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PARECER DO

CONSELHO FISCAL SOBRE

ATIVIDADES E
O PLANO DE

O EXERCÍCIO DE 2020
ORÇAMENTO PARA

1. Introdução

HDS), rege-se pelos
Santarém, EPE (doravante designado
1.1. 0 Hospital Distrital de
de
n.? 18/2017, de 10
do artigo 1.9 do Decreto-Lei
1
n.9
pelo
aprovados
Estatutos
fevereiro.
O HDS &

uma

de direito
pessoa coletiva

público de

natureza

empresarial, dotado de

uma
está qualificado como
Jurídico da Supervisão da
nos termos do Regime
interesse
público,
entidade de
Entidade do
n.° 148/2015, de 9 de setembro. Enquanto
Auditoria, aprovado pela Lei
Jurídico do
principios e regras do Regime
Setor Público Empresarial, o HDS rege-se pelos
Decreto-Lei n.? 133/2013, de 3 de
pelo
aprovado
(RJSPE),
Empresarial
Püblico
Setor
Lei n.9 42/2016, de
e
n.9 75-A/2014, de 30 de setembro, pela
outubro, alterado pela Lei
autonomia

administrativa, financeira

e

patrimonial

e

28 de setembro).
1.2. Nos termos dos nes 1 e

Hospitalares, EPE,

a

4,

e

fiscalização

patrimonial é exercida por
ou por uma sociedade de

ambos do
controlo

um conselho

fiscal

revisores oficiais

artigo 159 dos Estatutos
da legalidade da gestão
e

de

por

um revisor

contas

(SROC)

dos Centros
financeira e

oficial de contas
que não

seja

(ROC)

membro

daquele órgão.
2. Enquadramento e principais limitações

a)

Do Plano de Atividades

e

Orçamento "original"

procedido à reabertura do
Plano de Atividades e Orçamento (PAO), cumprindo o disposto no Despacho Conjunto

de o HDS ter
2.1. O presente parecer é emitido em virtude

Adjunta e da Saúde
motivou a sua atualização de forma a
publicado em 4 de setembro de 2020, o qual
a
provocada pelo
adequar as previsões para 2020, tendo em consideração pandemia

do Secretário de Estado do Tesouro

e

da Secretária de Estado

vírus SARS-Cov-2.

2.2.0 Plano de Atividades e Orçamento (PAO) "original" foi submetido à apreciação do
Conselho Fiscal, sendo a sua preparação e apresentação da responsabilidade do
Conselho de Administração do HDS, tal como o tinha sido a sua aprovação em 23 de
dezembro de 2019, tendo sido preparado nos termos exigidos pela Circular Série A N.°
1394- InstruçQes para preparação do Orçamento do Estado para 2020, o Oficio-Circular

ne 4208, de 22 de outubro de 2019, onde constam as Instruções sobre a Elabora_ão dos
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Instrumentos Previsionais de Gestão de 2020, emitido pela Direção Geral do Tesouro e
Finanças, o Despacho n9 1/2019/SEAS

Orientações para a Elaboração do OE do P0 da

Saúde para 2020 e o Ofício 82237/2019/DFI/UGEF/ACSS

elaboração do Orçamento do

Orientações para a

Estado do PO da Saúde para 2020.

Aquelas orientações da DGTF determinam que o Plano de Atividadese Orçamento seja
acompanhado de Parecer do Revisor Oficial de Contas sobre os Instrumentos

Previsionais de Gestão e, também, de Parecer do Conselho fiscal.

O Plano de Atividades e Orçamento "original" para 2020, estava conforme com o
Orçamento, submetido em 13/11/2019 na Administração Central do Sistema de Saúde,
IP (ACSS), elaborado segundo as orientações dos documentos acima referidos, tendo
apenas sido efetuados alguns ajustes ao nlvel da produção estimada para o ano de 2020,
de acordo com as iniciativas de eficiência e controlo orçamental.

2.3. Para a emissão do respetivo Parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento

"original para 2020, o Conselho Fiscal teve por base a análise efetuada ao referido
Plano, os esclarecimentos prestados pelos serviços do HDS, assim como as validações
efetuadas sobre os aspetos considerados relevantes e a razoabilidade dos pressupostos
para

efeitos

de

elaboração

das

demonstrações

financeiras

previsionais.

As

demonstrações financeiras previsionais em apreço foram preparadas tendo como
referencial contabilisticoo SNC-AP.

2.4.0 Conselho Fiscal apoiou-setambém no Relatório do Revisor Oficial de Contas sobre
os Instrumentos de Gestão Previsional para 2020, emitido em 8 de janeiro de 2020, o

qual não suscitou qualquer divergência.
2.5. 0 Conselho Fiscal emitiu o seu Parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento
(PAO) "original" a 15 de janeiro de 2020.

b) Do Plano de Atividades e Orçamento "definitivo"
2.6. Tal coimo acima veferido no ponto 2.1., o presente parecer é emitido em virtude de
o

HDS ter

procedido à

reabertura do Plano de Atividades e

Orçamento (PAO), cumprindo

o disposto no Despacho Conjunto do Secretário de Estado do Tesouro e da Secretária de

Estado Adjunta e da Saúde publicado em 4 de setembro de 2020, o qual motivou a sua
atualização de forma a adequar as previsões para 2020, tendo em consideração a

pandemia provocada pelo vírus SARS-Cov-2.
2.7. Assim, por um lado, o Despacho n® 398/2020, de 28 de julho do Secretario de Estado
do

Tesouro, determinou

virtude da alteração significativa dos respetivos
pressupostos, determinada pela situação conjuntural decorrente da pandemia de
COVID 19, as entidades deveriam apresentar uma versão
atualizada da sua proposta de
que,

em
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Plano de Atividades e Orçamento para 2020, que contemplasse as novas projeções de
negócios, adaptasse as atividades a desenvolver em conformidade e contemplasse o

orçamento correspondente.
Por outro lado, o Despacho Conjunto do Secretáio de Estado do Tesouro e da Secretária
de Estado Adjunta e da Saúde publicado em 4 de setembro de 2020, obrigou o HDS a
proceder à atualização do seu Plano de Atividades e Orçamento, no sentido de adequar

as previsões realizadas para 2020, tendo em consideração a pandemia provocada pelo
virus SARS-Cov-2.
2.8. Assim, o Conselho de Administração do HDS aprovou em 14 de setembro de 2020,

a versão "definitiva" do Plano de Atividades e Orçamento para 2020, tendo introduzido
várias alterações à versão "original", em função da atualização das projeções de
negócio, das atividades a desenvolver e da adequação das previsões, tendo em conta a
pandemia de COVID 19.
2.9. Para a emissão do respetivo Parecer sobre a versão "definitiva", o Conselho Fiscal
teve por base a análise efetuada ao referido Plano, os esclarecimentos prestados pelos
serviços do HDS, assim como as validaçöes efetuadas sobre os aspetos considerados
relevantes e a razoabilidade dos pressupostos para efeitos de elaboração das

demonstrações financeiras previsionais. As demonstrações financeiras previsionais em
apreço foram preparadas tendo como referencial contabilístico o SNC-AP.
2.10. O Conselho Fiscal apoiou-se também no Relatório do Revisor Oficial de Contas
sobre os Instrumentos de Gestão Previsional para 2020, emitido a 12 de outubro de
2020, o qual não suscitou qualquer divergência.
3. Plano de Investimentos
3.1. Os investimentos previstos para 2020 para o HDS ascendem a 2,175 ME, dos quais

1,842 MC säo, na presente data, considerados prioritários pelo Conselho de

Administração.
3.2. Face aos valores previstos executar em 2020 destacam-se os seguintes projetos

considerados como muito prioritários:

Requalificação do BlocoOperatório Central e do Bloco de Partos, e Unidade de Cirurgia
de Ambulatório

montante de investimento em 2020 de 0,879 ME
aprovado ao abrigo do Alentejo 2020-85% de fundos comunitários);
com um

(projeto

Beneficiaçãoe Remodelação da Rede Elétrica (incluindo PT), com um investimento de
0,250 MEem 2020 (aguarda aprovação de utilização do saldo de gerência de 1,8 ME).
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condições de

acontecimentos

poderão vir
releva intes.

os
aprovação. E, contudo, de advertir que frequentemente
os resultados reais
futuros não ocorrem de forma esperada, pelo que

merecer

a ser

diferentes dos

previstos

e

as

variações poderão

ser materialmente

6. Outras matérias
as
e
sem que o Relatório de Gestão
parecer do Conselho Fiscal é emitido
exercicios de 2013 a 2019 tivessem sido objeto
Demonstrações Financeiras relativos aos
no artigo 389 do
de aprovação ao abrigo do exercício da função acionista prevista
Também os Planos de Atividades e
Regime Juridico do Setor Público Empresarial.
não se encontram aprovados
Orçamentos para os exercícios de 2017, 2018 e 2019, ainda

0

pela tutela.
Santarém, 13 de outubro de 2020,
O CONSELHO FISCAL

O Presidente,

Os Vogais,

