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SUMÁRIO EXECUTIVO

I.

SUMÁRIO EXECUTIVO

A apresentação do Relatório do Governo Societário de 2017, para além do cumprimento de um dever, é a
oportunidade do Hospital de Santarém apresentar o seu modelo de governação, a dimensão e o sentido
da sua missão, visão e valores e as principais linhas de orientação que deram corpo a um ano de
desempenho nas suas diversas vertentes.
Em complementaridade com o Relatório e Contas, este Relatório dá testemunho do posicionamento da
organização na estrutura do Ministério da Saúde e do seu envolvimento no cumprimento e afirmação do
Serviço Nacional de Saúde.
Com maiores ou menores dificuldades e constrangimentos, o desiderato maior da governação em 2017
foi afirmar o Hospital pelas suas responsabilidades perante a população que serve e perante a Tutela
responsável por garantir em cada momento os recursos necessários para satisfazer as necessidades em
saúde das pessoas, em articulação com os demais níveis de cuidados e setores da saúde, privado, social e
corporativo.
Neste Relatório podemos encontrar os resultados alcançados, metas e objetivos, sucessos e insucessos
com as justificações pertinentes, assim como políticas desenhadas para a melhor utilização dos recursos
que estiveram ao dispor do Hospital, dos Serviços e dos Profissionais.
A organização interna do Hospital continua a assentar num modelo Departamental. Enquanto área de
gestão com homogeneidade e atividades afins.
A procura da eficiência e da melhor utilização dos recursos também se fez pelo combate ao desperdício.
Nesta tarefa teve particular intervenção de monitorização, o Controlo Interno e a Gestão de Riscos,
incluindo ações direcionadas para o risco de corrupção e fraude.
A deteção, recolha e tratamento de irregularidades foi objeto de avaliação pela Auditoria Interna que
relatou e submeteu ao Conselho de Administração.
No cumprimento do dever de comunicar e informar, o Hospital manteve ativo e atual o site na internet
com os instrumentos informativos adequados.
Para cumprimento dos deveres especiais de informação foram utilizados as diferentes plataformas
destinadas a este efeito, quer no Ministério da Saúde, quer no Ministério das Finanças e ainda no Tribunal
de Contas.
Numa Organização com natureza e vicissitudes próprias foi dado cumprimento ao Código das
Contratações Públicas, nomeadamente os procedimentos concursais e, neles garantido a salvaguarda do
conflito de interesses demonstrados por todos os intervenientes nos procedimentos.
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Com Fundos Disponíveis cronicamente negativos, matéria abundantemente comunicada à Tutela, o
cumprimento da LCPA revestiu-se num exercício de dificuldade acrescida, continuando o Hospital a
aguardar medidas superiores que possam criar condições para o cumprimento pleno e escrupuloso
daquela Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.
A harmonia e equilíbrio ambiental tem norteado as estratégias de desenvolvimento hospitalar em ações
de dimensões diversas, mas tendo sempre o enfoque na saúde e no bem-estar, presente e futuro, das
pessoas.
O Hospital de Santarém é uma Unidade integrante do Serviço Nacional de Saúde. A sustentabilidade
económica, financeira e social do Hospital é um contributo importante para a sustentabilidade do Serviço
Nacional de Saúde. Este é o pressuposto de princípio que o Conselho de Administração vem defendendo
como suporte de uma sociedade mais justa e solidária.
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II.

MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS

1. Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como da visão e dos valores que
orientam a entidade (art.º 43º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).
Missão
O Hospital tem como Missão, prestar cuidados de saúde de qualidade, acessíveis, em tempo oportuno, num
quadro de desenvolvimento económico e financeiro sustentável.
Visão
O Hospital tem como Visão, ser um hospital de referência pela capacidade de resposta às necessidades dos
utentes e pela qualidade técnica e humana dos profissionais de forma a ser reconhecido como tal pelos
utentes e pelas entidades que avaliam o Serviço Nacional de Saúde.
Valores
No desenvolvimento da sua atividade, o Hospital, tem como base os seguintes Valores essenciais:
a) Orientação ao doente - Ter uma orientação clara para o doente, respondendo às suas
necessidades, de acordo com as melhores práticas disponíveis;
b) Inovação - Ter um compromisso com a inovação, criando soluções flexíveis que permitam
assegurar a prestação de melhores cuidados de saúde;
c) Ética nas Relações Pessoais, Profissionais e Institucionais - Defender e aplicar princípios
de ética nas relações pessoais, profissionais e institucionais, na utilização de recursos
escassos e na aplicação de princípios de equidade;
d) Qualidade e Ambiente - Salvaguardar e privilegiar a implementação permanente de normas
de qualidade e de práticas ambientais corretas e responsáveis;
e) Responsabilidade Social - Assumir todos os dias a responsabilidade social perante a
comunidade e demais agentes da envolvente interna e externa;
f)

Realização dos Colaboradores - Ser uma organização onde os colaboradores encontrem
espaço para a realização pessoal e profissional;

g) Criação de Valor Económico e Social - Ter sempre presente a necessidade de criar valor,
assumindo um comportamento socialmente responsável e coerente para todas as partes
envolvidas

2. Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida, (art.º
38º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro), designadamente:
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Centrando permanentemente o Utente no foco da sua atuação, o Hospital reflete nele os valores, a visão e
a missão do Hospital, como expresso no ponto anterior, envolvendo a sociedade, os profissionais e os
próprios Utentes, em lógicas de eficiência e da melhor utilização dos recursos, numa estratégia de
envolvimento, informação e capacitação, com o custo de oportunidade sempre presente, com a
importância de recursos sempre escassos.

a) Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos ao desenvolvimento da atividade
empresarial a alcançar em cada ano e triénio, em especial os económicos e financeiros;
Na sua atuação, o HDS pauta-se pela prossecução dos seguintes objetivos:
I.

O Hospital de Santarém é uma unidade prestadora de cuidados diferenciados na hierarquia
formal e informal do SNS, articulando os restantes níveis de cuidados para satisfação das
necessidades das populações;

II.

Com uma organização de serviços e de oferta sempre ajustada à natureza e à aleatoriedade da
procura, procurando garantir internamente a melhor abrangência da resposta, externalizando
apenas 20% das necessidades;

III.

Para o efeito, a melhor utilização dos recursos disponíveis conta com o compromisso e o
envolvimento de todos num espírito de missão que leva a fazer das fraquezas, forças e dos
constrangimentos, oportunidades de melhoria e de realização profissional;

IV.

Era conhecido o desequilíbrio económico, estrutural do orçamento que suportava o Contrato
Programa de 2017. Uma gestão apurada dos recursos, com eficiência e rigor, apoiada por ações
de ajustamento por parte da Tutela, permitiu encerrar o exercício com um EBITDA no valor
negativo de 2.623.259€;

V.

Nos fatores que contribuíram para os desvios negativos mais relevantes têm papel determinante
o encerramento do Bloco Operatório, para obras, o que obrigou ao arrendamento do Bloco
operatório do Hospital de Torres Novas, com custos acrescidos;

VI.

Por outro lado, a diminuição significativa da capacidade operacional para cirurgia levou à saída
de mais de um milhar de doentes para o SIGIC convencionado, a expensas do Hospital, num
modelo de financiamento nada amigável;

VII.

Apesar de todos os condicionamentos e constrangimentos, o exercício ficou marcado por um
desempenho assistencial com melhoria significativa do acesso, bons investimentos com o apoio
comunitário e promoção do equilíbrio que leva à sustentabilidade do Hospital e do Serviço
Nacional de Saúde;
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VIII.

Na perspetiva do desempenho económico e financeiro, mais um ano de orçamento
estruturalmente muito desequilibrado, com metas e objetivos muito ambiciosos. Contudo, com
uma vontade de todos de fazer cada mais e melhor, quer na promoção da receita, quer na
contenção da despesa, o que se alcançou pode ser considerado como positivo. Os desvios da
despesa foram devidamente enquadrados em razões de força maior e específicas da conjuntura,
umas por medidas da Tutela, outras por constrangimentos que derivam do encerramento do
Bloco Operatório;

IX.

A dimensão do EBITDA tem uma perspetiva no início do exercício e outra de fecho, tendo em conta
as ações extraordinárias de financiamento. Em 2017 o valor de encerramento ascende a valor
negativo de 1.648.247,07€, melhor que o previsto no início.

b)

Grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos desvios verificados e das
medidas de correção aplicadas ou a aplicar;

I.

A eleição do ano de 2017 como o ano do Acesso no Hospital de Santarém, permitiu alcançar bons
resultados e cumprir objetivos importantes no internamento, no ambulatório, no Serviço de
Urgência e nos meios complementares de diagnóstico e terapêutica;

II.

No internamento garantiram-se níveis de ocupação elevados, à medida das necessidades da
procura. A boa gestão das camas, aumentadas de 372 para 442, permitiu o internamento médico
e o internamento cirúrgico na medida certa das suas necessidades numa lógica de camas do
Hospital e não de camas dos Serviços;

III.

Na área cirúrgica, apesar dos constrangimentos nos Blocos Operatórios, operaram-se mais
doentes que no ano anterior, quer na cirurgia eletiva quer na cirurgia de ambulatório. Para a
cirurgia urgente, apesar da boa resposta, não se cumpriram integralmente todos os objetivos
particularmente na área da Ortopedia, por falta de recursos humanos;

IV.

Nas consultas externas o aumento face a 2016 foi de 2,6%, com realce para as primeiras consultas
e contenção das subsequentes, comportamento de qualidade e eficiência assistencial;

V.

Nos Serviços de Urgência a diminuição generalizada de atendimento correspondeu a um esforço
de apropriação para o que terá sido importante o desempenho de cuidados a montante e a jusante
dos cuidados hospitalares. Também a diminuição das urgências correspondeu uma avaliação de
qualidade e eficiência. Ao longo de todo o ano 2017, o Serviço de Urgência assegurou um tempo
de resposta para atendimento médico permanentemente abaixo da média dos hospitais do SNS;
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VI.

O ambulatório e os Hospitais de Dia continuam a representar de forma eloquente o perfil
assistencial do Hospital, ambulatorizando e evitando o internamento hospitalar e, muitas vezes,
reduzindo a frequência de afluência dos doentes ao Hospital. Áreas de grande procura como a
Oncologia ou a Infeciologia são assegurados preferencialmente em ambulatório, hospitalar ou
domiciliário, com todas vantagens para os doentes, daí decorrentes. O Hospital continua a
afirmar-se como uma unidade de referência regional pela sua diferenciação.

Quadro 1 - Indicadores de Qualidade e Eficiência Económico-Financeira de 2017 (Fonte: ACSS)
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3. Indicação dos fatores chave de que dependem os resultados da entidade.
Os resultados de uma organização são sempre função de recursos de que dispõe e da forma eficiente e
eficaz conforme os utiliza. Em 2017 o Hospital de Santarém geriu recursos escassos para responder a
necessidades elevadas e crescentes.
Na perspetiva da produção, os resultados são sempre função da organização do trabalho e, nesse sentido,
gerindo o internamento e o ambulatório com apropriação. Os ganhos de eficiência que derivam da
ambulatorização médica e cirúrgica permitem melhores resultados.
Uma aposta muito forte no acesso, quer para consultas externas, quer para cirurgias, marcam uma boa
performance no combate às listas de espera.
Um trabalho concertado com o ACES permitiu gerir a afluência às listas de espera e reduzir o recurso aos
serviços de urgência.
Num quadro de escassez de recursos para atividade cirúrgica, a atividade ordinária foi completada com
programas adicionais, com bons resultados.
O modelo de financiamento dita, por si só, resultados que derivam de políticas orçamentais e de
compromissos entre os Hospitais e a Tutela. Com uma suborçamentação crónica, a dívida cresce por
ordem natural e só a intervenção pontual da Tutela permite corrigir.
A estratégia técnica e tecnológica é determinante para o melhor funcionamento do Hospital e a utilização
de sistemas de informação atuais dá os seus contributos.
Continua a ser fortemente penalizador para o Hospital e para a tarefa de gestão, a inexistência de
financiamento para investimento, numa organização que evolui técnica e tecnologicamente a uma
velocidade de ponta.
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Impõe-se assim um novo modelo de financiamento ao investimento para combater a obsolescência de
instalações e equipamentos.
Outro fator chave é a capacidade de envolver e comprometer os profissionais e a comunidade na vida da
Instituição e no seu funcionamento.

4. Evidenciação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos ministérios
setoriais, designadamente as relativas à política setorial a prosseguir, às orientações
específicas a cada entidade, aos objetivos a alcançar no exercício da atividade operacional e ao
nível de serviço público a prestar pela entidade (ponto 4 do artigo 39.º do Decreto-Lei
n.º 133/2013, de 3 de outubro).
Toda a cultura organizacional do Hospital se pauta para adequar permanentemente a oferta à procura. O
conhecimento da formação social que serve e as necessidades que evidencia em cada momento permite
desenhar estratégias estruturais e conjunturais.
O processo de contratualização é um exercício de compromissos, metas e objetivos tendo em conta as
disponibilidades para o Hospital, independentemente das necessidades evidenciadas e demonstradas.
A contratualização interna permite mitigar a incoerência entre os recursos suportados pelo orçamento e
as verdadeiras necessidades a satisfazer.
O Hospital informa regularmente a Tutela sobre o seu desempenho, demonstrando os resultados e
esclarecendo a razão dos sucessos e insucessos e das dificuldades em cumprir a missão e atingir metas e
objetivos.
A preocupação corrente por elevados níveis de qualidade está exemplificada por um conjunto de serviços
em processos de acreditação ou de certificação e suportados pelas melhoras práticas.
No cumprimento do Despacho n.º 851-A/2017 foi elaborado o Manual de Boas Práticas de Contratação
Pública, o que garante as melhores práticas de gestão.
Abandonada a regra das áreas de influência, o Hospital recebeu doentes de diversas proveniências e,
desde há alguns anos, aceitou responder à população de todo o Distrito de Santarém, doentes
provenientes da zona Oeste e Norte Alentejo.
O Hospital aprofundou a colaboração e interação com os Cuidados Primários e com os Hospitais da Região
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.
A revisão do Plano de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas foi instrumento para manter vigilância
sobre estas matérias.
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III.

ESTRUTURA DE CAPITAL

1. Divulgação da estrutura de capital (consoante aplicável: capital estatutário ou capital social,
número de ações, distribuição do capital pelos acionistas, etc.), incluindo indicação das
diferentes categorias de ações, direitos e deveres inerentes às mesmas e percentagem de
capital que cada categoria representa (alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei
n.º 133/2013, de 3 de outubro).
O Capital Estatutário do Hospital Distrital de Santarém, EPE é de 107.131.750€ detido na totalidade pelo
Estado e tutelado pelo Ministério das Finanças na área financeira e pelo Ministério da Saúde na área
setorial.

2. Identificação de eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações.
A titularidade e transmissibilidade dos títulos de participação é matéria da exclusiva competência e
responsabilidade do Acionista Estado, pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério da Saúde.

3. Informação sobre a existência de acordos parassociais que sejam do conhecimento da
entidade e possam conduzir a eventuais restrições.
Não existem acordos parassociais que sejam do conhecimento da sociedade e possam conduzir a eventuais
restrições.

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

12

PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS

IV.

PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS

1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (entidade) que, direta ou
indiretamente, são titulares de participações noutras entidades, com indicação detalhada da
percentagem de capital e de votos imputáveis, bem como da fonte e da causa de imputação nos
termos do que para o efeito estabelece o Código das Sociedades Comerciais (CSC) nos seus
artigos 447.º e 448.º (vide alíneas a) e b) do n.º1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013,
de 3 de outubro).
O Hospital não detém participações nem obrigações de outras sociedades, que possam conduzir a
eventuais restrições.
Os membros do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, EPE não são titulares de
participações qualificadas noutras entidades.

2. Explicitação da aquisição e alienação de participações sociais, bem como da participação em
quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional (vide alínea c) do n.º1 do artigo
44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).
O Hospital é associado do SUCH (Serviço de Utilização Comum dos Hospitais) com o pagamento de uma
quota mensal de 250€.
3. Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração
e de fiscalização, nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do CSC.
Não aplicável, porque os membros dos órgãos de administração e de fiscalização não podem deter ações
e obrigações.

4. Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os titulares de
participações e a entidade.
Não existe qualquer relação comercial entre os titulares dos órgãos e entidades.

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

13

ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES

V.

ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES

A. MODELO DE GOVERNO
1. Identificação do modelo de governo adotado.
O HDS, EPE foi criado pelo Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro que concretizou a transformação
em entidades públicas empresariais de hospitais anteriormente com a natureza de sociedade anónima,
tendo visto aprovado os respetivos estatutos pelo mesmo diploma, alterado pelos Decretos-Leis nºs 50A/2007, de 28 de Fevereiro, 18/2008, de 29 de janeiro, 176/2009, de 4 de agosto, 136/2010, de 27 de
dezembro e republicado pelo 244/2012, de 9 de novembro e pelo 12/2015, de 26 de janeiro.
São órgãos do HDS, em 2017:
a) O conselho de administração;
b) O fiscal único;
c) O conselho consultivo.

B. MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Não aplicável. Estatuariamente uma entidade do tipo E.P.E. não dispõe de Assembleia Geral.

C. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO
1. Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição
dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de
Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão.
A nomeação e substituição dos membros do Conselho de Administração do HDS são reguladas pelos
artigos 6º e 7º dos estatutos constantes do anexo II, ao Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro,
alterado pelos Decretos-Leis nºs 50-A/2007, de 28 de fevereiro, 18/2008, de 29 de janeiro, 176/2009, de
4 de agosto, 136/2010, de 27 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro
e pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro, e pelo artº 10º do Regulamento Interno do HDS.

2. Caracterização da composição, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do
Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão, com indicação do
número estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato, número
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de membros efetivos, data da primeira designação e data do termo de mandato de cada
membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a entidade
deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou).
De acordo com o disposto no artigo 6º dos Estatutos dos Hospitais EPE, o Conselho de Administração é
composto pelo Presidente e quatro vogais. O mandato dos membros do Conselho de Administração tem a
duração de 3 anos e é renovável, até ao máximo de três renovações consecutivas.

Quadro 2 - Composição do Conselho de Administração
Remuneração
Mandato

Cargo

Nome

Presidente

José Rianço Josué

Vogal Executivo

João Maria Roxo Vaz Rico

Diretora Clínica

Maria Lopes André Jorge Bernardes

Enfermeira Diretora

Ilda Ferreira Baptista M.Silva Veiga

2015-2017

Designação

Resolução n.º 36/2015,
do Conselho de Ministros
de 26,06.2015 (a)

Entidade
Pagadora

Entidade
Origem

HDS

Destino

HDS

Destino

HDS

Origem

HDS

Destino

(a) Produz efeitos a 19.06.2015
**OPRLO - Opção pela Remuneração do Lugar de Origem

3. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração e,
relativamente aos membros não executivos, identificação dos membros que podem ser
considerados independentes, ou, se aplicável, identificação dos membros independentes do
Conselho Geral e de Supervisão (vide artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de
outubro).
Todos os membros do Conselho de Administração são membros executivos.

4. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros, consoante
aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de
Administração Executivo. Deverão especificamente ser indicadas as atividades profissionais
exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos (vide alínea j) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei
n.º 133/2013, de 3 de outubro).

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
JOSÉ RIANÇO JOSUÉ
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Habilitações literárias: Licenciatura em Economia (ISE), 1978
Habilitações profissionais: Pós -Graduação em Administração Hospitalar, 1987; Pós –Graduação em
Comunicação e Marketing em Saúde; Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde (PADIS); Curso
Avançado Gestão Entidades Públicas (CAGEP).
Experiência profissional:
Hospital Distrital de Santarém, Presidente do Conselho de Administração, de 01/01/2006 a 2018;
Centro Hospitalar Médio Tejo, Presidente do Conselho de Administração, de 14/04/05 a 14/06/05;
Centro Hospitalar Médio Tejo, Vogal Executivo do Conselho de Administração, de 16/12/2002 a
13/04/2005;
Hospital Distrital de Santarém, Presidente do Conselho de Administração, de 15/06/2005 a 31/12/2005;
Hospital Distrital de Santarém, Administrador -Delegado, de 01/08/94 a 15/12/02;
Hospital Distrital de Setúbal, Administrador Hospitalar em áreas de administração, de 01/06/87 a
31/07/94.
Outras Experiências relevantes:
Como docente convidado lecionou: 1990 a 1994 Cursos de Administração Hospitalar de ENSP na
disciplina de Aprovisionamento e Gestão de Materiais; 2001 a 2003 Cursos de Pós -Graduação em
Administração de Serviço de Saúde no módulo da Análise Estatística e Controlo de Gestão (U. Moderna);
2010 Curso de Pós -Graduação em Administração e Gestão de Instituições de Saúde no módulo de
Administração, Sistemas e Políticas de Saúde (U. Internacional).

VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
JOÃO MARIA VAZ RICO
Habilitações literárias:
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, na vertente de
Ciências Jurídicas — Curso 1979/1984.
Pós-graduação em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública, XV Curso
(1984/1986).
Experiência profissional:
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Exercício como Administrador Hospitalar de 1 de agosto de 1986 a 9 de junho de 2005, e de 17 de
setembro de 2007 a 31 de agosto de 2012, nos Hospital Distrital de Abrantes, Grupo Hospitalar e Centro
Hospitalar do Médio Tejo;
Exercício como Vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de 10 de junho
de 2005 a 16 de setembro de 2007;
Exercício como Vogal do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, de 1 de setembro
de 2012 até à presente data.
Participou ao longo dos quase 28 anos de carreira em inúmeros eventos formativos na área da gestão
hospitalar/de serviços de saúde.
Outras Experiências relevantes:
Vice -Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Abrantes de 1 de janeiro de 1991 a 31 de dezembro de
1999;
Docente do ensino superior, Universidade Internacional, na área de gestão de pessoal, de 17 de novembro
de 1992 a 10 de outubro de1993;
Docente dos Cursos de Mestrado em Enfermagem na Escola Superior de Saúde de Portalegre nos anos
letivos de 2010/2011 e 2011/2012.

DIRETORA CLÍNICA
MARIA LOPES ANDRÉ JORGE BERNARDES
Habilitações literárias:
Licenciatura em Medicina em 1979 na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;
Pós -graduação em Medicina Legal no Instituto de Medicina Legal do Porto;
Experiência profissional:
Diretora Clínica do Hospital Distrital de Santarém (HDS) desde 2011;
Diretora de Departamento de Cirurgia do HDS de 2005 a 2011;
Assistente Hospitalar Graduada Sénior de Cirurgia Geral desde 2001 no HDS;
Assistente Hospitalar Graduada Cirurgia Geral de 1997 a 2001 no HDS;
Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral no HDS;
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Internato Complementar de Cirurgia Geral no HDS de 1983 a 1990;
Serviço Médico Periferia no Concelho de Estarreja em 1982;
Interna do internato de policlínica de 1980 a 1981 no Hospital de S. João do Porto;
Outras Formações:
PADIS na AESE em 2005; Codificadora e auditora da codificação clínica por formação da ACSS; triadora e
auditora da Triagem de Manchester.
Outras Experiências relevantes:
Docente do Instituto Politécnico de Santarém, na Escola Superior de Saúde; Integrou vários júris de
concursos públicos para os diferentes graus da carreira médica.

ENFERMEIRA DIRETORA
ILDA FERREIRA BAPTISTA MARMELO DA SILVA VEIGA
Habilitações literárias:
Curso Geral de Enfermagem em fevereiro de 1980, pela Escola de Enfermagem de Santarém.
Licenciatura em enfermagem, com o Curso de Estudos Superiores em Administração de Serviços de
Enfermagem, em julho de 1997, pela Escola Superior de Enfermagem Maria Fernanda Resende, Lisboa
Experiência profissional:
Enfermeira-Diretora e Vogal do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, EPE de
janeiro 2006 até ao presente;
Enfermeira-Diretora e Vogal do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, SA de julho
2005 até 31 de dezembro de 2005;
Integrou a Direção do Departamento de Urgência de setembro de 2003 a junho de 2005;
Enfermeira-chefe desde 08 -02 -2001;
De 1985 a 1995 exerceu funções de chefia no serviço de urgência geral e de pediatria do Hospital Distrital
de Santarém;
De 1985 a 1987 exerceu funções de chefia no serviço de cirurgia geral do Hospital Distrital de Santarém;
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Iniciou a sua atividade profissional em 1 de abril de 1980, no Hospital Distrital de Santarém, tendo
exercido enfermagem no âmbito da prestação de cuidados gerais nos serviços de medicina e cirurgia de
1980 a 1984;

5. Evidências da apresentação das declarações de cada um dos membros do órgão de
administração ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à InspeçãoGeral de Finanças (IGF), de quaisquer participações patrimoniais que detenham na entidade,
assim como quaisquer relações que mantenham com os seus fornecedores, clientes,
instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar
conflitos de interesse (vide artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).
Os membros do Conselho de Administração Hospital Distrital de Santarém declaram que não detêm neste
qualquer participação patrimonial, nem mantêm qualquer relação com os seus fornecedores, clientes,
instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflito de
interesses. (ver anexo 3)

6. Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos
membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de
Supervisão e do Conselho de Administração Executivo com acionistas.
Os membros do Conselho de Administração Hospital Distrital de Santarém declaram que não detêm
relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas com acionistas a quem seja
imputável participação qualificada.

7. Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências
entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da entidade, incluindo
informação sobre delegações de competências, em particular no que se refere à delegação da
administração quotidiana da entidade.
Ver organograma abaixo:
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Ilustração 1 - Organograma
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Nos termos do disposto nos artigos 44º a 50º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do disposto no n.º 3 do artigo 7º, dos Estatutos constantes do
Anexo II do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, aplicáveis ao Hospital Distrital de Santarém,
E.P.E., e do n.º 2, do artigo 10º, do Regulamento Interno do Hospital Distrital de Santarém E.P.E., o
Conselho de Administração deliberou proceder à distribuição de pelouros aos seus membros, e delegar
competências nos mesmos, nos termos e extensão seguintes:

PELOUROS
Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Rianço Josué
Comunicação e imagem;
Gabinete do utente;
Gestão financeira, contabilidade e tesouraria;
Planeamento e controlo de gestão e informação;
Serviço de aprovisionamento;
Serviços farmacêuticos;
Serviços de instalações e equipamentos;
Comissão de catástrofe e emergência;
Comissão de acompanhamento do plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas.

Vogal Executivo, Dr. João Maria Roxo Vaz Rico
Gabinete da promoção e garantia da qualidade;
Gestão de doentes e arquivo clínico;
Gestão de recursos humanos;
Gestão do risco.
Gestão hoteleira;
Gestão das tecnologias de informação.
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Diretora Clínica, Dr.ª Maria Lopes André Jorge Bernardes de quem dependem o pessoal das carreiras
médica, técnicos superiores de saúde, técnicos de diagnóstico e terapêutica:
Grupo de coordenação local do programa de prevenção de infeções e de resistência aos antimicrobianos;
Comissão de ética;
Comissão de farmácia e terapêutica;
Comissão de formação e do internato médico;
Comissão da qualidade e segurança do doente;
Comissão transfusional;
Comissão médica;
Comissão de certificação das condições para interrupção médica da gravidez;
Comissão de coordenação oncológica
Gabinete da codificação;
Serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho;
Serviço social;
Unidade hospitalar de gestão de inscritos para cirurgia (UHGIC)

Enfermeira Diretora, Enfermeira Ilda Ferreira Baptista Marmelo Silva Veiga de que dependem o
pessoal das carreiras de enfermagem e assistentes operacionais.
Comissão de enfermagem;
Desenvolvimento e organização;
Serviço central de esterilização.

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
No Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Rianço Josué, a competência para:
Autorizar os procedimentos de empreitadas de obras públicas, locações de bens e serviços, homologar a
constituição dos júris e comissões de análise;
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Autorizar despesas com empreitadas de obras, locação e aquisição de bens e serviços até ao montante de
500.000€;
Nos termos previstos no nº 2, do artigo 8º dos Estatutos constantes do Anexo II do Decreto-Lei nº
233/2005, 29 de Dezembro, aplicável ao Hospital Distrital de Santarém, E.P.E., o Presidente do Conselho
de Administração é substituído, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vogal Executivo Dr. João Maria
Roxo Vaz Rico.

No Vogal do Conselho de Administração, Dr. João Maria Roxo Vaz Rico, a competência para:
Autorizar despesas com empreitadas de obras, locação e aquisição de bens e serviços até ao montante de
250.000€, nas ausências ou impedimentos do Presidente do Conselho de Administração.
Aprovar as escalas de pessoal;
Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, que não exceda um terço do vencimento, de acordo com
as determinações legais em vigor, e tendo em conta os limites definidos pelo Conselho de Administração.

8. Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de
Supervisão e do Conselho de Administração Executivo, indicando designadamente:
a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões realizadas;
O Conselho de Administração reúne ordinariamente, uma vez por semana e, ainda, sempre que convocado
pelo presidente ou por solicitação de dois dos seus membros ou do fiscal único.
As deliberações do conselho de administração são tomadas por maioria simples dos votos dos membros
presentes, tendo o presidente voto de qualidade.
Das reuniões do conselho de administração são lavradas atas.
No decurso de 2017, tiveram lugar 68 reuniões do Conselho de Administração, cuja assiduidade dos seus
membros foi a seguinte:

Quadro 3 - Assiduidade dos membros do Conselho de Administração
Cargo
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Presidente

José Rianço Josué

65

95,6%

Vogal Executivo

João Maria Roxo Vaz Rico

65

95,6%

Director Clínico

Maria Lopes André Jorge Bernardes

63

92,6%

Enfermeira Directora

Ilda Ferreira Baptista M.Silva Veiga

62

91,2%

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do grupo, e outras
atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício,
apresentados segundo o formato seguinte:

Quadro 4 - Acumulação de funções
Acumulação de Funções
Membro do Conselho de Administração
Entidade

Função

Regime (Público/Privado)

José Rianço Josué

-

-

-

João Maria Roxo Vaz Rico

-

-

-

Docente

Púlbico

-

-

Maria Lopes André Jorge Bernardes (1)
Ilda Ferreira Baptista M.Silva Veiga

Escola Sup. Enfermagem
Santarém
-

(1) A Dra. Maria Lopes tem acumulação de funções na Escola Superior de Enfermagem como Docente desde 06-12-2017.

c) Órgãos da entidade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos
administradores executivos e critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos
mesmos;
Nos termos do n.º 17, Parte II, do Anexo à RCM n.º 49/2007, de 28 de março, compete ao Fiscal Único do
HDS emitir um relatório de avaliação do desempenho individual dos gestores executivos, bem como uma
apreciação global das estruturas e dos mecanismos de governo em vigor na EPE.

d) Comissões existentes no órgão de administração ou supervisão, se aplicável. Identificação das
comissões, composição de cada uma delas assim como as suas competências e síntese das
atividades desenvolvidas no exercício dessas competências.

No Conselho de Administração não existem Comissões.
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As Comissões existentes no Hospital são órgãos de apoio técnico que colaboram com o Conselho de
Administração dentro das competências da sua própria existência e designação.

Direção de Enfermagem
A composição, as competências e a forma de funcionamento da direção de enfermagem são reguladas pela
Portaria n.º 245/2013, de 5 de agosto.

Comissão de Ética
Compete à comissão de ética: i) pronunciar-se sobre todas as questões que envolvam o respeito pelos
direitos e dignidade dos doentes; ii) zelar pela observância de padrões éticos no acesso aos cuidados de
saúde e o respeito pela confidencialidade; iii) pronunciar-se sobre os pedidos de autorização para a
realização de ensaios clínicos e acompanhar a sua execução; iv) pronunciar-se sobre os protocolos de
investigação científica, em particular quando envolvam seres humanos e seus produtos biológicos.

Comissão Transfusional
Compete à Comissão Transfusional: i) estabelecer indicações gerais para a administração de sangue total,
componentes e derivados sanguíneos; ii) desenvolver orientações e procedimentos relacionados com a
segurança do ato transfusional; iii) desenvolver critérios e realizar auditorias na prática transfusional; iv)
promover a educação contínua da prática transfusional de todos os profissionais nela envolvidos; v)
avaliar a eficácia dos serviços de transfusão em relação às necessidades do doente; vi) avaliar todas as
reações transfusionais confirmadas; vii) rever e analisar os dados estatísticos do serviço de transfusão;
viii) propor todas as medidas necessárias, junto do Conselho de Administração, para a correção de
procedimentos inapropriados.

Grupo de Coordenação Local – PPCIRA
A composição, as competências e a forma de funcionamento do grupo de coordenação local do programa
de prevenção e controlo de infeções e de resistência aos antimicrobianos é a que decorre do despacho
nº15423/2013, de 18 de novembro de 2013, do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde.

Comissão de Farmácia e Terapêutica
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Compete, nomeadamente, à comissão de farmácia e terapêutica: i) atuar como órgão consultivo e de
ligação entre os serviços de ação médica e os farmacêuticos; ii) elaborar as adendas privativas de
aditamento ou de exclusão ao formulário e ao manual de farmácia; iii) velar pelo cumprimento do
formulário e suas adendas; iv) pronunciar-se, quando solicitada pelo presidente, sobre a correção da
terapêutica prescrita aos doentes e sem quebras das normas de deontologia; v) apreciar, com cada serviço,
os custos da terapêutica que periodicamente lhe são submetidos; vi) elaborar a lista de medicamentos de
urgência que devem existir nos serviços de ação médica; vii) pronunciar-se sobre a aquisição de
medicamentos que não constem do formulário, ou sobre a introdução de novos produtos farmacêuticos;
viii) propor o que tiver por conveniente, dentro das matérias da sua competência e das solicitações que
receber.

Comissão de Certificação das Condições para a Interrupção Médica da Gravidez
As competências, regras de funcionamento e composição da comissão de certificação são as que decorrem
das Portarias do Ministério da Saúde n.º 189/98, e n.º 741-A/2007, de 21 de março e 21 de junho.

Comissão da Qualidade e Segurança do Doente
Compete à comissão da qualidade e segurança do doente: i) a formulação da política de qualidade
orientada para os utentes, nas dimensões de garantia, planeamento, controlo estatístico e melhoria
contínua; ii) a avaliação das diferentes dimensões da qualidade, incluindo a dos custos da não qualidade;
iii) a apresentação de proposta do plano de ação anual, com previsão dos recursos necessários à sua
execução; iv) o acompanhamento das atividades incluídas no plano de ação anual; v) a aprovação do
relatório de atividades.

Comissão de Catástrofe e Emergência
À comissão de catástrofe e emergência interna compete apoiar o Conselho de Administração em tudo o
que respeite ao bom desempenho das suas atribuições no âmbito das matérias de emergência, segurança
e contingência.

Comissão de Coordenação Oncológica
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A constituição, a composição, a direção e as competências da comissão de coordenação oncológica regemse pelo disposto na Portaria n.º 420/90, de 8 de junho.

Comissão de Acompanhamento do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Compete à Comissão: i) a permanente atualização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas; ii) identificação e descrição dos principais riscos de Corrupção e Infrações Conexas, por área de
atividade; iii) identificação e descrição dos principais controlos para os riscos identificados; iv) análise
crítica da eficácia e eficiência dos controlos descritos; v) plano de atuação, com responsáveis e métricas
de implementação, relativo aos controlos, discriminando os controlos a melhorar, abandonar ou criar em
função da análise realizada.

Conselho Técnico de Diagnóstico e Terapêutica
No âmbito do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 564/99, de 21/12, compete ao Conselho Técnico de Diagnóstico
e Terapêutica promover a articulação das atividades dos respetivos sectores e ainda emitir pareceres
sobre matérias relacionadas com o exercício profissional no âmbito das atividades de diagnóstico e
terapêutica

D. FISCALIZAÇÃO
1. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado e composição,
consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de
Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, ao longo do ano em referência, com
indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato,
número de membros efetivos e suplente4s, data da primeira designação e data do termo de
mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a
entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou).
Nos termos do art.º 15º dos Estatutos dos Hospitais EPE, publicado como anexo II do Decreto-Lei
233/2005, de 29 de dezembro o Fiscal Único (FU) é o órgão responsável pelo controlo da legalidade, da
regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial do hospital. É designado pelo despacho do membro
do governo responsável pela área das finanças e será um revisor oficial de contas ou sociedade de
revisores oficiais de contas inscrito na lista da ordem dos revisores oficiais de contas e registado na CMVM.

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

27

ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES

Quadro 5 - Identificação do Órgão de Fiscalização
Designação
Mandato

Cargo

Nome
Forma

SROC
2012-2014 (1)

Efetivo
ROC

SROC
2012-2014(1)

Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associado,
SROC, Lda.

Suplente

ROC

Jorge Marques Pereira Ribeiro

Cravo, Fortes, Antão & Associados, Lda.
Adelino Azevedo Antão

Despacho n.º
1586/12-SETF
(1), alterado pelo
Despacho
2448/12-SETF
(2)
Despacho n.º
1586/12-SETF

Data

Estatuto
Remuneratóri
o Mensal
Fixado

01-10-2012
(2)
28/12/2012
01-10-2012
01-10-2012

(1) Ainda não foi nomeado Fiscal Único para o mandato 2015-2017
(2) Alteração do ROC
representante

2. Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria,
do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras que se
considerem independentes, nos termos do n.º5 do artigo 414º, do CSC.
O Conselho Fiscal foi nomeado em 2018 para o triénio 2018/2020.

3. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do Conselho
Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as
Matérias Financeiras e outros. Deverão especificamente ser indicadas as atividades
profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos.

REVISOR OFICIAL DE CONTAS (INSCRITO NA LISTA DA OROC (Nº 1009) E NA CMVM (Nº
20160624))
JORGE MARQUES PEREIRA RIBEIRO
Habilitações académicas
Pós Graduação em auditoria pelo ISAG / PriceWaterhouseCoopers
Licenciatura em Gestão Financeira
Frequência do curso de Engª Têxtil na U. Minho

Atividade profissional
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Em 2003 passou a integrar, como sócio, a sociedade Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados, SROC, Lda.
Em 1997 obteve a qualificação profissional de Revisor Oficial de Contas, dando inicio à sua atividade, a
partir de 1998 e sob contrato, na Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Carlos Teixeira & Noé Gomes,
SROC.
Desde 1994 até 1998 prestou colaboração independente no Departamento de Auditoria da firma, com
ligações internacionais, JPA Portugal - Auditores, tendo iniciado a sua colaboração como auditor e
evoluído progressivamente para as funções de responsável de processos.
A sua atividade profissional de Revisão/ Auditoria de contas vem sendo desenvolvido em empresas e
entidades integrantes dos diversos sectores da economia, designadamente da indústria, da hotelaria, do
comércio, incluindo a grande distribuição, local (Empresa Municipais e Intermunicipais) e autárquico
(Municípios e suas Associações), empresarial do estado (Hospitais, desde 2007) e das entidades não
lucrativas (associações, fundações, misericórdias, etc.).
Para além das funções de interesse público cometidas aos ROC, referidas acima, presta também outros
serviços compreendidos nas competências destes, previstas nos Estatutos da Ordem dos ROC, com
observação estrita dos princípios éticos e de independência que regem a profissão.
Possuindo formação na área técnica industrial e frequência de Engenharia, até 1994 fez carreira na
Indústria tendo desempenhado vários cargos técnicos e de Direção, nomeadamente de produção e fabril,
em diversas empresas do sector.

Outras informações relevantes
Perito Independente da lista da Comissão Nacional de Revisão do Ministério de Finanças.
Contabilista Certificado, inscrito na Ordem dos Contabilistas Certificados

REVISOR OFICIAL DE CONTAS SUPLENTE (INSCRITO NA LISTA DA OROC (Nº 589) E NA
CMVM (Nº 20161415)
AVELINO AZEVEDO ANTÃO
Habilitações académicas
Pós Graduação em Contabilidade e Finanças Empresariais (Universidade Aberta)
Pós Graduação Avançada em Direito Fiscal (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa)

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

29

ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES

Mestrado em Contabilidade e Finanças Empresariais (Universidade Aberta)

Atividade profissional
Revisor Oficial de Contas desde 1988. Membro da Comissão de Revisão das Normas Internacionais de
Contabilidade. Docente da Universidade de Aveiro (área de especialização – Contabilidade, Fiscalidade e
Matérias de Auditoria e Revisão Legal das Contas). Membro efetivo da Comissão de Normalização
Contabilística.

Atividade profissional
Membro do Gabinete de Estudos da Ordem dos Contabilistas Certificados.
Sénior Partner da CFA (Cravo Fortes Antão & Associados, SROC Lda.)
Publicação dos seguintes livros: “Normas Internacionais de Contabilidade adotadas na União Europeia” –
Setembro de 2015; “Novo regime de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Não
Lucrativo” – Julho de 2012.
Tem publicado vários artigos ligados às áreas da contabilidade e fiscalidade.

4. Caraterização e funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho
Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras indicando
designadamente, consoante aplicável:
a)

Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte de cada membro,
apresentados segundo o formato seguinte:

Não aplicável em 2017, considerando a informação no ponto 2.

b)

Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do grupo, e outras
atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício;

Não aplicável.
c)

Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para efeitos
de contratação de serviços adicionais ao auditor externo;

Não aplicável.
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d)

Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão para as Matérias
Financeiras.

Não aplicável.

E. REVISOR OFICIAL DE CONTAS
1. Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas (SROC), do ROC e respetivos números de inscrição na Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas (OROC) e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM),
caso aplicável, e dos sócios ROC que a representam e indicação do número de anos em
que o ROC exerce funções consecutivamente junto da entidade e/ou grupo. Caso tenha
ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá indicar
os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou).

Quadro 6 - Identificação dos SROC/ROC
Ide nt if ic a ç ã o S R O C / R O C
M a nda t o

C a rgo
N o me

2012-2014

2012-2014

D e s igna ç ã o
N . de
Ins c riç ã o
na O R O C

N . de
re gis t o
na

SROC

Carlo s Teixeira, No é Go mes & A sso ciado28
, SROC, Lda.
20161383

ROC

Jo rge M arques P ereira Ribeiro

SROC

Cravo , Fo rtes, A ntão & A sso ciado s, Lda.87

20161415

ROC

A delino A zevedo A ntão

20160244

Efetivo
1009

20160624

Suplente

N .º de a no s
de f unç õ e s
e xe rc ida s no
grupo

N .º de a no s
de f unç õ e s
e xe rc ida s na
s o c ie da de

F o rm a

D ata

D a t a do
c o nt ra t o

Despacho n.º 1586/12-SETF
(1), alterado pelo Despacho
2448/12-SETF (2)

(1) 01/10/2012

05-12-2012

-

6

(2) 28/12/2012

05-12-2012

-

6

01-10-2012

-

-

-

01-10-2012

-

-

-

Despacho n.º 1586/12-SETF
589

(1) A inda não fo i no meado Fiscal Único para o mandato 2015-2017
(2) A lteração do ROC representante

2. Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o
ROC presta contas à entidade.
Nos termos dos Estatutos dos Hospitais EPE (art.º 15) e do Estatuto do HDS (art.º 17.º) o fiscal
único tem um mandato de 3 anos renovável uma única vez.

3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce funções consecutivamente
junto da entidade/grupo, bem como indicação do número de anos em que o ROC presta
serviços nesta entidade, incluindo o ano a que se refere o presente relatório, bem assim como
a remuneração relativa ao ano em referência.
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O Fiscal Único/ ROC exerce funções no HDS desde a sua nomeação, promovida pelo Despacho 1586/12SETF, para exercer funções no mandato de 201/2014. Para o mandato em curso, 2015/2017, o Fiscal
Único não foi ainda nomeado.
Quadro 7 - Remuneração anual da SROC
Remuneração anual
Nome

Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados SROC
n.º 28 e CMVM (4681), representada pelo Dr. Jorge
Marques Pereira Ribeiro (ROC n.º 1009).

Bruta (1)

Reduções
Remuneratórias (2)

Reversão
Remuneratória (3)

Valor Final (4)=(1)(2)+(3)

15.322,56 €

0,00 €

0,00 €

15.322,56 €

4. Descrição de outros serviços prestados pela SROC à entidade e/ou prestados pelo ROC que
representa a SROC, caso aplicável.
Não são prestados outros serviços pela SROC ao Hospital Distrital de Santarém, EPE.

F. CONSELHO CONSULTIVO
O Conselho Consultivo previsto nos Estatutos dos EPE, nos artigos 18º a 20º foi constituído após a
nomeação do seu Presidente, em 14/05/2015, pelo Despacho n.º 5077/2015 de 14.05.2015.

A composição do Conselho Consultivo é a seguinte:
Presidente

Prof. Doutor José Azevedo Pereira

Representante do Município

Dr. Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves

Representante do ACES Lezíria

Dra. Diana Faria dos Santos Leiria

Movimento de Utentes dos Serviços Públicos

Prof. Augusto Manuel Gonçalves Figueiredo

Representante dos Trabalhadores

A.T. Isabel Maria M. L. Duarte Santos Fortunato

Liga Amigos Hospital de Santarém

Dra. Maria Virgínia Canas Godinho

Elemento designado pelo C Administração

Dr. Sebastião Geraldes Barba

Elemento designado pelo C. Administração

Enf.ª Maria da Conceção Frazão

G. AUDITOR EXTERNO
O HDS, EPE não tem Auditor Externo, como tal designado, por não constar dos Estatutos dos Hospitais
EPE.
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VI.

ORGANIZAÇÃO INTERNA
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A. ESTATUTOS E COMUNICAÇÕES
1. Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos da entidade.
A competência originária para homologação dos regulamentos internos dos Hospitais, EPE é de S. Exª o
Ministro da Saúde, conforme estatuído pelo artigo 22º, do Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro.
A proposta é dirigida a S. Exª o Ministro da Saúde, sendo veiculada via Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, IP
A alteração é da competência originária de S. Exª o Ministro da Saúde sendo veiculada via Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP.

2. Caraterização dos meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na entidade.
Existe um regulamento de comunicação de irregularidades, elaborado pelo auditor interno, em
conformidade com o estabelecido no n.º 4 do artigo 17.ºA do Estatuto dos Hospitais EPE.
No ano de 2017 foram recebidas 34 comunicações de irregularidades, das quais 91% foram consideradas
inconsistentes.
Para o efeito está disponível na Intranet e Internet o respetivo regulamento, tendo sido objeto de divulgação
interna em Circular Informativa.

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista
à mitigação e prevenção de fraude organizacional.
Há um Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, publicado no sítio da Internet e Intranet.
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Quadro 8 - Políticas antifraude
SERVIÇOS

RISCO
POTENCIAL/ATIVIDADES

RISCOS ASSOCIADOS

Serviços de Aprovisionamento e de Logística

a) Princípio da Concorrência
Processos Administrativos
c) Princípio da Igualdade
de aquisição de bens e de
serviços

Procedimentos PréContratuais

Fundo de Maneio

Celebração de contratos anuais para fornecimentos
que representem maior peso na despesa
Elaboração de um guia para os membros do júri
Redução do recurso ao procedimento por ajuste direto
ao estritamente necessário

a) Constituição dos júris dos
procedimentos

Rotatividade dos elementos dos júris e comissões de
escolha

b) Rigor de processos

Obrigatoriedade de os membros do júri declararem
inexistência de conflitos de interesses

a) Utilização indevida

Obrigatoriedade de prévia autorização da despesa
pelo CA

a) Desvio à recepção

Recepção e conferência por dois funcionários

a) Movimentos não efectuados

Segregação de funções de recepção e conferência de
material
Informatização da requisição e saídas de material

b) Desvio de bens

Acesso condicionado aos Armazéns

a) Erros de identificação

Revisão periódica de processos individuais

b) Omissão de informação

Incentivo à atualização do cadastro

c) Registos e contagem

Cumprimento do Manual de Procedimentos
Informatização de Processos de registo de
assiduidade e processamento de salários
Cumprimento do Manual de Procedimentos

b) Recepção não controlada

Inserção de dados do
cadastro do trabalhador

Recursos Humanos

Utilização generalizada da Plataforma Eletrónica

Recepção de Materiais

Gestão de Stocks

Serviço de Instalações e
Equipamentos

MEDIDAS IMPLEMENTADAS

a) Falta de rigor
Inserção de dados
relativos ao
b) Dados viciados
processamento de salários c) Desconformidade de abonos
e/ou descontos
Gestão dos dados de
assiduidade dos
trabalhadores

a) Utilização indevida de dados Limitação à frequência de registos manuais

b) Violação do sistema de
Cumprimento do Manual de Procedimentos
pontualidade e assiduidade
a) Falta de rigor na informação Conferência de dados com outras fontes
b) Documentação em
Prestação de informação desconformidades
para a gestão (CA)
c) Viciação de Contratos de
Trabalho e de condições de Protecção de campos pré-definidos nas minutas base
contrato
Nomeação de júris diferenciados pelos diversos
Processos administrativos
a) Princípio da Transparência
concursos
de recrutamento e
selecção
b) Princípio da Igualdade
Publicitação de todos os documentos do concurso
a) Valores e preços justos

Cumprimento do CCP

Gestão de Contratos de
Manutenção

b) Número de visitas
c) Intervenções efectivas e
materiais aplicados
a) Materiais aplicados

Cumprimento do Manual de Procedimentos
Acompanhamento das visitas/intervenções por
funcionários do HDS
Acompanhamento das obras

Fiscalização de Obras

× Quantidades

Actas de todas as reuniões de obra

× Qualidade

Explicitação clara de materiais aplicados e usados

a) Trabalhos realizados
b) Recepção de equipamentos
em conformidade

Autos de medição

Verificação e conferência
de facturas

Autos de recepção

(Continua)
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Gabinete de
Tecnologias de
Informação

SERVIÇOS

RISCO
POTENCIAL/ATIVIDADES

Falhas nos Sistemas
Instalados

RISCOS ASSOCIADOS
a) Com efeitos no registo das
actividades
b) Com efeitos na facturação
c) Com compromisso de
operacionalidade

MEDIDAS IMPLEMENTADAS
Limitação do acesso ao Datacenter por impressão
digital
Servidores redundantes
Backup diário de toda atividade
Utilizadores com perfil específico para anulações

Rigor e Confidencialidade a) Exposição interna e externa Perfil específico e adequado a cada área

Gestão de Doentes

Serviços Hoteleiros

Serviços Financeiros

Gestão de Tesouraria

a) Desvio de Fundos

Cumprimento do Manual de Procedimentos

b) Utilização indevida

Incentivar a utilização do pagamento automático

a) Falta de rigor
Facturação (Receita)

b) Contas de Clientes

Cumprimento do Manual de Procedimentos

c) Atrasos indevidos
a) Incumprimento do Manual de
Procedimentos
b) Alterações relativas a
Facturação (Despesa)
Cumprimento do Manual de Procedimentos
Fornecedores
c) Viciação de conferência de
facturas
Pesagem da roupa à entrada (roupa limpa) e à saída
Lavandaria e Tratamento a) Rigor em contagem e
(roupa suja), na origem e no destino, com registo e
de Roupas
pesagens
assinatura por três funcionários.
Guia de entrega da roupa com descriminação de
b) Desvios e Abates
tipologia e quantidades entregues
Prescrição eletrónica da alimentação e fornecimento
a) Rigor nos registos
associado ao doente
Serviço de Alimentação e
Acompanhamento diário pelo nutricionista e dietista
Dietética
nas diversas fases do processo
b) Cumprimentos dos contratos
Empresa fornecedora tem que ter certificação de
qualidade
Procedimento de trabalho de identificação de 3ºs
a) Do utente
Registo dos dados
responsáveis
identificativos
Detecção e correcção periódica de
b) Da Entidade Responsável
erros
a) Utilização indevida de
Acompanhamento do percurso do Processo Clínico
informação clínica
b) Processos mal arquivados e no HDS
Arquivo Clínico
duplicados
Organizado e Funcional
c) Acesso reservado ao Arquivo
Limitação do acesso ao arquivo
Clínico e quebra de
clínico
confidencialidade
a) Falta de cobrança
Taxas Moderadoras

b) Cobrança indevida

Procedimento de Trabalho de cobrança e isenção de
taxas moderadoras

c) Erros de taxas cobradas

B. CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCOS
1. Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) compatível com a
dimensão e complexidade da entidade, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos
(este deve abarcar todos os riscos relevantes para a entidade).
O HDS dispõe de um sistema de controlo interno, evidenciado, nomeadamente pela existência de
regulamentos para as áreas-chave e acompanhamento do desempenho dos indicadores-chave como por
exemplo, dos consumos, dos níveis de atividade, dos principais gastos, a verificação de existências e a
verificação (periódica e extraordinária) de fundos de maneio.
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No Serviço Financeiro são desenvolvidas várias ações de monitorização com vista á eficiência e eficácia do
Serviço:


Ao nível da tesouraria é conferido o caixa em dias aleatórios e sempre que existe alteração do
funcionário da tesouraria, os fundos de maneio são controlados mensalmente e o fundo fixo de
caixa sempre que existe um levantamento do mesmo;



Os utentes são incentivados a utilizar preferencialmente o pagamento automático (multibanco);



As folhas de caixa são contabilizadas/conferidas até 3 dias úteis após o pagamento e cobrança;



Ao nível da conferência e receção de faturas é conferida a fatura com os requisitos legais, bem
como a conformidade com a guia de entrada e respetiva nota de encomenda;



Ao nível da Despesa são conferidas mensalmente as faturas lançadas, especializado os custos não
lançados e controlado o circuito dos exames ao exterior. A base de dados de fornecedores é
conferida sempre que existe alguma alteração ou aquando o pagamento ao fornecedor;



Mensalmente são efetuadas as reconciliações bancárias com as Instituições Financeiras;



Trimestralmente é conferido o Inventário com o Serviço de Património;



Ao longo do ano são feitas circularizações com os saldos de fornecedores, por forma a no final do
ano existirem divergências mínimas;



No final de cada mês são analisados as listagens de compromissos fornecidos aos serviços de
aprovisionamento e farmácia com os mapas da LCPA a enviar à ACSS;



Trimestralmente são analisados os compromissos fornecidos que ainda não tem nota de
encomenda associada;



Ao nível da Receita são feitas circularizações com os saldos de clientes anualmente e ao nível das
entidades que fazem parte do projeto Clearing House as reconciliações são feitas
trimestralmente;



São enviados postais e ofícios trimestralmente a solicitar os valores em dívida;



Diariamente são conferidas as taxas moderadoras através do controlo dos recibos anulados;



Diariamente são registados todos os meios de pagamento que o HDS recebe pelo correio.

2. Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela
implementação de sistema de gestão e controlo de risco que permita antecipar e minimizar os
riscos inerentes à atividade desenvolvida.
No HDS existe:
Um auditor interno, a quem compete, nos termos do n.º 1, do art.º 17º do anexo II ao Decreto- Lei n.º
233/2005, de 29 de dezembro, o controlo interno e de gestão de riscos nos domínios contabilístico,
financeiro, operacional, informático e dos recursos humanos, assegurando ainda as consequências especiais

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

37

ORGANIZAÇÃO INTERNA

elencadas no n.º 1 dos referidos artigo e diploma, consolidada peço Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de
fevereiro.
A Comissão de Gestão do Risco que engloba o risco clínico e o não clínico;
O Serviço de Segurança Higiene e Saúde no Trabalho que tem como objetivo promover a segurança,
higiene e saúde nos locais de trabalho, assegurar a integridade física e psíquica dos trabalhadores, assim
como a prevenção dos riscos profissionais, por forma a diminuir os acidentes de trabalho e doenças
profissionais;
O Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistências aos
Antimicrobianos, que atua no âmbito do programa com o mesmo nome criado para o combate às elevadas
taxas de infeção associadas aos cuidados de saúde.

3. Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da entidade, este deve incluir
a definição de níveis de risco considerados aceitáveis e identificar as principais medidas
adotadas.
No HDS, a qualidade está associada à Gestão do Risco e à promoção de um ambiente seguro quer para o
doente e seus familiares, quer para os seus colaboradores.
Materializa-se nas atividades, entre outras, de avaliação do risco, sistema de notificação de eventos
adversos, análise de causa raiz de eventos adversos, formação e desenvolvimento profissional, análise e
revisão de processos e acreditação e certificação de serviços.“

4. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica
e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da entidade.
Ver organograma - Cap. V – ponto B.8

5. Indicação da existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos.
Podemos identificar as seguintes áreas funcionais com competências no controlo de riscos:


Serviço de Instalações e Equipamentos;
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6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais e
jurídicos) a que a entidade se expõe no exercício da atividade.
No HDS identificam-se os seguintes riscos possíveis, por áreas:

Serviços Financeiros
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Serviços de Aprovisionamento e de Logística
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Recursos Humanos
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Serviços de Instalações e de Equipamentos

Gestão de Doentes
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Gabinete de Tecnologias de Informação

Serviços Hoteleiros

7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e
mitigação de riscos.
De acordo com as orientações da Direção Geral da Saúde os processos de identificação, avaliação,
acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos do HDS seguem os seguintes procedimentos:
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O Sistema Nacional de Notificação de Incidentes e de Eventos Adversos (SNNIEA) é estruturado de
acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e o Conselho da União Europeia.
Abrange todos os níveis e áreas de prestação de cuidados, tem como objetivo dotar os cidadãos e
os profissionais de saúde de uma ferramenta para a notificação e a aprendizagem com o erro. O
Sistema assenta em notificações feitas de forma voluntária, anónima, confidencial e não punitiva.
Pretende-se com este sistema evitar futuras ocorrências e encorajar os cidadãos e os profissionais
de saúde a notificar os incidentes e eventos adversos com que tomem contacto.



O Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SSHT) atua de acordo com os procedimentos
específicos enquadrados na legislação do trabalho.

8. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na entidade
relativamente ao processo de divulgação de informação financeira.
Os principais elementos do Sistema de Controlo Interno e de Gestão de Risco implementados no Hospital
relativamente ao processo de divulgação financeira são:


Existência de manuais de procedimentos de trabalho no serviço financeiro de acordo com
orientações da ACSS;



Informação financeira reportada à ACSS mensalmente até ao dia 10 do mês seguinte;



Outros pedidos de informação solicitados pela ACSS;



Reporte trimestralmente de informação à DGTF, INE, etc.;



Publicitação na página da Internet dos Relatórios e Contas anuais.

C. REGULAMENTOS E CÓDIGOS
1. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que
entidade está legalmente obrigada, com apresentação dos aspetos mais relevantes e de maior
importância. Indicação do sítio da entidade onde estes elementos se encontram disponíveis
para consulta.
Na perspetiva do seu enquadramento económico e social, o Hospital de Santarém está sujeito ao normativo
do Serviço Nacional de Saúde, da Lei de Bases da Saúde, do Estatuto decorrente da sua qualidade como
Entidade Publica Empresarial e do Regulamento Interno aprovado pelo Conselho de Administração e
homologado pelo Senhor Ministro da Saúde.
O Hospital dispõe ainda de um amplo conjunto de regulamentos de serviço e de função que a seguir se
elencam:
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Regulamentos externos
 Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC)
 Consulta Tempo e Horas (CTH)
 Interrupção da Gravidez até às 10 semanas de Gestação (IVG)
 Programa Tratamento de Doentes em Tratamento com Infeção VIH/SIDA (TARC)
 Programa Específico para Melhoria do Acesso ao Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

Regulamentos internos
 Regulamento das Estruturas de Gestão do Risco
 Plano de Emergência Interno
 Plano de Prevenção do Risco de Corrupção e Infrações Conexas
 Regulamento Interno Processo de Avaliação de Desempenho
 Regulamento de horários dos Auxiliares Ação Médica
 Regulamento de Bloco Operatório Central
 Regulamento da Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar
 Regulamento das Consultas Externas
 Regulamento do Departamento de Formação e Aperfeiçoamento Profissional
 Regulamento das Visitas dos Delegados de Informação Médica
 Regulamento dos horários de Enfermagem
 Regulamento do Gabinete de Codificação e Auditoria
 Regulamento do Gabinete Utente
 Regulamento dos Horários do Hospital Distrital de Santarém
 Regulamento do Hospital de Dia de Oncologia Médica
 Regulamento do Núcleo de Estudos de Formação em Enfermagem e Saúde
 Regulamento a observar em caso de óbito
 Regulamento relativo à produção da Cirurgia Adicional
 Regulamento Interno dos Processos Clínicos
 Regulamento Interno do Centro de Responsabilidade Integrado de Psiquiatria e Saúde Mental
do HDS
 Regulamento das condições de utilização da infraestrutura da RIS para efeitos de manutenção
remota.
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 Regulamento de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho no HDS
 Regulamento da Unidade Médico-Cirúrgica do Departamento Urgência (UMC)
 Regulamento do Serviço de Urgência
 Regulamento do Regime de Visitas e Acompanhantes em regime de Internamento
 Regulamento Interno da VMER de Santarém
 Regulamento de Aprovisionamento
 Regulamento de Espólios
 Regulamento Interno do Hospital de Santarém
 Regulamento do Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco
 Regulamento de Assistência Espiritual e Religiosa
 Regulamento de Preparação Centralizada de Citotóxicos
 Regulamento da alta do doente
 Regulamento arquivístico do HDS
 Regulamento de Farmácia e Terapêutica
 Regulamento dos horários e funcionamento de atendimento do HDS
 Regulamento da Direção de Enfermagem
 Regulamento da Comissão de Ética para a Saúde
 Regulamento de Fundo Maneio
 Regulamento de Comunicação Interna de Irregularidades
 Regulamento de Impressos
Os Regulamentos referidos anteriormente encontram-se disponíveis no sítio da internet e/ou na
intranet do Hospital.

2. Referência à existência de um código de ética, com a data da última atualização, que contemple
exigentes comportamentos éticos e deontológicos. Indicação onde este se encontra disponível
para consulta, assim como indicação da forma como é efetuada a sua divulgação junto dos seus
colaboradores, clientes e fornecedores. Informação sobre as medidas vigentes tendo em vista
garantir um tratamento equitativo junto dos seus clientes e fornecedores e demais titulares de
interesses legítimos, designadamente colaboradores da entidade, ou outros credores que não
fornecedores ou, de um modo geral, qualquer entidade que estabeleça alguma relação jurídica
com a entidade (vide artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).
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Indicação se o código de ética foi elaborado ou não tendo em conta a normas portuguesas NP
4460-1:2007 “Ética nas organizações Parte 1: Linhas de orientação para o processo de
elaboração e implementação de códigos de ética nas organizações” e NP 4460-2:2010 “Ética nas
organizações Parte 2: Guia de orientação para a elaboração, implementação e operacionalização
de códigos de ética nas organizações”.
A última versão do Código de Ética do HDS foi aprovada em maio de 2013 e divulgado no sítio da internet e
intranet. Aplica-se a todos os colaboradores do HDS, ligados a instituição a título permanente ou eventual,
qualquer que seja o regime legal que presida à constituição do respetivo vínculo, no cumprimento das suas
Missão, Visão e Valores.
Em 2018 será feita a revisão do Código de Ética à luz da norma NP 4460-2:2010.

3. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC)
para prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador ou Fornecedor de Serviços) e
externas (cometida por Clientes ou Terceiros), assim como a identificação das ocorrências e as
medidas tomadas para a sua mitigação. Indicação relativa ao cumprimento da legislação e da
regulamentação em vigor relativas à prevenção da corrupção e sobre a elaboração do Relatório
Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da
Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação do local no sítio da entidade onde se encontra
publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º do RJSPE).
 Foi elaborado e homologado o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, que se
encontra disponível em:

http://www.hds.min-saude.pt/wpcontent/uploads/2016/06/Plano_Gest%C3%A3o_Riscos_Corrup%C3%A7%C3%A3o_Infr
a%C3%A7%C3%B5es_Conexas-3%C2%AARevis%C3%A3o.pdf
 Foi elaborado e homologado o Relatório Anual de Implementação do PGRCIC de 2017 que se
encontra disponível em:
http://www.hds.min-saude.pt/wpcontent/uploads/2018/05/Relat%C3%B3rio_Implementa%C3%A7%C3%A3o_PGRIC_20
17.pdf
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D. DEVERES ESPECIAIS DE INFORMAÇÃO
1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a
entidade se encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de informação económica
e financeira (vide alíneas d) a i) do n.º1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de
outubro), a saber:
a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras entidades,
mesmo nos casos em que assumam organização de grupo;
Não aplicável, por não constar das competências dos órgãos de Administração dos Hospitais EPE.

b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e indicação de
medidas de correção aplicadas ou a aplicar;
É elaborado mensalmente o Relatório de Avaliação do Desempenho Económico-Financeiro que é remetido
mensalmente na plataforma SICA (ACSS) sendo adicionalmente remetida para a Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

c)

Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de
investimento e as fontes de financiamento;

A informação é remetida através da plataforma SICA (ACSS), sendo adicionalmente remetida para a ARSLVT
e Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF).

d) Orçamento anual e plurianual;
A informação é reportada anualmente através das plataformas SICA (ACSS) e do SIRIEF (DGTF) sendo
adicionalmente remetida para a ARSLVT e Direção Geral do Orçamento (DGO).

e) Documentos anuais de prestação de contas;
A informação é reportada através da plataforma do SIRIEF (DGTF), sendo adicionalmente remetida para o
Tribunal de Contas, Inspeção Geral das Finanças (IGF) e ACSS.

f)

Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do órgão de
fiscalização.
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A informação é reportada através da plataforma SIRIEF (DGTF) e para a DGO.

2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a que a
entidade se encontra sujeita, nomeadamente os relativos a informação a prestar anualmente ao
titular da função acionista e ao público em geral sobre o modo como foi prosseguida a sua
missão, do grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a política de
responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os termos de prestação do serviço
público, e em que medida foi salvaguardada a sua competitividade, designadamente pela via da
investigação, do desenvolvimento, da inovação e da integração de novas tecnologias no processo
produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).
O cumprimento dos deveres do ponto acima encontra-se cumprido através da divulgação da informação
em: http://www.hds.min-saude.pt/

E. SÍTIO DA INTERNET
1. Indicação do endereço utilizado na divulgação dos seguintes elementos sobre a entidade (vide
artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro):
a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC;
A informação encontra-se disponível no sítio da Internet:

http://www.hds.min-saude.pt/index.php/caracteristicas-do-hospital/

b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões;
A informação encontra-se disponível no sítio da Internet:
http://www.hds.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/06/RegulamentoInterno2014.pdf

c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos
curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios;
A informação encontra-se disponível no sítio da Internet:
http://www.hds.min-saude.pt/index.php/relatorios-do-governo-societario/
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d) Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável, semestrais;
A informação encontra-se disponível no sítio da Internet:
http://www.hds.min-saude.pt/index.php/relatorio-e-contas/

e) Obrigações de serviço público a que a entidade está sujeita e os termos contratuais da
prestação de serviço público;
A informação encontra-se disponível no sítio da Internet:
http://www.hds.min-saude.pt/index.php/contrato-programa/

f)

Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos do Estado nos últimos
três exercícios.
A informação encontra-se disponível no sítio da Internet:
http://www.hds.min-saude.pt/index.php/metodologias/

F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO E DE INTERESSE GERAL
1. Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que tenha confiado à entidade
a prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à remuneração
dessa atividade (vide n.º 3 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).
Consideram-se o Contrato Programa celebrado entre o Ministério da Saúde e o HDS, EPE, que
define as orientações e objetivos de gestão no âmbito da prestação de cuidados de saúde em
termos de produção contratada, respetiva remuneração e custos, assim como os incentivos
institucionais atribuídos em função do cumprimento dos objetivos de qualidade e eficiência
económico-financeira.

2. Referência às propostas de contratualização da prestação de serviço público
apresentadas ao titular da função acionista e ao membro do governo responsável pelo
respetivo setor de atividade (vide n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 48.º do RJSPE), das quais
deverão constar os seguintes elementos: Associação de metas quantitativas a custos
permanentemente auditáveis; Modelo de financiamento, prevendo penalizações em

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

50

ORGANIZAÇÃO INTERNA

caso de incumprimento; Critérios de avaliação e revisão contratuais; Parâmetros
destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes; Compatibilidade com
o esforço financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de verbas constantes do
Orçamento do Estado em cada exercício; Metodologias adotadas tendo em vista a
melhoria contínua da qualidade do serviço prestado e do grau de satisfação dos clientes
ou dos utentes. A entidade deve apresentar evidência do seguinte:
a) Que elaborou uma proposta de contratualização da prestação de serviço público;
Conforme alínea e) do ponto E.

b) Que essa proposta foi apresentada ao titular da função acionista e ao membro do
Governo responsável pelo respetivo setor de atividade;
Conforme alínea e) do ponto E.

c) Que a proposta cumpre com todos os requisitos legais definidos no n.º 1 do artigo
48.º do RJSPE.
Conforme alínea e) do ponto E.
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VII.

REMUNERAÇÕES

A. COMPETÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO
1. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, dos
membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da entidade.
A política de remunerações dos membros dos órgãos sociais e dos dirigentes é definida pela Tutela através
dos seguintes diplomas legais:


Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de Março, alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro;



Resoluções do Conselho de Ministros n.º 16/2012, 14/02; 18/2012, 21/02; 36/2012, de 26/03;



Art.º 12º, Lei 12-A/2010, de 30/06;



Resolução do Conselho de Ministros nº 97/2012 de 21/11;



Decreto-Lei n.º 77/2014, 18 de setembro;



Lei 75/2014, 12 de setembro;



Lei 159-A/2015, 30 de dezembro;

2. Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos de interesses,
atuais ou potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões societárias e a entidade,
designadamente na aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo 51.º do Decreto-Lei
n.º 133/2013, de 3 de outubro).
Para a prevenção e deteção da existência de conflitos de interesses foi determinada a obrigatoriedade de
apresentação de declaração para o efeito por todos os intervenientes, passivos e ativos nos processos de
despesa. Igualmente foi dada obrigatoriedade ao pedido de acumulação de funções de trabalhadores em
funções públicas e ao dever de informar as acumulações de funções dos trabalhadores dos contratos
individuais de trabalho.

3. Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte dos membros do
órgão de administração do que dispõe o artigo 51.º do RJSPE, isto é, de que se abstêm de intervir
nas decisões que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de
despesas por si realizadas.

Os membros do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, E.P.E, declaram sob
compromisso de honra que se abstêm de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios
interesses.
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B. COMISSÃO DE FIXAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES
O Hospital desconhece a composição e orientação de eventual Comissão de fixação de
remunerações, cingindo-se aos normativos referidos no ponto A.1.

C. ESTRUTURA DAS REMUNERAÇÕES
1. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização.
As remunerações do Conselho de Administração foram definidas nos termos dos diplomas mencionados em
A.1.
A remuneração do órgão de Fiscalização, Fiscal Único, é definida com base no despacho nº 1586/12 – SETF,
de 1 de Outubro.

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o alinhamento
dos objetivos dos membros do órgão de administração com os objetivos de longo prazo da
entidade.
O vencimento mensal ilíquido dos membros do Conselho de Administração é definido tendo por base o valor
padrão do vencimento mensal ilíquido do Primeiro-Ministro, bem como os critérios de classificação das
empresas definidos na Resolução do Conselho de Ministros nº 16/2012, de 14 de fevereiro, tendo para este
fim a classificação dos hospitais sido promovida pela Resolução do Conselho de Ministros nº 36/2012, de
26 de março.

3. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, critérios de
atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho nesta componente.
Não existe componente variável.

4. Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção
do período de diferimento.
Não se verifica direito a componente variável da remuneração, conforme referido em 3, que antecede, a
presente questão não é aplicável.
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5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos de
atribuição de prémio.
Não aplicável por não estar implementado o Contrato de Gestão.

6. Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os
administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos individuais.
Não existem regimes complementares de pensões ou de reforma.

D. DIVULGAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES
1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos
membros do órgão de administração da entidade, proveniente da entidade, incluindo
remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção às diferentes componentes que lhe
deram origem, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta
informação. A apresentar segundo os formatos seguintes:

Quadro 9 - Estatuto do Gestor Público
Estatuto do Gestor Público
Membro do Conselho de Administração

Remuneração mensal bruta
Fixado
(Sim/Não)

Classificação
Vencimento

Despesas de
representação

José Rianço Josué

Sim

B

4.204,00 €

1.471,00 €

João Maria Roxo Vaz Rico

Sim

B

3.433,00 €

1.373,00 €

Maria Lopes André Jorge Bernardes

Sim

B

5.266,17 €

1.115,00 €

Ilda Ferreira Baptista M.Silva Veiga

Sim

B

3.433,00 €

1.373,00 €

Nota: Valores sem a redução de gestores públicos.
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Quadro 10 - Remuneração Anual dos Órgãos do Conselho de Administração
Remuneração Anual
Membros do Conselho de
Administração
Fixa (1)

Variável (2)

Valor bruto
(3)=(1)+(2)

Reduções
remuneratórias (4)

Valor Final Bruto
(5) = (3)-(4)

José Rianço Josué

76.508,00 €

0,00 €

76.508,00 €

3.825,36 €

72.682,64 €

João Maria Roxo Vaz Rico

64.538,00 €

0,00 €

64.538,00 €

3.226,89 €

61.311,11 €

Maria Lopes André Jorge Bernardes

87.054,02 €

0,00 €

87.054,02 €

4.336,91 €

82.717,11 €

Ilda Ferreira Baptista M.Silva Veiga

64.538,00 €

0,00 €

64.538,00 €

3.226,89 €

61.311,11 €

Total

292.638,02 €

14.616,05 €

278.021,97 €

Quadro 11 - Benefícios Sociais
Beneficios Sociais
Membro do Conselho de Administração

Valor do subsidio de refeição

Regime de Proteção Social

Encargo
anual
seguro de
vida

Encargo
anual
seguro de
saúde

Diário (1)

Encargo
anual da
entidade

Identificar

Encargo
anual da
entidade

José Rianço Josué

4,52€ - 4,77€

1.084,70 €

CGA + ADSE

10.008,90 €

-

-

João Maria Roxo Vaz Rico

4,52€ - 4,77€

1.058,08 €

CGA + ADSE

8.392,90 €

-

-

Maria Lopes André Jorge Bernardes

4,52€ - 4,77€

1.101,26 €

CGA + ADSE

11.540,99 €

-

-

Ilda Ferreira Baptista M. Silva Veiga

4,52€ - 4,77€

1.013,38 €

CGA + ADSE

8.344,99 €

-

-

38.287,78 €

-

-

Total

4.257,42 €

(1) De janeiro a julho o subsídio de alimentação era de 4,52€ a partir de agosto de 2017 passou a ser 4,77€.

2. Indicação dos montantes pagos, por outras entidades em relação de domínio ou de grupo ou que
se encontrem sujeitas a um domínio comum.
Não se verifica a existência de montantes pagos pelas entidades em presença.

3. Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de
prémios e explanação dos motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram
concedidos.
Não existem remunerações pagas sob a forma de participação nos lucros e/ou pagamento de prémios.
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4. Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à
cessação das suas funções durante o exercício.
Não ocorreram em 2017.

5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos
membros do órgão de fiscalização da entidade, podendo ser feita remissão para ponto do relatório
onde já conste esta informação.
Ver Capítulo V – Ponto D.3.

6. Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia
geral, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação.
Não aplicável.
Estatutariamente uma entidade do tipo E.P.E. não dispõe de Assembleia Geral.
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VIII.

TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS

1. Apresentação de mecanismos implementados pela entidade para efeitos de controlo de
transações com partes relacionadas e indicação das transações que foram sujeitas a controlo no
ano de referência.
Não se verificaram transações com partes relacionadas, nem se perspetivam transferências, de forma
gratuita ou onerosa de recursos, serviços ou obrigações, à margem dos princípios da concorrência, da
transparência e da imparcialidade.

2. Informação sobre outras transações:
a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços;
Os procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços são os previstos no Código
Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, foi, ao longo dos anos, objeto
de várias alterações, introduzidas pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 223/2009,
de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo
Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo DecretoLei n.º 149/2012, de 12 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro e com a alteração
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, sendo que os mais utilizados têm sido:


Ajuste direto simplificado



Ajuste direto regime geral



Concurso público com e sem publicação JOUE



Acordo Quadro ao abrigo do art.º 259º do CCP

b) Identificação das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado;
As transações que não tenham ocorrido em condições de mercado deveram-se às seguintes situações:


Situações economicamente irrelevantes



Situações de exclusividade de fornecedores



Situação de emergência clínica



Recurso a MCDT no exterior com tempo de realização mais oportuno



Recurso a MCDT no exterior com critério de proximidade e risco para o doente

c) Lista de fornecedores com transações com a entidade que representem mais de 5% dos
fornecimentos e serviços externos (no caso de ultrapassar 1 milhão de euros).
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Quadro 12 - Fornecimentos e Serviços Externos
Fornecedores

IX.

Valor

GILEAD SCIENCES, LTD

3.104.765,41 €

QUADRANTES - CLINICA MEDICA E DIAGNÓSTICO-POPULAR
FACTORING

1.986.498,32 €

ROCHE FARMACEUTICA QUIMICA, LDA

1.826.987,56 €

CENTRO HOSPITALAR MEDIO TEJO, EPE

1.117.106,43 €

MEDTRONIC PORTUGAL, LDA

1.096.046,75 €

GERTAL - COMP. GERAL REST. E ALIMENTAÇÃO, S.A.

995.958,72 €

NOVARTIS FARMA, S.A.

956.946,94 €

SECAL - Engenharia e Construções, SA- Novo Banco Factoring

945.133,39 €

ANÁLISE

DE

SUSTENTABILIDADE

DA

ENTIDADE

NOS

DOMINIOS

ECONÓMICOS, SOCIAL E AMBIENTAL
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1.

Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas.

Para o cumprimento das metas fixadas e contratadas foram desenhadas estratégias de acordo com a
natureza das funções e de acordo com os recursos de que o Hospital dispôs ao longo do ano de 2017.
Na perspetiva assistencial e para que fosse alcançada a melhor resposta possível, a estratégia assentou em
manter permanentemente ajustada a capacidade de resposta quer em termos de recursos humanos, quer
em termos da sua utilização. Efetivamente ajustaram-se permanentemente as equipas, o horários e os
modelos de funcionamento para que, com a máxima eficiência, se obtivesse uma efetividade assistencial ao
melhor nível.
Foi assim que se obtiveram bons resultados no ambulatório e no internamento e, mesmo com os blocos
operatórios condicionados, a atividade cirúrgica superou largamente a realizada em 2016, aproximando-se
muito do contratado.
Foi melhorado a acessibilidade aos Serviços, o que se refletiu no aumento das consultas externas e das
cirurgias.
Os serviços de urgência foram servidos por equipas multidisciplinares com o grau de diferenciação
adequado, o que garantiu uma resposta muito satisfatória ao longo de todo o ano.
Nos serviços de internamento foi adotada uma flexibilidade das lotações dos serviços, ajustando-se
permanentemente à procura, garantindo-lhe uma resposta de qualidade.
Mantendo e reforçando o princípio do serviço público, o Hospital envolveu-se nos programas de qualidade,
interagiu com os Cuidados Primários e com os Cuidados Continuados. Abrindo as suas fronteiras foi
complementar com os hospitais do Serviço Nacional de Saúde da Região.

2.

Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e
ambiental e a salvaguardar normas de qualidade.

A eficiência económica é obtida a partir da melhor utilização dos recursos disponíveis. Ao longo do ano 2017
foram levadas a cabo políticas de gestão de recursos humanos com ajustamentos sectoriais e profissionais,
permitindo aos Serviços cumprir os seus objetivos. Alguns constrangimentos, internos e externos, não
foram positivos para a eficiência como foi o caso da dispersão de recursos entre o Hospital de Santarém e o
Hospital de Torres Novas, para garantir a acessibilidade e capacidade de resposta, enquanto decorrem as
obras nos Blocos Operatórios.
Os Serviços organizaram-se para não desperdiçarem recursos ambulatorizando na área médica e na área
cirúrgica, toda a atividade ambulatorizável, nos hospitais de dia e na cirurgia de ambulatório, deixando para
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o internamento e para a cirurgia eletiva apenas a atividade não ambulatorizável, obtendo ganhos de
eficiência económica.
A adesão às diversas plataformas de compras centralizadas, quer no âmbito do Ministério da Saúde, quer
no âmbito da Administração Pública deu bons contributos à melhoria da gestão e da redução da despesa,
cujos cortes nem sempre se apresentam com critérios de racionalidade.
No âmbito do medicamento, foi seguida a política definida pelo Ministério com resultados mensuráveis de
eficiência interna, através dos custos e de eficiência externa através dos resultados.
Na perspetiva social e ambiental, o cumprimento rigoroso de um código de ética e de missão do Hospital,
constitui um instrumento determinante para o reconhecimento do Hospital como uma organização que
cultiva o primado das pessoas que se preocupa com o seu bem-estar individual e em comunidade, contando
com todo, nas suas áreas, nos seus setores, serviços, assegurando cuidados de qualidade, acessíveis, em
tempo oportuno e num quadro de desenvolvimento económico e financeiro sustentável.
A qualidade é um vetor em promoção permanente, vista no seu sentido mais amplo e geral, enquanto
preocupação central da gestão e de todos os Serviços e profissionais.
Numa perspetiva mais técnica, o Hospital mantem ativos os vários programas de Acreditação ou de
Certificação enquanto instrumento de motivação, orientações e acompanhamento para assegurar que se faz
bem aquilo que tem que ser feito.

3.

Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial:

a) Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável e dos
termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da proteção dos consumidores
(vide artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro);
O Hospital, o Conselho de Administração, os Serviços e os Profissionais têm plena interiorização que são
responsáveis pela prestação de um serviço público e que são responsáveis pela melhor utilização de
recursos públicos, com compromisso pessoal e profissional com a saúde e o bem-estar das pessoas.
A exposição permanente e a utilização de inquéritos de satisfação permite em tempo oportuno avaliar o
estado de perceção pelos Utentes dos serviços e cuidados que lhe são prestados. No ano de 2017 os níveis
de satisfação revelados pelo Inquérito realizado revelaram-se muito elevados e como corolário da entrega
e do desempenho dos profissionais e dos Serviços.
A atenção formal e informal que é dada ao ato de reclamar, torna-o muito importante e consequente como
atesta a monitorização permanente da Entidade Reguladora da Saúde.
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Num serviço público de saúde organizado em rede nacional como é o Serviço Nacional de Saúde a
responsabilidade é acrescida pela confiança depositada pelos utilizadores e pelas exigências crescentes,
pelo direito a aceder a um bem de mérito, fundamental para o bem-estar individual e comunitário.

b) Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e do respeito por
princípios de legalidade e ética empresarial, assim como as regras implementadas tendo em vista o
desenvolvimento sustentável (vide artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro);
Para que sejam sustentáveis, o Hospital e o Serviço Nacional de Saúde, pratica-se uma criteriosa gestão de
recursos, combatendo as más práticas, eliminando o desperdício e privilegiando a promoção do bem-estar
das pessoas.
Ouvir e respeitar a opinião das pessoas, por sua iniciativa ou por sua auscultação permite estar em sintonia
com as suas expectativas e necessidades.
A gestão do ambiente interno tem dimensões de qualidade, quer a partir das condições criadas para o bemestar das pessoas, quer a partir das preocupações e medidas tomadas para gerir os fatores de risco.
Numa perspetiva mais geral e incluindo a dimensão externa, tem sido uma posição firme e irredutível a
manutenção de um equilíbrio ambiental, conjugando edifício, instalações, equipamentos, espaços verdes,
circuitos pedestres, e vias de comunicação, transmitindo harmonia e bem-estar.

c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de
oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e a permitir a conciliação entre
a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.º 2 do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de
outubro);
A organização hospitalar é, por excelência, um ambiente onde a igualdade de género se afirma sem
equívocos de tratamento e de oportunidades, não existindo barreiras ou discriminações. No dia-a-dia da
gestão e do funcionamento dos Serviços exerce-se um esforço de conciliação permanente da vida pessoal,
profissional e familiar.

d) Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do Género, conforme
estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 23 de fevereiro;
Dentro da particularidade da população hospitalar, com mais de 70% do sexo feminino, a realidade impõese com naturalidade em termos de igualdade de género.
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Quadro 13 - Distribuição de efetivos por sexo
Grupo Profissional

Homens

Mulheres

Total

Órgãos Sociais

2

2

4

Cargos Dirigentes sem órgãos sociais

2

1

3

Médicos

69

109

178

Formação Pré-Carreira

33

67

100

Técnicos Superiores Saúde

2

9

11

Técnicos Superiores

3

27

30

Técn. Diagnóstico e Terapêutica

14

94

108

Enfermeiros

88

507

595

Pessoal Informática

3

2

5

Assistentes Técnicos

27

108

135

Assistentes Operacionais

98

341

439

341

1.267

1.608

Total
Fonte: RHV

e) Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela entidade, as quais devem ser
orientadas para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o estímulo
do aumento da produtividade, tratando com respeito e integridade os seus trabalhadores e
contribuindo ativamente para a sua valorização profissional (vide n.º 1 do artigo 50.º do DecretoLei n.º 133/2013, de 3 de outubro);
De acordo com a cultura instituída, os colaboradores são chamados a intervir nas decisões e dão contributos
livres para a gestão, como forma de respeito pelo seu papel na organização.
A motivação e o estímulo para a produção e a produtividade resulta da organização do trabalho e da criação
de oportunidades para a valorização pessoal e profissional.

f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos moldes em que
foi salvaguardada a competitividade da entidade, designadamente pela via de investigação,
inovação, desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1
do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). Referência ao plano de ação para o
futuro e a medidas de criação de valor para o acionista (aumento da produtividade, orientação para
o cliente, redução da exposição a riscos decorrentes dos impactes ambientais, económicos e sociais
das atividades, etc.).
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Por natureza a organização, a atividade e o ambiente hospitalar assentam em inovação, ciência,
investigação, desenvolvimento e integração de técnicas e de tecnologias em permanente evolução.
O aumento da produção e da produtividade viradas para o “cliente”, deve ler-se para a satisfação das
necessidades em saúde das populações, e a criação de valor para o acionista significa em última instância
todos os ganhos em saúde que permitem manter na comunidade e no trabalho, cidadão trabalhadores
saudáveis.
Num setor económico com competitividade mitigada e num ambiente de riscos controlados, o que se espera
da organização é que a capacidade instalada supere as necessidades de cuidados e garanta a melhor
satisfação dos Utentes.
Apresentamos o quadro com a formação interna e externa dos efetivos no decorrer do ano de 2017.

Quadro 14 - Formação dos efetivos
Grupo Profissional

Homens

Mulheres

Total

Órgãos Sociais

2

2

4

Cargos Dirigentes sem órgãos sociais

2

1

3

Médicos

69

109

178

Formação Pré-Carreira

33

67

100

Técnicos Superiores Saúde

2

9

11

Técnicos Superiores

3

27

30

Técnicos Diagnóstico e Terapêutica

14

94

108

Enfermeiros

88

507

595

Pessoal Informática

3

2

5

Assistentes Técnicos

27

108

135

Assistentes Operacionais

98

341

439

341

1.267

1.608

Total
Fonte: RHV
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X.

AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO

1. Verificação do cumprimento das recomendações recebidas relativamente à estrutura e prática
de governo societário (vide artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro), através
da identificação das medidas tomadas no âmbito dessas orientações. Para cada recomendação
deverá ser incluída:
a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão para o ponto
do relatório onde a questão é desenvolvida (capítulo, subcapítulo, secção e página);
Nos termos do artigo 48 do Decreto-Lei 133/2013, o Hospital de Santarém, enquanto entidade prestadora
de um bem público de mérito, contratualizou com a ACSS e com a ARSLVT um Contrato Programa e um
Orçamento tentando conciliar as disponibilidades do SNS e com as efetivas necessidades em saúde das
populações que servimos.
Com um modelo de acompanhamento e monitorização permanente, o Hospital presta contas mensais, quer
do desempenho assistencial, quer do desempenho económico e financeiro.
Na ausência de financiamento específico para investimento, o Hospital utilizou fundos estatutários e fundos
comunitários sempre que garantidos.
Conforme filosofia de gestão, o Hospital adotou ao longo do ano, metodologia que lhe permitiu uma
melhoria continua, fundamentalmente de satisfação das populações que servimos.
Quanto às recomendações do acionista, nomeadamente as expressas na sequência da aprovação de Contas,
O Hospital tem por cultura acolhê-las e tirar delas as consequências devidas. Em 2017 não estavam ainda
homologadas pelo acionista as Contas relativas ao exercício de 2014.
Só em 2018 o Hospital viu nomeado o Conselho Fiscal que proporá o Revisor Oficial de Contas, num
processo que se encontra em curso.

b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa ocorrência e
identificação de eventual mecanismo alternativo adotado pela entidade para efeitos de
prossecução do mesmo objetivo da recomendação.
Não há incumprimento.
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2. Outras informações: a entidade deverá fornecer quaisquer elementos ou informações
adicionais que, não se encontrando vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes para a
compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas.

É convicção do Conselho de Administração que o presente Relatório contêm toda a informação relevante
para a compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas.
Para qualquer insuficiência manifesta toda a sua disponibilidade para posteriores esclarecimentos.

Santarém, 08 de maio de 2018

O Conselho de Administração

Dr. José Rianço Josué

Dr. João Maria Roxo Vaz Rico

Dr.ª Maria Lopes André Jorge Bernardes

Enf.ª Ilda Ferreira Baptista M. Silva Veiga
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XI.

ANEXOS DO RGS

1. Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2017 que deverá conter informação
referente ao desempenho e evolução da sociedade quanto a questões ambientais, sociais e
relativas aos trabalhadores, igualdade de género, não discriminação, respeito pelos direitos
humanos, combate à corrupção e tentativas de suborno (vide artigo 66-B do CSC) (caso
aplicável).

A demonstração não financeira a apresentar nos termos previstos no artigo 66-B do Código das Sociedades
Comerciais, será incluída em relatório separado ao presente relatório de gestão, o qual será publicado no
seu sítio na internet dentro de um prazo de 6 meses após a data de encerramento do balanço.
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2. Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a
aprovação do RGS 2017.
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3. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do artigo 54.º do Decreto-Lei
n.º 133/2013, de 3 de outubro.

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

68

ANEXOS

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

69

ANEXOS

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

70

ANEXOS

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

71

ANEXOS

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

72

ANEXOS

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

73

ANEXOS

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

74

ANEXOS

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

75

ANEXOS

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

76

ANEXOS

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2017

77

ANEXOS

4. Declarações a que se referem os artigos 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro.

Declaração do Presidente do Conselho de Administração
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Declaração do Vogal Executivo
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Declaração da Diretora Clínica
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Declaração da Enfermeira Diretora
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5. Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou Despacho que
contemple a aprovação por parte dos titulares da função acionista dos documentos de
prestação de contas (aí se incluindo o Relatório e Contas e o RGS) relativos ao exercício
de 2016.
Até à presente data, os documentos de prestação de contas dos exercícios de 2016 ainda não
foram objeto de aprovação.
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