamento de Transporte 492.787 53.775 (71.175) 475.387
Ferramentas e  Utensílios 244.900 41.160 (1.678) 284.382
Eq. Admn. e  Informático 5.855.956 1.186.829 (41.117) 7.001.667
Equipamento Administrativo 1.439.802 170.459 (40.630) 1.569.631
Equipamento Informático 4.416.153 1.016.370 (487) 5.432.037
Outras Imobilizações Corpóreas 135.501 25.584 (180) 160.905

23.315.229 3.656.090 (364.584) 26.606.736

Total 29.583.247 4.669.314 (364.584) 33.887.977

Rubricas

AMORTIZAÇÕES

 

 

 

 

 

9.2.24 Valor Global das dívidas Activas e Passivas Respeitantes a Pessoal 

 

O valor das dívidas activas respeitantes aos colaboradores da ULSM é de 40.520,22 euros. 

Não existem dívidas passivas respeitantes a pessoal. 
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9.2.31 Desdobramento das contas de provisões acumul adas, explicitando os 

movimentos ocorridos no exercício, de acordo com o quadro seguinte: 

 

 

 

Descrição Saldo Inicial Aumento
Redução 

(Nota 2.38)
Saldo Final

Prov. Créd. cobrança duvidosa (Nota 23) 3.419.518 421.275 - 3.840.793

Prov. Outros riscos e encargos 21.568.247 681.734 1.338.369 20.911.612

Prov. Depreciação de existências 117.333 76.407 22.370 171.370

Total 25.105.097 1.179.416 1.360.739 24.923.775

Descrição Saldo Inicial Aumento

Redução 

(Nota 

2.38)

Saldo Final

Prov. Outros riscos e encargos

   Acções judiciais intentadas contra a ULSM 1.456.756 204.659 - 1.661.415

   Contingência quotas SSMS 86.112 - - 86.112

   Pensões 19.835.206 477.075 1.148.196 19.164.085

   Coima 43.093 - 43.093 -

   FEDER 29.163 - 29.163 -

   Medicina Hiperbárica 117.916 - 117.916 -

Total 21.568.247 681.734 1.338.369 20.911.612

 

 

Tratando-se de um grupo fechado, é expectável um decréscimo no valor das responsabilidades 

com pensões uma vez que o mesmo vai transitando para o grupo dos pensionistas, sendo este 

decréscimo de (1.148.196€), valor das pensões de reforma e de sobrevivência pagas no ano 

de 2009. Contudo no corrente exercício, com base no estudo actuarial, tendo em atenção a 

actual conjuntura económica houve alteração de pressupostos que deram origem a entrada de 

activos no montante de 477.075 euros. 

A quantificação das responsabilidades com pensões de reforma foi efectuada por entidade 

independente e especializada em cálculo actuarial.  
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9.2.32 Explicitação e justificação dos movimentos o corridos no exercício, em cada uma 

das contas da classe 5 – “Fundo Patrimonial”, const antes do balanço 

D e s crição S ald o  In ic ia l A u m e n to s D im in u içõ e s Tran s f . S a ld o  F in a l

C a p i ta l 29.930.000 3.924.419 - - 33.854.419

R e s e rv a s :

D o a çõ e s 640.685 889.212 - - 1.529.897

R e s e rv a s  t ra n s f .  a ct iv o s 56.015.159 - - - 56.015.159

R e s u l ta d o s  t ra n s i ta d o s ( 58.653.473) - - 1.717.547 ( 56.935.926)

R e s u l ta d o  l íq u id o 1.717.547 570.208 - ( 1.717.547) 570.208

To ta l  F U N D O S  P R Ó P R IO S 29.649.918 5.383.839 0 - 35.033.757

 

 

De acordo com o art.º 4.º dos estatutos, a ULSM foi constituída com um capital social de 

29.930.000 euros, representado por 2.993 acções com o valor nominal de 10.000€, cada uma. 

O capital social foi realizado em Março de 2003. 

 

Com Despacho n.º 22453/2009 publicado no Diário da República – 2.ª série – N.º 197 de 12 de 

Outubro de 2009, dos Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Saúde, 

conforme o previsto na Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, foi efectuado um reforço do 

capital social de 3.924.419 euros, passando este a ter o valor de 33.854.419 euros, 

representado por 2.993 acções com o valor nominal de 11.311,19913 euros. O reforço do 

capital Social foi realizado em 17 de Setembro de 2009. 

 

Reserva Decorrente Da Transferência De Activos 

Em conformidade com o nº 3 do Artigo 7º do Decreto-Lei nº 283/2002, de 10 de Dezembro, a 

Reserva decorrente da transferência de activos diz respeito à integração do Imobilizado 

avaliado por entidade independente. O aumento dos Fundos Próprios reflectiu-se em 

Reservas, por não ter ainda ocorrido a deliberação de aumento do Capital Estatutário. 

 

Reserva Doações Equipamento Imobilizado 

Em conformidade com o descrito na Directriz Contabilística 02/91 da CNC, a Reserva de 

Doações de Equipamento Imobilizado diz respeito à relevação do Imobilizado doado à ULSM 

por diversas entidades pelo valor de 889.212 euros. 
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Resultados Transitados 

Durante 2009, procedeu-se à transferência do resultado do exercício anterior, de acordo com a 

aplicação de resultados deliberada por aprovação superior do valor de 1.717.547 euros. 

 

 

9.2.33 Demonstração dos custos das mercadorias vend idas e das matérias consumidas, 

de acordo com o mapa seguinte: 

Sob o sistema de inventário permanente, o custo das mercadorias vendidas e das matérias 

consumidas em 2009, pode ser ilustrado do seguinte modo: 

E x i s t ê n c i a s  i n i c i a i s 1 . 9 2 5 . 6 5 0

C o m p r a s 3 0 . 4 7 8 . 0 5 1

R e g u l a r i z a ç ã o  d e  e x i s t ê n c i a s ( 1 5 2 . 3 8 3 )

E x i s t ê n c i a s  f i n a i s 1 . 9 8 2 . 1 1 7

C M V M C 3 0 .2 6 9 . 2 0 0

M a t .  P r i m a s ,  S u b s i d i á r i a s  e  d e  C o n s u m o

 
 

As regularizações de existências representam um saldo negativo, ou seja uma perda 

extraordinária de (152.383€). 

 

9.2.35 Vendas e Prestações de Serviços  

As vendas e prestações de Serviços facturadas até 31 de Dezembro de 2009, foram como 

segue: 

De scrição 2009 2008 V ar.A bs. V ar. %

P re stação  d e  Se rviços

In te rn am e n to  e  C iru rg ia d e  A m b u lató rio4.103.165 4.292.264 (189.099) (4% )

Co n su lta 1.405.930 1.285.338 120.592 9%

Urgê n cia 1.486.542 1.599.409 (112.867) (7% )

Ho sp ital  d e  D ia 16.405 44.672 (28.267) (63% )

M e io s co m p . d iagn ó stico  e  te rap ê u tica2.306.206 1.944.098 362.108 19%

Tax as m o d e rad o ras 1.311.578 1.498.179 (186.601) (12% )

         O u tras  P re staçõ e s Se rv iço s  Saú d e 112.814.024 107.540.015 5.274.008 5%

         O u tras  p re staçõ e s d e  se rv iço s 106.984 95.396 11.588 12%

123.550.833 118.299.371 5.251.463 4%

V e n d as 772 0 772 100%

TO TA L 123.551.605 118.299.371 5.252.234 4%  

 



Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.  

 

Relatório e Contas  2009                 89 

 

9.2.37 Demonstrações dos Resultados Financeiros, co mo segue: 

 

D e s c r i ç ã o 2 0 0 9 2 0 0 8

C u s t o s  e  p e rd a s :

  J u ro s  s u p o rt a d o s 1 . 0 8 6 1 0 . 5 7 2

  D i f e re n ç a s  d e  c â m b i o  d e s f a v o rá v e i s 2 4 3 3 9 2

  O u t ro s  c u s t o s  e  p e rd a s  f i n a n c e i ro s 3 . 1 1 9 1 . 7 1 9

T o t a l  C u s t o s  e  P e rd a s 4 . 4 4 9 1 2 . 6 8 3

R e s u l t a d o s  f i n a n c e i ro s 3 5 2 .8 2 3 1 .4 2 9 .4 7 3

T o t a l 3 5 7 . 2 7 2 1 . 4 4 2 . 1 5 6

P ro v e i t o s  e  g a n h o s :

  J u ro s  o b t i d o s 2 1 2 . 0 3 0 8 5 3 . 3 4 5

  R e n d i m e n t o s  d e  I m ó v e i s - -

  D i f e re n ç a s  d e  c â m b i o  f a v o rá v e i s - 9 7 2

  D e s c o n t o s  d e  p ro n t o  p a g a m e n t o 1 3 3 . 5 1 8 5 8 7 . 8 3 9

  R e v e rs õ e s  e  o u t ro s  p ro v e i t o s  e  g a n h o s  f i n a n c e i ro s 1 1 . 7 2 4 -

T o t a l  P ro v e i t o s  e  G a n h o s 3 5 7 . 2 7 2 1 . 4 4 2 . 1 5 6

 

 

9.2.38 Demonstrações dos Resultados Extraordinários , como segue: 

D e scriçã o 2009 2008

C u s to s  e  p e rd as :

    D o n a ti v o s - -

    D ív i d a s  i n co b rá v e i s 104.961 98.916

    P e rd a s  e m  e x i s tê n ci a s  ( N o ta  2.33) 392.576 458.447

    P e rd a s  e m  Im o b i l i z a çõ e s 14.638 6.462

    M u l ta s  e  p e n a l i d a d e s 145 33.100

    C o rre cçõ e s  a  e x e rcíci o s  a n te ri o re s 1.555.540 964.417

    E n co n tro  d e  co n ta s  co m  o  S N S - -

    O u tro s 27.780 10.251

T o ta l  C u s to s  e  P e rd a s 2.095.640 1.571.591

R e su lta d o s  e x trao rd in ário s 8.362.207 9.459.062

To tal 10.457.847 11.030.654

P ro v e ito s  e  g an h o s :

    R e cu p e ra çã o  d e  d ív i d a s - -

    G a n h o s  e m  e x i s tê n ci a s  ( N o ta  2.33) 240.192 493.098

    G a n h o s  e m  Im o b i l i z a çõ e s 8.000 13.750

    B e n e f íc i o s  e  p e n a l i d a d e s  co n tra tu a i s 5.821 8.106

    R e d u çõ e s  d e  A m o rti z a çõ e s  e  P ro v i s õ e s  ( N o ta  2.31) 236.197 389.341

    C o rre cçõ e s  a  e x e rcíci o s  a n te ri o re s 1.968.107 1.912.295

    S u b s íd i o s  a o  In v e s t i m e n to 1.004.610 1.214.033

    M o n ta n te  d e  co n v e rg ê n ci a  ( C o n tra to - P ro g ra m a ) - -

    E n co n tro  d e  co n ta s  co m  o  S N S - -

    O u tro s 6.994.919 7.000.031

To ta l  P ro v e i to s  e  G a n h o s 10.457.847 11.030.654  
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9.2.39 Outras informações consideradas relevantes p ara melhor compreensão da 

posição financeira dos resultados 

 

 

COMPOSIÇÃO DAS RUBRICAS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

 

O saldo com o Estado e outros entes públicos, em 31 de Dezembro de 2009, tinha a seguinte 

composição: 

 

 

S a ld o s  d e v e d o re s

R e te n ç ã o  n a  f o n te  d e  IR C 4 4 .59 4

R e te n ç ã o  n a  f o n te  d e  IR C  -  R e n d i m e n to s  P re d i a i s 4 .9 5 7

P a g a m e n t o  E s p e c i a l  p o r  C o n ta 32 0 .00 0

Im p o s to  s o b re  o  V a l o r  A c re s c e n t a d o -

R e s ta n t e s  Im p o s to s -

C o n tr i b u i ç õ e s  p a ra  a  S e g u ra n ç a  S o c i a l -

T o ta l  S a ld o s  d e v e d o re s 36 9 .55 2

S a ld o s  c re d o re s

R e te n ç ã o  n a  f o n te  d e  IR S 82 7 .61 9

R e te n ç ã o  n a  f o n te  d e  IR C  -  N ã o  R e s i d e n t e s -

R e te n ç ã o  n a  f o n te  s o b re  o u t ro s  re n d i m e n to s 39 5

Im p o s to  s o b re  o  V a l o r  A c re s c e n t a d o 5 0 .62 9

R e s ta n t e s  Im p o s to s 19 2

C o n tr i b u i ç õ e s  p a ra  a  S e g u ra n ç a  S o c i a l 1 .1 81 .17 1

T o ta l  S a ld o s  c re d o re s 2 .0 60 .00 6

E s ta d o  e  O u tro s  E n te s  P ú b l i c o s
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COMPOSIÇÃO DAS RUBRICAS DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 

Juros de  de pósitos 1.895

Rappe l 149.346

O utros acré scim os de  prove itos

Inte rnato Mé dico 708.404

Facturas anu ladas com  proce d im e ntos cate te rism os 30.339

Ince ntivos Institucionais CP  2009 3.141.029

HIV  2009 649.641

Corre cção facturação  colhe ita orgãos 2009 27.933

Espe cial ização  Facturação A DSE (A nos ante riore s 2009) 75.545

Espe cial ização  Facturação A DSE (A no 2009) 13.660

Espe cial ização  Facturação SA MS N orte  (A nos ante riore s 2009) 28.056

Espe cial ização  Facturação SA MS N orte  (A no 2009) 90.103

--------------

Total 4.915.950

O utros custos d ife ridos 119.520

--------------

Total 119.520

Encargos com  fé rias e  subsíd io de  fé rias 7.843.080

Horas e x traordinárias 839.802

Horas sup le m e ntare s 425.412

Espe cial ização  de  Ince ntivos 874.849

Espe cial ização  de  Honorários de  Prof. Inde pe nde nte s 315.477

SIGIC 67.500

Espe cial ização  de  e ncargos com  Me ios Com pl. Diagnóstico 9.923.528

Espe cial ização  de  e ncargos com  Me ios Com pl. Te rapê u tica 3.512.348

Proce d. não  re lacionados com  cate te rism os e m  Facturas anu ladas 103.819

Espe cial ização  corre cção  da factura 8009223 (SUCH) -

--------------

Total 23.905.815

Subsídios ao inve stim e nto  (N ota 2.39.3) 5.004.515

--------------

Total 5.004.515

Prove itos dife ridos

Acré scim os de  prove itos

Custos dife ridos

Acré scim os de  custos

 

 

DÍVIDA À ARS NORTE 

No passivo das demonstrações financeiras da ULSM incluem-se saldos relativos à ARS Norte, 

essencialmente respeitantes a encargos com Meios Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica. 



Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.  

 

Relatório e Contas  2009                 92 

 

 

A ULSM entende existirem impedimentos legais ao pagamento desse saldo, dada a 

impossibilidade de conferência desses encargos, uma vez que não se encontra disponível para 

efeitos de conferência, o necessário suporte documental. 

 

Esse impedimento legal resulta designadamente das obrigações de implementação de sistema 

de controlo interno, nos termos do POCMS – Portaria nº 898/2000, de 28 de Setembro, bem 

como das obrigações previstas no Estatuto do Gestor Público – Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 

de Março. 

 

Ainda que não existissem esses impedimentos legais, idêntica posição seria assumida, pelos 

mais elementares princípios de controlo interno aliados à boa gestão dos dinheiros públicos. 

 

A ULSM tem vindo a dirigir-se à ARS Norte, solicitando o suporte documental necessário para 

que seja possível desenvolver os trabalhos de conferência, condição necessária para efeitos 

de pagamento.  

A ARS Norte tem vindo a manifestar impossibilidade de envio dos documentos, devido às 

obrigações de arquivo constantes da Portaria nº 835/91, de 16 de Agosto. Nos termos dessa 

Portaria, o prazo previsto para a conservação administrativa da generalidade dos documentos 

em questão, varia entre 3 e 5 anos. O mesmo diploma prevê, nos termos do respectivo artigo 

4º, que, após o fim do prazo de conservação, os documentos sejam eliminados. 

 

Assim, a ULSM entende que o passivo reflectido nas demonstrações financeiras, com 

antiguidade superior a 5 anos, tem vindo a assumir uma natureza de passivo contingente, dada 

a impossibilidade de o liquidar, pelas razões acima mencionadas. De resto, é também de 

sublinhar que a antiguidade dos débitos em questão se enquadrar no previsto no Decreto-Lei 

nº 218/99, de 15 de Junho (que prevê a prescrição no prazo de 3 anos, cfr. artigo 3º), de 

acordo com Parecer jurídico de Advogado da ULSM. 

 

Por essa razão, em 2008, procedeu-se à anulação de valores passivos dessa natureza, com 

antiguidade superior a 5 anos, o que se traduziu num impacto de aproximadamente 6.904.805€ 

e em 2009 num impacto de aproximadamente de 6.988.293 € em proveitos extraordinários. 
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REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO FISCAL ÚNICO 

(Ver em Governo da Sociedade) 

 

 

 

 

Matosinhos, 7 de Maio de 2010 

 

 

 

___________________________________ 

Dr. Torcato José Soares Santos 
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Dr.ª Maria Luciana Viela Silva Monteiro 
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Dr.ª Maria do Rosário Dias Capucho 
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Mestre Maria Margarida Leitão Filipe 


