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Relatório de Governo Societário
2015
I. SÍNTESE- SUMÁRIO EXECUTIVO

O CHTS, EPE desenvolveu a sua atividade tendo presente a sua sustentabilidade económico-financeira,
bem como o cumprimento dos objectivos de qualidade e eficiência estabelecidos superiormente pelos
órgãos de tutela, contemplados no Contrato Programa.
No ano de 2015, não se registam alterações significativas em matéria de Boas Práticas de Governo
Societário.
II. MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS
2.1. Missão
O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE (CHTS, EPE) tem como missão a prestação de cuidados de
saúde à população da sua área geodemográfica de influência, sem prejuízo do direito de livre
preferência dos doentes originários de outras áreas geográficas, desenvolvendo funções de assistência e
de ensino pré e pós-graduado e estimulando a investigação e o desenvolvimento científico, em
articulação com os centros de saúde e os demais hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde
(SNS). Compete, ainda, ao CHTS, EPE desenvolver ações de investigação, formação e ensino, em
benefício dos seus profissionais, em cooperação com as diversas instituições de ensino, outros hospitais
e instituições de saúde.
2.2. Visão
O CHTS, EPE é uma organização hospitalar constituída por duas unidades hospitalares, uma localizada
em Penafiel e outra em Amarante, possuindo serviços e tecnologias estruturadas e integradas para
proporcionar um atendimento humanizado, completo, próximo, confiável e transparente aos utentes
que recorram aos seus serviços.
O centro hospitalar distingue-se pela qualidade de cuidados, capacidade de investigação, inovação e
pelo impacto positivo na comunidade, garantindo a eficiência e a sustentabilidade económica,
financeira e ambiental, a médio e longo prazo.

2.3. Valores e Princípios
O CHTS, EPE norteia-se pelas seguintes valores:
 Atitude centrada no doente e na promoção da saúde na comunidade;
 Cultura do conhecimento como um bem em si mesmo;
 Cultura de excelência técnica e do cuidar, assegurando os melhores níveis de resultados e de
serviço prestado aos doentes;
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 Cultura interna de multidisciplinaridade e de bom relacionamento no trabalho.

2.4. Objetivos, Políticas e grau de cumprimento dos mesmos
O CHTS, EPE rege-se pela prossecução dos seguintes objetivos:
 Prestação de cuidados de saúde de qualidade, acessíveis e em tempo oportuno;
 Eficácia técnica e eficiência, num quadro de desenvolvimento económico e financeiro
sustentável;
 Melhoria contínua;
 Formação e investigação;
 Cumprimento das metas contratualizadas com o Ministério da Saúde.
O cumprimento do Contrato Programa (CP) e dos planos de ação específicos são objeto de avaliação
interna e externa, no sentido de atestar a concretização das metas estabelecidas e o sucesso do CHTS,
EPE. No Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas relativos ao Exercício de 2015
apresentamos detalhadamente o grau de cumprimento dos objetivos estipulados no CP 2015.
No quadro seguinte apresentamos um quadro resumo com a informação relativa ao grau de
cumprimento dos objetivos estipulados no CP2015.
Importa notar que, ao longo do ano de 2015 foram instituídas medidas no sentido de eliminação dos
desvios apurados, entre os objectivos definidos e a actividade realizada, entre as quais destacamos:
• Monitorização mensal da actividade, a nível global e institucional; e
• Realização periódica de reuniões com os directores de serviço;
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Quadro 1: Objetivos definidos no CP 2015 e grau de cumprimento dos mesmos
Grau
Cumprimento

Ano 2015

Linhas de Actividade
1. Consultas Externas:
Nº Primeiras Consultas Médicas
Nº Consultas Médicas Subsequentes
N.º Primeiras Consultas Referenciadas CTH
2. Internamento:
Doentes Saídos
GDH Médicos
GDH Cirúrgicos Base
GDH Cirúrgicos Urgentes
Dias de Internamento de Doentes Crónicos
Psiquiatria Crónicos no Hospital
3. Episódios de GDH de Ambulatório:
GDH Cirúrgicos Base
GDH Médicos
4. Urgências:
Atendimentos (SU - Polivalente/Médico-Cirúrgico)
Atendimentos (SU - Básica)
Montante: 1.000.000€
5. Sessões em Hospital de Dia:
Imuno-Hemoterapia
Psiquiatria
Outros
6. Planos de Saúde:
6.1. VIH/Sida
Doentes Transitados
6.2. Diagnóstico Pré-Natal
Protocolo I
7. Serviços Domiciliários:
Visitas Domiciliárias
8. Medicamentos de cedência hospitalar em
ambulatório
9. Internos
10. Incentivos institucionais
Valor CP 2015

CP 2015 - sem incentivos

QUANTIDADES
ESTIMADAS SNS
CP2015

Previsto SNS

Realizado SNS

%

63.000
178.000
44.885

63.000
178.000
44.885

69.232
185.551
41.080

110%
104%
92%

13.020
4.600
2.200

13.020
4.600
2.200

14.555
4.594
2.678

112%
99,9%
122%

11.176

11.176

12.986

116%

7.000
906

7.000
906

7.192
2.950

103%
326%

122.000
27.500
1.000.000

147.227
27.192
1.000.000

121%
99%
100%

192
5.724
15.000

192
5.724
15.000

188
3.935
23.569

98%
69%
157%

100

100

233

233%

240

240

2.193

914%

5.000

5.000

6.087

122%

982.869,00 €
1.105.072,56 €
3.738.249,87 €

1.734.314,84 €
1.105.072,56 €
3.325.911,70 €

176%
100%
89%

Valor CP 2015

Atividades SNS
Executada

Grau de
Cumprimento

71.026.747,50 €

71.517.576,80 €

100,7%

122.000
27.500
1.000.000 €

982.869,00 €
1.105.072,56 €
3.738.249,87 €
74.764.997,37 €

71.026.747,50 €

2.5. Fatores Chave
Sinteticamente, podemos referir que os fatores chave determinantes do sucesso do CHTS são:
 Definição da missão do hospital e sua divulgação junto dos profissionais;
 Divulgação das metas, objetivos, estratégias e resultados com os colaboradores;
 Contratualização interna da atividade com os serviços, em consonância com os objetivos
estipulados no CP;
 Análise sistemática do desempenho do CHTS;
 Formação dos profissionais do CHTS;
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 Inovação e atualização dos sistemas e equipamentos;
 Melhoria da qualidade dos serviços prestados e busca pela excelência;
 Liderança forte, comprometida com os objetivos do CHTS e objetivos definidos pela tutela.
2.6. Evidenciação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos ministérios
setoriais
O CHTS desenvolve a sua actividade em conformidade com as orientações definidas pelo Ministério da
Saúde, designadamente as estipuladas no CP 2015, no respeitante à actividade contratualizada e
cumprimento dos objectivos institucionais. No quadro n.º 1 é possível aferir que o CHTS cumpriu a
generalidade dos objectivos definidos para cada linha de actividade, bem como, os incentivos
institucionais, com uma taxa de execução próxima dos 91%.

III. ESTRUTURA DE CAPITAL
3.1. Divulgação da estrutura capital

O capital do CHTS, EPE é detido em 100% pela Direcção-Geral do Tesouro e Finanças.
Na sequência do Despacho da Senhora Secretária de Estado do Tesouro n.º 917/15-SET, de 16 de junho,
e do Despacho do Senhor Secretário de Estado da Saúde datado de 29/07/2015, foi decidido que este
Centro Hospitalar teria que proceder à alteração das Contas de 2014 no sentido de expurgar do Balanço
o registo de €11.050.000,00 relativo a capital estatutário não realizado em 2010. Foi entendimento
deste Centro Hospitalar lançar na contabilidade, em janeiro de 2010, e de acordo com o calendário de
subscrição faseada de dotações de capital estatutário para o período 2007-2010, patente na RCM n.º
116/2008 de 12 de junho, o montante previsto para 2010 - €13.050.000,00. A contabilização dessa
verba foi efetuada por débito da conta POCMS 2661 – Subscritores de Capital – Estado e por crédito da
conta POCMS 51 – Capital. Em outubro desse ano foi realizado o montante de €2.000.000,00, sendo que
o restante transitou em saldo na conta POCMS 2661 (€11.050.000,00).
Em junho de 2015 a Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) informou que os montantes constantes
da RCM n.º 116/2008 de 12 de junho, eram valores de capital a subscrever e não efetivamente
subscritos, pelo que os mesmos não deveriam ter sido refletidos nas demonstrações financeiras do
CHTS, EPE. Mais informou que a subscrição de capital estatutário careceria sempre de ser autorizada por
despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, situação
que não ocorreu. Assim, era solicitada a reformulação do Relatório e Contas de 2014 (R&C 2014) de
forma a evidenciar o valor de capital estatutário constante da certidão permanente da empresa na
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel - €59.080.000,00. O CHTS, EPE contestou esta
solicitação, no entanto, em setembro de 2015, a DGTF remeteu novo ofício a reiterar a necessidade de
alterar o R&C 2014 para efeitos de aprovação das demonstrações financeiras de 2014 pelas tutelas
financeira e da saúde. Assim, o CHTS, EPE teve que reabrir as contas do exercício de 2014 e anular os
€11.050.000,00 que se encontravam registados desde 2010 nas contas POCMS 2661 e 51.
O capital do CHTS, EPE não é constituído por ações (capital não titulado). O artigo 3.º n.º 1 do Decretolei 233/2005 de 29 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-lei 244/2012 de 9 de novembro
refere o seguinte: “O capital estatutário dos hospitais E. P. E. é detido pelo Estado e pode ser
aumentado ou reduzido por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e
da saúde, que constitui título bastante para todos os efeitos legais, incluindo os de registo”.

| Página 12 de 67 |

CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, EPE
RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2015
2013

3.2. Identificação de eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações
Não aplicável, na medida em que o capital do CHTS, EPE não é representado por ações, tal como
referido no ponto anterior.
3.3. Identificação sobre a existência de acordos parassociais que sejam do conhecimento da sociedade
e possam conduzir a eventuais restrições
Não existem acordos parassociais que sejam do conhecimento do CHTS, EPE.
IV. PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS
O CHTS, EPE é associado da empresa SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, tendo pago,
durante o ano de 2015, a quantia de 90.000 euros relativos a quotizações (€7.500/mês).
A informação sobre as quotizações pagas à SUCH foram comunicadas à IGF, através da aplicação SIPART
– Sistema de Informação das Participações do Estado.

V. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES
5.1. Conselho de Administração
5.1.1. Indicação do Modelo de Governo e Identificação dos Membros dos Órgãos Sociais
O Conselho de Administração do CHTS, EPE foi nomeado pela Resolução n.º 7-B/2013, de 21 de março.
Nos termos dos Estatutos do hospital, constante em anexo ao DL n.º 233/2005, de 29 de dezembro,
actualizado pelo DL 244/2012, e artigo 278º do Código das Sociedades Comerciais, a administração e
fiscalização está estruturada segundo a seguinte modalidade:
• Conselho de Administração
• Fiscal Único
De acordo com o art. 7.º dos mesmos Estatutos, compete ao Conselho de Administração garantir o
cumprimento dos objetivos básicos, bem como o exercício de todos os poderes de gestão que não
estejam reservados a outros órgãos, e em especial:
a. Propor os planos de ação anuais e plurianuais e respetivos orçamentos, bem como os demais
instrumentos de gestão previsional legalmente previstos e assegurar a respetiva execução;
b. Celebrar contratos-programa externos e internos;
c. Definir as linhas de orientação a que devem obedecer a organização e o funcionamento do
hospital EPE nas áreas clínicas e não clínicas, propondo a criação de novos serviços, sua extinção
ou modificação;
d. Definir as políticas referentes a recursos humanos, incluindo as remunerações dos
trabalhadores e dos titulares dos cargos de direção e chefia;
e. Autorizar a realização de trabalho extraordinário e de prevenção dos trabalhadores do
hospital EPE, independentemente do seu estatuto, bem como autorizar o respetivo pagamento;
f. Designar o pessoal para cargos de direção e chefia;
g. Aprovar o regulamento disciplinar do pessoal e as condições de prestação e disciplina do
trabalho;
h. Apresentar os documentos de prestação de contas, nos termos definidos na lei;
i. Aprovar e submeter a homologação do Ministro da Saúde o Regulamento Interno e fazer
cumprir as disposições legais e regulamentares aplicáveis;
j. Decidir sobre a realização de ensaios clínicos e terapêuticos, ouvida a Comissão de Ética, sem
prejuízo do cumprimento das disposições aplicáveis;
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k. Acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desenvolvida pelo hospital EPE,
designadamente, responsabilizando os diferentes setores pela utilização dos meios postos à sua
disposição e pelos resultados atingidos, nomeadamente em termos da qualidade dos serviços
prestados;
l. Tomar conhecimento e determinar as medidas adequadas, se for caso disso, sobre as queixas
e reclamações apresentadas pelos utentes;
m. Decidir sobre a admissão e gestão do pessoal;
n. Autorizar a aplicação de todas as modalidades de regimes de trabalho legalmente admissíveis;
o. Exercer a competência em matéria disciplinar prevista na lei, independentemente da relação
jurídica de emprego;
p. Acompanhar a execução do orçamento, aplicando as medidas destinadas a corrigir os desvios
em relação às previsões realizadas;
q. Assegurar a regularidade da cobrança das dívidas e autorizar a realização e o pagamento da
despesa do hospital EPE;
r. Tomar as providências necessárias à conservação do património afeto ao desenvolvimento da
sua atividade e autorizar as despesas inerentes, previstas no plano de investimentos.

5.1.2. Regras Estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos membros do
Conselho de Administração
Os procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos membros do Conselho de Administração são
os previstos no Estatuto do Gestor Público.
5.1.3. Composição do Conselho de Administração
O Conselho Administração é constituído pelos seguintes elementos:
Presidente – Carlos Alberto Vaz
Presidente do Conselho de Administração
Vogal – Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros
Vogal Executivo do Conselho de Administração
Vogal – José Gaspar Pinto de Andrade Pais
Vogal Executivo do Conselho de Administração
Vogal – João Luís Barros da Silva
Diretor Clínico: Vogal Executivo do Conselho de Administração
Vogal – Jorge Luciano Leite Monteiro
Enfermeiro Diretor: Vogal Executivo do Conselho de Administração
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Quadro 2: Composição do Conselho de Administração e Mandato
OPRLO
Mandato

Cargo

Designação

Nome

(Início - Fim)
26/03/2013 - 31/12/2015
26/03/2013 - 31/12/2015
26/03/2013 - 31/12/2015
26/03/2013 - 31/12/2015
26/03/2013 - 31/12/2015
Legenda:

Forma
Presidente
Carlos Alberto Vaz
Vogal Executivo
Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros
Vogal Executivo
José Gaspar Pinto de Andrade Pais
Vogal Executivo (Diretor Clínico)
João Luis Barros da Silva
Vogal Executivo (Enfermeiro Diretor) Jorge Luciano Leite Monteiro
OPRLO - Opção pela Remuneração do Lugar de Origem; O/D: Origem/Destino

Data

Resolução n.º 7B/2013, publicada no Diário
da República, 2.ª série – n.º
59, de 25 de Março de 2013

26/03/2013

Identificar
Entidade
[identifica/n.a.]
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

5.1.4. Elementos Curriculares do Conselho de Administração

Presidente Conselho de Administração: Carlos Alberto Vaz
Experiência profissional:
 26.03.2013 até à presente data: Presidente do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar do Tâmega e Sousa EPE;
 15.03.2010 a 21.03.2013: Reconduzido no cargo de Presidente do Conselho de
Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE;
 01.03.2007 a 13.03.2010: Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de
Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE.
Vogal do Conselho de Administração: Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros
Experiência profissional:
 26.03.2013 até à presente data, Vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
do Tâmega e Sousa EPE;
 2011 a 21.03.2013 Administrador Hospitalar no Instituto Português de Oncologia do Porto –
Francisco Gentil, EPE;
 2011 (abril a setembro) Gestor do Contrato do Hospital de Braga em regime de Parceria
Público-Privada;
 2010 a março de 2011 Vogal Executivo do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
do Alto Ave, EPE;
 2007-2009 Vogal Executivo do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE.

Vogal do Conselho de Administração: José Gaspar Pinto de Andrade Pais
Experiência profissional:
 26.03.2013 até à presente data: Vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
do Tâmega e Sousa EPEP;
 Maio de 2012 a março de 2013: Administrador Hospitalar, assessor do Presidente do
Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa EPE;
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 Setembro de 2008 a maio de 2012: Presidente do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar da Póvoa de Varzim / Vila do Conde;
 2007 a 2008: Membro executivo da CNADCA.
Vogal do Conselho de Administração - Diretor Clínico: João Luís Barros da Silva
Experiência profissional:
 26.03.2013 até à presente data: Diretor Clínico do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar do Tâmega e Sousa EPE;
 Desde 2009: Eleito Presidente da Misericórdia de Penafiel, membro da Direção da
Competência em gestão de Serviços de Saúde da ordem dos médicos e representante da
Ordem dos Médicos junto da União Europeia de Médicos Especialistas (UEMS).
Vogal do Conselho de Administração – Enfermeiro Diretor: Jorge Luciano Leite Monteiro
Experiência profissional (2005-2015):
 2005 a 2007: Enfermeiro Diretor do Hospital de São Gonçalo; Presidente do Conselho de
avaliação e desempenho do Hospital de São Gonçalo;
 2007-2011: Enfermeiro Chefe no Serviço de Cirurgia; Enfermeiro adjunto do Enfermeiro
Diretor; Coordenador de vários serviços; Enfermeiro Chefe / Gestor da UCCI de Celorico de
Basto; Membro eleito da comissão paritária de avaliação; Elemento do núcleo executivo da
CCI do CHTS;
 2013: Enfermeiro Chefe no Serviço de Medicina do Hospital de Amarante, Coordenador de
vários serviços, Enfermeiro adjunto do Enfermeiro Diretor;
 2015: Presidente
 26.03.2013 até à presente data: Enfermeiro Diretor do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa EPE;
5.1.5. Declaração de cada um dos membros do órgão de administração ao órgão de administração e
ao órgão de fiscalização, bem como à IGF, de quaisquer participações patrimoniais que detenham na
empresa, assim como quaisquer relações que mantenham com os seus fornecedores, clientes, ou
quaisquer outros parceiros e negócio
Cada membro do Conselho de Administração enviou para a Procuradoria-Geral da República, Órgão de
Administração, Órgão de Fiscalização e IGF a declaração de inexistência de incompatibilidades e
impedimentos de titular de alto cargo público, tendo a mesma entidade informado do arquivamento do
respectivo procedimento administrativo de fiscalização. Em anexo enviamos cópia das declarações.
5.1.6. Relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros do
Conselho de Administração com acionistas a quem seja imputável participação qualificada superior a
2% dos direitos de voto
Não se aplica. O Capital Estatutário é 100% detido pelo Estado.

5.1.7. Organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários
órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da sociedade
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O Conselho de Administração do CHTS, EPE, na sua reunião de 09/04/2013, decidiu proceder às
seguintes delegações de competências nos seus membros:
a)

Competências do Presidente do Conselho de Administração: Dr. Carlos Alberto Vaz

Compete ao Presidente do Conselho de Administração, sem prejuízo do disposto em sede de
regulamento interno:
a. Coordenar a atividade do conselho de administração e dirigir as respetivas reuniões;
b. Garantir a correta execução das deliberações do conselho de administração;
c. Submeter a aprovação ou a autorização dos membros do Governo competentes todos os atos
que delas careçam;
d. Representar o CHTS em juízo e fora dele e em convenção arbitral, podendo designar
mandatários para o efeito constituídos;
e. Supervisionar a elaboração, assegurando a compatibilização, dos planos de ação apresentados
pelos diferentes gabinetes, unidades, serviços e departamentos, a integrar no plano de ação do
CHTS;
f. Acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desenvolvida pelo CHTS, designadamente
responsabilizando os diferentes setores pela utilização dos meios postos à sua disposição e pelos
resultados atingidos, nomeadamente em termos da qualidade dos serviços prestados;
g. Acompanhar a execução do orçamento, aplicando as medidas destinadas a corrigir os desvios
em relação às previsões realizadas;
h. Assegurar a regularidade da cobrança das dívidas e autorizar a realização e o pagamento da
despesa do CHTS. As despesas são autorizadas em CA, independentemente do valor da despesa.
i. Tomar as providências necessárias à conservação do património afeto ao desenvolvimento da
sua atividade e autorizar as despesas inerentes, previstas no plano de investimentos.
j. Coordenar a ação dos gabinetes técnicos de apoio à gestão, sem prejuízo do disposto nos
artigos 9º e 10º dos Estatutos;
k. Estabelecer, através do Diretor Clínico e/ou do Enfermeiro Diretor, conforme as situações, a
ligação com as comissões técnicas do Hospital;
l. Supervisionar e coordenar a gestão dos seguintes departamentos, serviços e unidade,
praticando para tal os atos considerados necessários desde que não constituam competências
exclusivas do conselho de administração:
 Departamento cirúrgico;
 Departamento médico;
 Departamento de psiquiatria e de saúde mental;
 Departamento de urgência e emergência, cuidados intensivos e anestesiologia;
 Departamento da mulher e da criança;
 Departamento de ambulatório e ligação funcional;
 Unidade de estomatologia e medicina dentária;
 Serviço de aprovisionamento;
 Serviço de relações públicas e comunicação;
 Serviços farmacêuticos;
 Serviço de instalações e equipamentos;
m. A possibilidade de subdelegar, por escrito e desde que legalmente admissível, determinadas
competências;
n. O presidente do conselho de administração é substituído nas suas ausências e impedimentos
pelo vogal por si designado.
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b) Competências do Diretor Clínico: Dr. João Silva
Ao Diretor Clínico compete a direção de produção clínica do CHTS, que compreende a coordenação da
assistência prestada aos doentes e a qualidade, correção e prontidão dos cuidados de saúde prestados e
sem prejuízo do disposto em sede de regulamento interno, designadamente:
a. Coordenar a elaboração dos planos de ação apresentados pelos vários serviços e
departamentos de ação médica a integrar no plano de ação global do CHTS;
b. Assegurar uma integração adequada da atividade médica dos departamentos e serviços,
designadamente através de uma utilização não compartimentada da capacidade instalada;
c. Propor medidas necessárias à melhoria das estruturas organizativas, funcionais e físicas dos
serviços de ação médica, dentro de parâmetros de eficiência e eficácia reconhecidos, que
produzam os melhores resultados face às tecnologias disponíveis;
d. Aprovar as orientações clínicas relativas à prescrição de medicamentos e meios
complementares de diagnóstico e terapêutica, bem como os protocolos clínicos adequados às
patologias mais frequentes, respondendo perante o conselho de administração pela sua
adequação em termos de qualidade e de custo -benefício;
e. Propor ao conselho de administração a realização, sempre que necessário, da avaliação
externa do cumprimento das orientações clínicas e protocolos mencionados, em colaboração
com a Ordem dos Médicos e instituições de ensino médico e sociedades científicas;
f. Desenvolver a implementação de instrumentos de garantia de qualidade técnica dos cuidados
de saúde;
g. Decidir sobre conflitos de natureza técnica entre serviços de ação médica;
h. Decidir as dúvidas que lhe sejam presentes sobre deontologia médica, desde que não seja
possível o recurso, em tempo útil, à comissão de ética;
i. Participar na gestão do pessoal médico, designadamente nos processos de admissão e
mobilidade interna, ouvidos os respetivos diretores de serviço;
j. Velar pela constante atualização do pessoal médico em coordenação com o Vogal Executivo
responsável pelo serviço de formação e aperfeiçoamento profissional;
k. Acompanhar e avaliar sistematicamente outros aspetos relacionados com o exercício da
medicina e com a formação dos médicos;
l. Realizar a ligação entre os órgãos de apoio técnico e o Conselho de Administração;
m. Autorizar a inscrição e participação de médicos, em estágios, congressos, reuniões,
seminários, colóquios, cursos de formação, ou outras iniciativas semelhantes, em território
nacional e internacional, desde que enquadrados nos termos da legislação vigente e que não
envolvam encargos para a Instituição;
n. Autorizar as comissões gratuitas de serviço requeridas pelos médicos que frequentam os
internatos complementares que não ultrapassam os 30 dias seguidos ou interpolados por ano, de
acordo com o estipulado no n.º 2 do artº 60º do Regulamento do Internato Médico nos termos
da Portaria nº 251/2011 de 24 de junho;
o. Autorizar os pedidos de médicos para a concessão de horário para a amamentação e
acompanhamento de filhos nos termos legais, após obtenção de parecer dos diretores dos
respetivos serviços;
p. Autorizar a concessão de estágios, sem encargos para o CHTS, após parecer prévio favorável
dos Diretores dos Serviços respetivos;
q. Fixar, ou aprovar com observância da legislação em vigor, os horários de trabalho do pessoal
afeto às áreas que coordena;
r. Justificar ou injustificar faltas do pessoal que coordena, nos termos da Lei;
s. Autorizar o gozo, acumulação e interrupção de férias, bem como fixar, na falta de acordo
entre as partes, os períodos de férias do pessoal que coordena;
t. Autorizar as movimentações de pessoal afeto às áreas que coordena pelos diferentes setores
e cometer-lhes as necessárias definições funcionais;
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u. Coordenar e realizar a gestão dos seguintes departamentos, serviços, gabinete, unidade e liga,
praticando para tal os atos considerados necessários, desde que não constituam competências
exclusivas de outros membros e/ou do conselho de administração:
 Departamento cirúrgico;
 Departamento médico;
 Departamento de psiquiatria e de saúde mental;
 Departamento de urgência e emergência, cuidados intensivos e anestesiologia;
 Departamento da mulher e da criança;








v. A possibilidade
competências.
c)

Departamento de ambulatório e ligação funcional;
Unidade de estomatologia e medicina dentária;
Equipa de Gestão de Altas;
Gabinete de gestão de risco;
Relatórios clínicos;
Liga dos amigos do hospital e voluntariado;
Internato médico;
Serviço religioso;
de subdelegar, por escrito e desde que legalmente admissível, determinadas

Competências do Enfermeiro Diretor: Enf.º Jorge Luciano Monteiro

Compete ao Enfermeiro Diretor a coordenação técnica da atividade de enfermagem do CHTS, velando
pela sua qualidade, e, sem prejuízo do disposto em sede do regulamento interno, designadamente:
a. Coordenar a elaboração dos planos de ação de enfermagem apresentados pelos vários
serviços e departamentos a integrar no plano de ação global do CHTS;
b. Colaborar com o diretor clínico na compatibilização dos planos de ação dos diferentes serviços
e departamentos de ação médica;
c. Contribuir para a definição das políticas ou diretivas de formação e investigação em
enfermagem;
d. Definir padrões de cuidados de enfermagem e indicadores de avaliação dos cuidados de
enfermagem prestados;
e. Elaborar propostas referentes à gestão do pessoal de enfermagem, TDT e assistentes
operacionais designadamente participar no processo de admissão e de mobilidade desses
profissionais, ouvidas as chefias respetivas;
f. Promover e acompanhar o processo de avaliação do pessoal de enfermagem, TDT e
assistentes operacionais;
g. Propor a criação de um sistema efetivo de classificação de utentes que permita determinar
necessidades em cuidados de enfermagem e zelar pela sua manutenção;
h. Elaborar estudos para determinação de custos e benefícios no âmbito dos cuidados de
enfermagem;
i. Acompanhar e avaliar sistematicamente outros aspetos relacionados com o exercício da
atividade de enfermagem, TDT e assistentes operacionais e com a formação desses profissionais.
j. Fixar, ou aprovar com observância da legislação em vigor, os horários de trabalho do pessoal
afeto às áreas que coordena;
k. Autorizar a realização de estágios de enfermagem, técnicos e de assistentes operacionais,
desde que não envolvam encargos para a Instituição;
l. Autorizar a inscrição e participação do pessoal sob sua gestão, em estágios, congressos,
reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação, ou outras iniciativas semelhantes, em

| Página 19 de 67 |

CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, EPE
RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2015
2013

território nacional e internacional, desde que enquadradas nos termos da legislação vigente e
que não envolvam encargos para a Instituição;
m.
Autorizar os pedidos do pessoal de enfermagem, técnico e assistente operacional para
a concessão de horário para a amamentação e acompanhamento de filhos nos termos da Lei,
após obtenção de parecer das respetivas chefias;
n. Justificar ou injustificar faltas do pessoal que coordena, nos termos da Lei;
o. Autorizar o gozo, acumulação e interrupção de férias, bem como fixar, na falta de acordo
entre as partes, os períodos de férias aprovando os planos de férias do pessoal que coordena de
enfermagem, técnico e assistente operacional;
p. Efetuar a gestão do pessoa afeto às áreas que coordena, Autorizar as movimentações de
pessoal afeto às áreas que coordena pelos diferentes setores e cometer-lhes as necessárias
definições funcionais;
q. Coordenar e realizar a gestão dos seguintes departamentos, serviços e unidade, praticando
para tal os atos considerados necessários, desde que não constituam competências exclusivas de
outros membros e/ou do conselho de administração:
 Departamento cirúrgico;
 Departamento médico;
 Departamento de psiquiatria e de saúde mental;
 Departamento de urgência e emergência, cuidados intensivos e anestesiologia;
 Departamento da mulher e da criança;
 Departamento de ambulatório e ligação funcional;
 Serviço Segurança, Higiene e saúde no Trabalho;
 Serviço Esterilização;
 Serviço de formação e aperfeiçoamento profissional;
r. A possibilidade de subdelegar, por escrito e desde que legalmente admissível, determinadas
competências.
d) Competências do Vogal Executivo: Dr. Emanuel Barros
De acordo com as diretivas do Conselho de Administração e sem prejuízo do disposto em sede de
regulamento interno, compete a este Vogal Executivo coordenar e realizar a gestão dos seguintes
departamentos, serviços, gabinete e unidade, praticando para tal os atos considerados necessários,
desde que não constituam competências exclusivas de outros membros e/ou do conselho de
administração:
 Departamento cirúrgico;
 Departamento de urgência e emergência, cuidados intensivos e anestesiologia;
 Departamento de psiquiatria e de saúde mental;
 Serviço de planeamento e apoio à gestão;
 Serviço de gestão de recursos humanos;
 Serviço de informática;
 Serviço jurídico e de contencioso;
 Unidade de transportes e agendamento de MCDT;
 Gabinete de gestão da qualidade.
| Página 20 de 67 |

CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, EPE
RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2015
2013

Esta delegação inclui, igualmente, os seguintes poderes:
a. Coordenar a elaboração dos planos de ação pela gestão intermédia dos vários
departamentos, serviços, gabinete e unidade que coordena, a integrar no plano de ação
global do CHTS;
b. Colaborar com os restantes vogais do conselho de administração na compatibilização dos
planos de ação dos diferentes departamentos, serviços, gabinetes e unidades que integram
o CHTS;
c. Aprovar os planos de férias do pessoal afeto às áreas que coordena;
d. Justificar ou injustificar as faltas do pessoal que coordena, nos termos legais;
e. Autorizar a inscrição e participação do pessoal afeto às áreas que coordena, em estágios,
congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação, ou outras iniciativas
semelhantes, bem como as comissões gratuitas de serviço regulamentadas pelo despacho
ministerial nº 867/2002, de 14/01, em território nacional e internacional, desde que não
envolvam encargos para a Instituição;
f. Fixar, ou aprovar com observância da legislação em vigor, os horários de trabalho do
pessoal afeto às áreas que coordena;
g. Autorizar o gozo, acumulação e interrupção de férias, bem como fixar, na falta de acordo
entre as partes, os períodos de férias do pessoal que coordena;
h. Participar na gestão do pessoal afeto às áreas que coordena, autorizando, entre outros, a
mobilidade pelos diferentes setores e cometer-lhes as necessárias definições funcionais;
i. Autorizar os pedidos de concessão de horário para a amamentação e acompanhamento de
filhos do pessoal que coordena, nos termos legais, após obtenção de parecer dos
responsáveis dos respetivos serviços;
j. Assinar a correspondência ou expediente, respeitante às áreas que coordena, necessária à
execução das decisões proferidas nos processos, com exceção das endereçadas a órgãos de
soberania, gabinetes ministeriais, ARS e organismos centrais;
k. A possibilidade de subdelegar, por escrito e desde que legalmente admissível,
determinadas competências.

e) Competências do Vogal Executivo: Dr. José Gaspar Pais
De acordo com as diretivas do Conselho de Administração e sem prejuízo do disposto em sede de
regulamento interno, compete a este Vogal Executivo coordenar e realizar a gestão dos seguintes
departamentos, serviços, unidade e secretaria praticando para tal os atos considerados necessários,
desde que não constituam competências exclusivas de outros membros e/ou do conselho de
administração:
 Departamento médico;
 Departamento da mulher e da criança;
 Departamento de ambulatório e ligação funcional;
 Serviço social e gabinete do utente;
 Unidade de admissão de doentes e Unidade de Arquivo Clínico;
 Serviço de gestão financeira;
 Serviços hoteleiros;
 Secretaria geral (exceto relatórios clínicos).
Esta delegação inclui, igualmente, os seguintes poderes:
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a.

Coordenar a elaboração dos planos de ação pela gestão intermédia dos vários
departamentos, serviços, gabinete e unidade que coordena, a integrar no plano de ação
global do CHTS;
b. Colaborar com os restantes vogais do conselho de administração na compatibilização dos
planos de ação dos diferentes departamentos, serviços, gabinetes e unidades que integram
o CHTS;
c. Aprovar os planos de férias do pessoal afeto às áreas que coordena;
d. Justificar ou injustificar as faltas do pessoal que coordena, nos termos legais;
e. Autorizar a inscrição e participação do pessoal afeto às áreas que coordena, em estágios,
congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação, ou outras iniciativas
semelhantes, bem como as comissões gratuitas de serviço regulamentadas pelo despacho
ministerial nº 867/2002, de 14/01, em território nacional e internacional, desde que não
envolvam encargos para a Instituição;
f. Fixar, ou aprovar com observância da legislação em vigor, os horários de trabalho do
pessoal afeto às áreas que coordena;
g. Autorizar o gozo, acumulação e interrupção de férias, bem como fixar, na falta de acordo
entre as partes, os períodos de férias do pessoal que coordena;
h. Participar na gestão do pessoal afeto às áreas que coordena, autorizando, entre outros, a
mobilidade pelos diferentes setores e cometer-lhes as necessárias definições funcionais;
i. Autorizar os pedidos de concessão de horário para a amamentação e acompanhamento de
filhos do pessoal que coordena, nos termos legais, após obtenção de parecer dos
responsáveis dos respetivos serviços;
j. Assinar a correspondência ou expediente, respeitante às áreas que coordena, necessária à
execução das decisões proferidas nos processos, com exceção das endereçadas a órgãos de
soberania, gabinetes ministeriais, ARS e organismos centrais;
k. A possibilidade de subdelegar, por escrito e desde que legalmente admissível,
determinadas competências.
5.1.8. Funcionamento do Conselho de Administração

a)

Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões realizadas

Até à presente data foram realizadas 144 reuniões, sendo que
• 36 realizadas em 2013 ;
• 46 realizadas em 2014 ;
• 50 realizadas em 2015;
• 12 realizadas em 2016 ;
com a participação de todos os membros do CA, exceto quando ausentes por motivo de férias.
b) Indicação dos cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e
outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do
exercício
Não se aplica.
c)

Indicação dos órgãos da sociedade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos
administradores executivos e critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho
dos mesmos

Os órgãos da sociedade não possuem competências para realizar a avaliação de desempenho dos do
Conselho de Administração. O Conselho de Administração é avaliado pelo Ministério da Saúde.
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d) Comissões no seio do Conselho de Administração
Apresentamos no quadro que se segue as Comissões existentes no seio do Conselho de Administração,
em que pelo menos um dos elementos do CA faz parte:

Quadro 3: Comissões no Conselho de Administração em que pelo menos um dos elementos do Conselho de
Administração faz parte
IDENTIFICAÇÃO

Diretor Clínico –
Vogal do CA Dr. Vogal do CA Dr.
Presidente do CA – Dr.
Enfermeiro Diretor
Dr. Barros da
Emanuel Barros Gaspar Pais
Carlos Vaz
Luciano Monteiro
Silva

CFT - Comissão de Farmácia e Terapêutica
CGCD - Comissão Guia de Combate ao
X
Desperdício
CGRCIC - Comissão Gestão e Risco de
X
Corrupção e Infracções Conexas

X
X

X
X

Comissão Oncologia / Roreno

X

Comissão de Qualidade e Segurança do
CHTS EPE,

X

e) Comissões, composição de cada uma delas assim como as suas competências e síntese das
atividades desenvolvidas no exercício dessas competências.
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Quadro 4: Comissões existentes no Conselho de Administração
IDENTIFICAÇÃO

COMPOSIÇÃO

Diretor Clínico, Dr. Barros da Silva
Dr. Fernando Moura
CFT - Comissão de Farmácia Dra. Mari Mesquita
e Terapêutica
Dra. Sónia Teixeira
Dra. Ana Rute Filipe
Dra. Carla Ferreira

Comissão ETICA

CGPDEP - Comissão Gestão
do Património dos Doentes
de Evolução Prolongada

CGCD - Comissão Guia de
Combate ao Desperdício

CGCA -Comissão de Gestão
de Camas e Altas

CGRCIC - Comissão Gestão
e Risco de Corrupção e
Infracções Conexas

Dr. António Braga da Cunha
Dra. Carla Maria Fraga Andrade
Dra. Mª Alexandra Castro Antunes
Dra. Maria João Sousa Correia
Dra. Sónia Alexandra Teixeira;
Enf.ª. Paula Alexandra Guimarães
Enf.ª. Luísa Manuela Teixeira Silva
Dra. Teresa Cabral
Dr. Vitor Carvalho
Enf.º Luís Ribeiro
Dra. Joana Sousa
Dr. Carlos Alberto Vaz
Dr. João Barros da Silva
Enf. Luciano Monteiro
Dra. Rita Moutinho
Dra. Sónia Teixeira
Dr. Bruno Cunha
Dra. Filipa Carneiro
Dra. Zélia Lopes
Dra. Lúcia Cerqueira
Enf.ª Madalena Meira
Enf.º Rui Adriano Cruz
Enf.º Luís Miguel Sousa
Enf.º Luís Santos
Dr. Carlos Alberto Vaz
Dr. Emanuel Barros
Dr. Gaspar Pais
Dra. Rita Moutinho
Dra. Filomena Cristina
Dra. Sónia Teixeira
Dra. Isabel Rosas
Dra. Anabela Varejão
Dra. Ana Cristina Silva

COMPETÊNCIAS

ATIVIDADES

- Órgão de ligação entre os
serviços de acção médica e os
Definir uma política racional
serviços farmacêuticos;
de
utilização
dos
- Velar pelo cumprimento do
medicamentos
na área
Formulário Hospitalar Nacional
hospitalar
de Medicamentos e suas
adendas
Proporcionar os valores
morais,
Apoio ao CA nos aspectos
Zelar pelos padrões éticos,
fundamentais dos problemas
Pronunciar-se
sobre
as
éticos
práticas
correctas
de
instigação e ensino
Gestão do
doentes

património

Gestão do Plano de Custos

dos

Organizar
e
gerir
o
património numerário ou
espécie do doente

Boas Práticas na gestão dos
recursos

Planear em coordenação com
os Diretores dos serviços de Planeamento e gestão de
internamento a política e alta altas dos doentes
do doente

Promover o funcionamento do
sistema de gestão de risco do
Gestão do Plano de Risco
CHTS
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IDENTIFICAÇÃO

COMPOSIÇÃO

CCIPRA - Comissão Controlo
de Infeção e Resistências
Antimicrobianas

Comissão
de
Acompanhamento – Plano
Estratégico
do
Baixo
Carbono e ECO.AP

Comissão
Roreno

Oncologia

Dra. Maria José Fernandes
Dra. Maria do Céu Povoas
Prof. Dr. Pinto Sousa
Dr. Flávio Assunção
Enf.ª Alexandrina Lino
Enf.º Filipe Sousa Pinto;
Dra. Paula Gonçalves
Eng. Jorge Branco
Dr. Bruno Cunha
Dra. Anabela Rêgo
Dr. Carlos Sousa
Enf.º Joaquim Moreira

Diretor Clínico Dr. Barros da Silva
Dra. Filipa Carneiro
/ Dra. Graça Ferraz;
Prof. Doutor Pinto Sousa;
Dra. Maria do Céu Povoa;
Dra. Sónia Teixeira

Dra. Joana Filipa Gonçalves
Dra. Maria Graça Ferraz
Enf.º Eduardo Miguel Fernandes
Equipa Inter-Hospitalar de Enf.ª Diamantina M.ª Fernandes.
Cuidados Paliativos,
Enf.º Luís Miguel Coelho Sousa
Dr. Carlos Eduardo Araújo
Dra. Paula Cristina Gomes
José Manuel Barbosa Teixeira
Dr. João Barros da Silva
Dra. Filipa Carneiro
Dr. Fernando Moura
Dra. Diana Pereira
Comissão de Qualidade e
Dr. Ricardo Gouveia
Segurança do CHTS EPE,
Enf. Elsa Pinto
Enf. Joaquim Moreira
Eng. Luciana Guimarães
Dr. Pedro Martins
Dra. Maria José Fernandes

COMPETÊNCIAS

ATIVIDADES

Zelar pela implementação de
medidas
reventivas Controlo do Risco de Infeção
relacionadas c/ procedimentos Hospitalar e Resistências
capazes de reduzir o risco de Antimicrobianas
infeção hospitalar

Controlo dos activos à
Planeamento p/ a diminuição
economia no consumo de
de gastos
recursos
Cooperação com as diversas
unidades no âmbito da rede de
referenciação hospitalar da
área
oncológica.
Definir
critérios.
Propor, definir e aprovar
protocolos.
Promover
e
coordenar registos oncológicos,

Promover e Coordenar em
articulação com (RORENO)
Registo Oncológico Regional
e Epidemiológico do Norte

Promover, o bem-estar e a
qualidade de fim de vida dos
Promover o desenvolvimento e
doentes, em internamento
prática dos cuidados paliativos
ou no domicílio dentro dos
níveis de diferenciação.
Constantes
no
Despacho
3635/2013 e que inclui:
Acompanhamento dos projetos
da melhoria da qualidade do
Hospital nomeadamente a
Qualidade e Certificação dos
serviços.
Participação
nos
projetos
nacionais no âmbito da gestão
da qualidade.

Dar
cumprimentos
ao
despacho da Comissão de
Segurança e Qualidade.
Implementação dos projetos
e apoio aos Serviços na
relativas à melhoria da
qualidade.

5.2. Revisor Oficial de Contas
5.2.1. Identificação do ROC, SROC respetivos números de inscrição na OROC
O Despacho n.º1077/13 - SET, de 28/05/2013, nomeou, para o triénio 2013-2015 os seguintes
membros:
 Fiscal Único efetivo: Patrício, Moreira, Valente & Associados, SROC n.º 21, representada pelo
Dr. Carlos de Jesus Pinto de Carvalho, ROC n.º 622
 Fiscal Único suplente: Dr. Joaquim Patrício da Silva, ROC n.º 320
O Revisor Oficial de Contas (ROC), Dr. Carlos de Jesus Pinto Carvalho, iniciou em 2013 a função de ROC
junto do CHTS, EPE.
5.2.2. Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o ROC
presta contas à sociedade
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Segundo a nova redação dos estatutos dos Hospitais EPE (Anexo II do Decreto-Lei 244/2012 - n.º 4 do
artigo 15º), o mandato do fiscal único tem a duração de 3 anos, renovável apenas uma vez.
5.2.3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou ROC exerce funções consecutivamente junto
da sociedade/grupo, bem como indicação do número de anos em que o ROC presta serviços nesta
sociedade, incluindo o ano a que se refere o presente relatório
A SROC Patrício, Moreira, Valente & Associados, foi nomeada para os triénios 2007/2009; 2010/2013 e
2013/2015, no entanto, a partir de 2013, passou a ser representada por um ROC diferente. O ROC Dr.
Carlos de Jesus Pinto Carvalho está há três anos e exercer funções no CHTS, EPE.
5.2.4. Descrição de outros serviços prestados pelo SROC à sociedade e/ou prestados pelo ROC que
representa a SROC
Não são prestados serviços adicionais.
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Quadro 5: Identificação da SROC/ROC
Mandato
(Início - Fim)

Identificação SROC/ROC
Cargo

Nome

2013-2015

Fiscal Único
Efetivo

Patrício, Moreira,
Valente
&
Associados, SROC
n.º
21
representada pelo
Dr. Carlos de Jesus
Pinto de Carvalho,
ROC n.º 622

2013-2015

Fiscal Único
Suplente

Dr.
Joaquim
Patrício da Silva,
ROC n.º 320

Número

Designação
N.º Registo na
CMVM

Forma (1)

Remuneração (€)
Data

Nº de Mandatos
exercidos na
sociedade

Contratada a)

Despacho n.º
1077/13 - SET

Limite Fixado no Despacho
n.º 1077/13 - SET (22,5% da
quantia correspondente a
12 meses da remuneração
28-05-2013
global ilíquida atribuida ao
Presidente do CA do CHTS,
EPE - €898,64/mês;
€10.783,68/ano

Despacho n.º
1077/13 - SET

28-05-2013

Remuneração contratada:
€812/mês; €9.744/ano

3

1

a) Ao va l or i ndi ca do a cres ce IVA à ta xa l ega l em vi gor
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Quadro 6: Remuneração Anual da SROC/ROC
Remuneração Anual 2015 (€)
Nome

Patrício, Moreira, Valente & Associados, SROC n.º 21
representada pelo Dr. Carlos de Jesus Pinto de Carvalho, ROC
n.º 622

Bruta (1)

13.263,96 €

Reversão
Reduções
Remuneratória
Remuneratórias (2)
(3)

1.278,84 €

0,00 €

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

11.985,12 €

a ) Va l or com IVA i ncl ui do à ta xa de 23%. O IVA nã o deve s er cons i derado remunera çã o pa ra efei tos de
control o dos l i mi tes l ega i s a pl i cá vei s
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Segundo o despacho de nomeação do Fiscal Único, este teria direito a uma remuneração anual ilíquida
no valor máximo de 22,5% da quantia correspondente a 12 meses da remuneração global mensal
ilíquida atribuída ao Presidente do Conselho de Administração do CHTS, EPE. Ao valor apurado seria
aplicada a redução prevista na LOE 2014.
O valor anual calculado de acordo com o acima referido foi de €10.783,68 ao qual acresce o IVA à taxa
de 23% (€13.263,96). Aplicando as leis de redução constantes na LOE 2015 a SROC poderia faturar um
valor mensal máximo estipulado no despacho de nomeação (€917,34 + IVA).
Em 2013 foi calculado e acordado com a SROC um montante mensal de €812 (acrescido do IVA), valor
este que é inferior ao limite máximo permitido de acordo com o explicado no parágrafo anterior, e que
no quadro acima se designou como remuneração contratada.

5.3. Auditor Externo
5.3.1. Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa no cumprimento
dessas funções, bem como o respetivo número de registo na CMVM, assim como a indicação do
número de anos em que o auditor externo e o respetivo sócio ROC que o representa no cumprimento
dessas funções exercem funções consecutivamente junto da sociedade e/ou do grupo.
O organigrama do CHTS, EPE não contempla a figura de “Auditor Externo”. Os trabalhos de auditoria e
revisão de contas são efetuados pelo ROC (Fiscal Único), mencionado no ponto anterior, onde é feita
referência à remuneração obtida pelo mesmo.
As competências do Fiscal Único estão elencadas no artigo 16.º do anexo II do Decreto-lei 233/2005 de
29 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-lei 244/2012 de 9 de novembro (estatutos dos
Hospitais EPE).

5.3.2. Política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo sócio ROC que o
representa no cumprimento dessas funções, bem como indicação do órgão responsável pela avaliação
do auditor externo e periodicidade com que essa avaliação é feita.
Não aplicável.
5.3.3. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para a
sociedade e/ou para sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio, bem como
indicação dos procedimentos internos para efeitos de aprovação da contratação de tais serviços e
indicação das razões para a sua contratação.
Não aplicável.
5.3.4. Indicação do montante da remuneração anual paga pela sociedade e/ou por pessoas coletivas
em relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou coletivas pertencentes
à mesma rede e discriminação da percentagem.
Não aplicável.
VI. ORGANIZAÇÃO INTERNA
6.1. Estatutos e Comunicações
6.1.1. Alteração dos estatutos da sociedade - Regras aplicáveis
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São aplicáveis ao CHTS, EPE, os Estatutos dos Hospitais com natureza de Entidade Pública Empresarial,
aprovados pelo DL n.º 233/2005, de 29 de dezembro e publicados no seu Anexo II, e alterados pelo DL
n.º 244/2012, de 9 de novembro e republicados no Anexo II ao mesmo.
6.1.2. Comunicação de irregularidades - meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas
na sociedade
Em cumprimento do estabelecido nos estatutos dos HEPE, aprovados pelo Decreto-Lei nº 233/2005, na
redação introduzida pelo Decreto-Lei nº 244/2012, 9 de Novembro, o CHTS implementou um Sistema de
Comunicação de Irregularidades, transversal a todas as actividades e a todos os colaboradores do CHTS.
Neste sentido, foi elaborado o Regulamento do Sistema de Comunicação Interna de Irregularidades, de
acordo com o estabelecido no ponto 4. do art. 17.º-A dos Estatutos dos HEPE que define o âmbito de
aplicação e as regras e procedimentos para a recepção e tratamento das comunicações permitindo o
seu tratamento oportuno, eficiente e imparcial. Este documento encontra-se publicado na intranet do
CHTS, EPE.
O Regulamento do Sistema de Comunicação Interna de Irregularidades define, nomeadamente, que:
 Compete ao Conselho de Administração assegurar a implementação e manutenção do Sistema
de Comunicação Interna de Irregularidades do CHTS;
 A Auditora Interna tem a responsabilidade de avaliar a eficácia do SCII e a sua conformidade
com o previsto no regulamento, efectuando recomendações com vista ao seu gradual
aperfeiçoamento;
 A comunicação de factos susceptíveis de indiciar as irregularidades deve ser efectuada por
escrito, através do preenchimento de um formulário disponibilizado na intranet para o efeito, e
enviada por email dirigido ao Presidente do Conselho de Administração.
O CA procede de acordo com o previsto na instrução nº 3/2013 do Grupo Coordenador do Sistema de
Controlo Integrado do Ministério da Saúde (GCCI) e comunica, ao GCCI, todos os factos que possam
consubstanciar eventual responsabilidade criminal e/ou financeira.
6.1.3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista
à mitigação e prevenção da fraude organizacional
O CHTS, EPE utiliza dois instrumentos na prevenção da fraude:



o Plano de Gestão de Riscos que inclui a identificação dos potenciais fatores de risco de fraude e as
respetivas medidas preventivas e se encontra publicado no seu sítio da internet;
o Sistema de Comunicação Interna de Irregularidades que inclui, entre outros, os factos que indiciem
dano, abuso ou desvio relativo ao património do hospital ou dos utentes, encontrando-se o seu
Regulamento publicado no seu sítio da internet.

Anualmente são elaborados, pelo Serviço de Auditoria Interna (SAI), o Relatório de Execução do Plano
de Gestão de Riscos e o Relatório de Avaliação do Sistema de Comunicação Interna de Irregularidades.
6.2. Controlo interno e gestão de riscos
6.2.1. Informação sobre a existência de um sistema de controlo interno (SCI) compatível com a
dimensão e complexidade da empresa, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos.
O Conselho de Administração do CHTS, EPE assegurou em 2015, a progressiva implementação do
Sistema de Controlo Interno (SCI) integrado na prossecução da sua missão e objectivos. A continuidade
do desenvolvimento do SCI é efectuada numa perspectiva de evolução contínua, visando consolidar o
valor das melhorias obtidas e assegurar uma efectiva gestão do risco.
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O SCI do CHTS, EPE é constituído por três componentes: Gestão de Risco, Auditoria e Controlo. O efeito
conjugado do seu funcionamento evita a prática de actos de incumprimento e contribui para a
diminuição da ocorrência de riscos em geral, bem como para a minimização da prática de corrupção e
infracções conexas em particular.
A evolução verificada nos últimos anos, em termos de melhorias obtidas relativamente às melhores
práticas a adoptar e a procedimentos de controlo adequados evidencia que o SCI do CHTS existe,
funciona e permite aperfeiçoar os processos de gestão de risco, controlo e governação.
Pese embora a evolução registada é necessário continuar a promover as acções desenvolvidas por cada
uma das componentes do SCI do CHTS de forma a assegurar que este evolui de forma consistente e
estruturada, permitindo, cada vez mais e melhor, responder às necessidades decorrentes da natureza,
dimensão e complexidade da instituição.
6.2.2. 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.
Em conformidade com o estabelecido nos Estatutos dos HEPE, o CHTS, EPE dispõe de um Serviço de
Auditoria Interna (SAI), ao qual compete a avaliação dos processos de controlo interno e de gestão de
riscos, contribuindo para o seu aperfeiçoamento. O objectivo de Auditoria Interna é assessorar o
Conselho de Administração, através de uma actividade independente destinada a acrescentar valor à
organização e a melhorar a eficácia dos processos de gestão de risco, controlo e governação. A função é
exercida com o enquadramento legal aplicável e de acordo com a “Carta de Auditoria Interna”, que a
regula internamente.
6.2.3. Em caso de existência de Plano estratégico e de política de risco da sociedade, deve incluir a
definição de níveis de risco considerados aceitáveis e identificar as principais medidas adotadas
O CHTS, EPE tem vindo a desenvolver, ao longo do tempo, um conjunto de instrumentos que visam
cumprir os princípios do bom governo e minimizar os riscos susceptíveis de afectar a concretização dos
seus objectivos estratégicos e operacionais.
O Plano de Gestão de Riscos (incluindo os riscos de corrupção e infracções conexas) - PGRCIC é um
instrumento de gestão utilizado na identificação, avaliação, monitorização e prevenção dos riscos que
afectam os objectivos operacionais e estratégicos do CHTS, EPE, contribuindo para as boas práticas do
bom governo. Como tal é um instrumento dinâmico, que deve ser periodicamente actualizado na
sequência da identificação de novos factores potenciais de risco e/ou novas áreas de risco.
O PGRCIC, elaborado pelo SAI, abrangeu as seguintes actividades:




definição da estrutura de funcionamento do modelo de gestão de risco e atribuição das
respectivas funções e responsabilidades;
caracterização do ambiente interno do CHTS, EPE;
construção das Matrizes de Gestão do Risco, que incluem:
o factores potenciais de risco - identificação dos factores susceptíveis de afectarem a
concretização dos objectivos do CHTS, EPE e passíveis de gerarem a prática de actos de
incumprimento;
o avaliação do risco - classificação dos factores identificados, atribuída em termos da
probabilidade de ocorrência desses factores e do nível de impacto esperado;
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o

resposta ao risco - definição de medidas preventivas, que incluem actividades de
controlo, para minimizar o efeito dos factores identificados.

Este documento encontra-se publicado no sítio da internet do CHTS, EPE.
6.2.4. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica
e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da sociedade
O Serviço de Auditoria Interna reporta em termos funcionais ao Conselho de Administração e em
termos orgânicos ao Presidente do Conselho de Administração, nos moldes estabelecidos na Carta de
Auditoria Interna que a seguir se discrimina:
a)

O Conselho de Administração aprecia e aprova:









b)

o plano anual de auditoria interna;
a realização de auditorias especiais;
os relatórios do trabalho desenvolvido que incluem as conclusões e a proposta de
recomendações/medidas correctivas a adoptar;
o acompanhamento da execução do plano anual de auditoria interna;
o relatório anual da actividade de auditoria interna;
a participação em actividades de consultoria;
a avaliação de desempenho do SAI;
o quadro de pessoal, o plano de formação e o orçamento anual do SAI.
O Presidente do Conselho de Administração aprecia e aprova:











o horário e o plano de férias da Directora do SAI;
a avaliação individual do desempenho da Directora do SAI;
o relacionamento do SAI com terceiros:
o Auditados: a resolução de eventuais conflitos;
o Revisor Oficial de Contas e Auditores Externos: o acesso à documentação do trabalho
por eles efectuado, salvaguardando esse direito nos respectivos contratos;
o Administração Central do Sistema de Saúde, IP e Inspecção-Geral de Actividades em
Saúde: a prioridade das acções específicas solicitadas, garantindo que sejam
efectuadas em prazo útil e adequado;
o Outras Entidades: o eventual trabalho pontual e específico a desenvolver;
a subcontratação de recursos externos (entidades especializadas e credenciadas), quando as
especificidades e a complexidade do trabalho a desenvolver assim o exijam;
a aquisição dos recursos físicos e técnicos necessários ao desempenho da actividade de
auditoria interna;
as despesas com a realização das acções de auditoria interna;
as despesas com a participação do pessoal afecto ao SAI em acções de formação;
o acompanhamento do orçamento anual.

6.2.5. Existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos.
A gestão do CHTS, EPE desenvolve-se no enquadramento legislativo e normativo aplicável à sua
actividade, excluindo-se da actividade do SAI o risco clínico.
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Para o controlo deste tipo de risco o CHTS, EPE conta com os seguintes as seguintes estruturas:
“Gabinete de Gestão de Risco Hospitalar” (cuja acção visa garantir a segurança e a saúde de todos os
profissionais, doentes e visitantes da instituição); “Gabinete para a Garantia da Qualidade Assistencial”
(que efectua o acompanhamento dos indicadores de qualidade e segurança, por forma a definir o plano
de melhoria da qualidade e da segurança do doente) e “Comissão de Controlo da Infecção Hospitalar”.
Periodicamente são elaborados relatórios sobre o risco hospitalar, utilizando-se indicadores de
monitorização de alguns eventos.
6.2.6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais e
jurídicos) a que a sociedade se expõe no exercício da atividade
O PGRCIC engloba todos os factores susceptíveis de afectarem a concretização dos objectivos do CHTS,
EPE e passíveis de gerarem a prática de actos de incumprimento, incluindo os riscos de corrupção e
infracções conexas.
As preocupações com o risco, traduzem-se na identificação de áreas susceptíveis de gerarem situações
violadoras de princípios, disposições legais e práticas do bom governo, nomeadamente na prossecução
do interesse público e na actuação com transparência, imparcialidade e boa fé.
Considerando a actividade do CHTS, EPE, as recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, o
conhecimento sobre a Organização detido pelos Membros do CA, os relatórios do Fiscal Único, os
resultados das acções de auditoria interna realizadas, o resultado da avaliação da execução do PGRCIC,
bem como os relatórios de auditorias e inspecções realizadas por entidades externas, foram
identificadas áreas mais susceptíveis ao risco, e para cada uma delas foram identificados factores
potenciais de risco:













Processo de Gestão de Conflitos de Interesses: foram identificados, por exemplo, os riscos
resultantes da necessidade de cumprimento dos princípios, valores e normas, estabelecidos
nos instrumentos normativos do ordenamento jurídico português que contemplam o controlo
dos conflitos de interesses;
Processo de Gestão de Compras - foram identificados, por exemplo, os riscos resultantes da
avaliação de necessidades de compra, do planeamento e orçamentação, da selecção dos
procedimentos de aquisição e da adjudicação;
Processo de Gestão de Instalações e Equipamentos - foram identificados, por exemplo, os
riscos associados à execução de empreitadas, obras e prestação de serviços de manutenção e
reparação por entidades externas, à execução interna de obras de remodelação, à execução de
ações de manutenção preventiva e curativa, à gestão de contratos de manutenção e
conservação, ao controlo de ferramentas e equipamentos e ao controlo do armazém de
manutenção;
Processo de Gestão de Imobilizado - foram identificados, por exemplo, os riscos associados à
salvaguarda de bens de equipamento, ao input de dados mestre, às aquisições e aos abates;
Processo de Gestão de Recursos Humanos - foram identificados, por exemplo, os riscos
associados ao input de dados mestre, à contratação de recursos humanos, aos inputs para
processamento e ao processamento de abonos/contribuições/ impostos;
Processo de Gestão de Facturação e Cobranças - foram identificados, por exemplo, riscos
associados ao input de dados mestre, aos procedimentos de facturação e cobrança e à gestão
de clientes;
Processo de Gestão de Existências - Serviço de Aprovisionamento e Serviço de Farmácia - foram
identificados, por exemplo, os riscos resultantes do input de dados mestre, do registo e
movimentação de existências, da recepção e distribuição de existências, e da gestão de
existências;
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Processo de Gestão de Transportes Não Urgentes de Doentes - TNUD - foram identificados, por
exemplo, os riscos resultantes da prescrição e requisição do transporte, da gestão do processo
e da conferência de facturas.

6.2.7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e
mitigação de riscos
A metodologia utilizada na elaboração e na gestão do PGRCIC é o Modelo de Gestão de Risco de COSO
(Enterprise Risk Management do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).
Trata-se da metodologia de gestão do risco recomendada pela ACSS, através do manual disponibilizado:
“Metodologia de gestão do risco”. A adopção do modelo de COSO em toda a sua abrangência será
efectuada no âmbito do acompanhamento do PGRCIC de forma contínua e progressiva ao longo do
tempo.
A elaboração do PGRCIC incluiu a construção das Matrizes de Gestão do Risco, que incluem: factores
potenciais de risco; avaliação do risco e resposta ao risco Tal como referido no ponto 5.2.3).
Visando garantir uma resposta efectiva ao risco, foram desenvolvidas as seguintes acções:





nas matrizes de gestão de risco elaboradas e para cada uma das medidas preventivas definidas,
foram identificados os responsáveis pela sua implementação e previstos os respectivos prazos;
os responsáveis, por cada uma das matrizes, elaboraram e submeteram à aprovação do CA,
propostas operacionais concretas para assegurar a implementação das medidas preventivas
prioritárias;
as prioridades de implementação foram determinadas pelo nível de sensibilidade ao risco de
cada factor identificado.

Consideram-se prioritárias as acções a desenvolver que visam minimizar os efeitos dos factores que
apresentam uma alta sensibilidade ao risco (alta probabilidade de ocorrência e alto impacto esperado).
Num segundo nível de prioridade devem ser consideradas as acções a desenvolver que visam minimizar
os efeitos dos factores que apresentam uma média sensibilidade ao risco.
A avaliação da execução do PGRCIC integra-se na fase de monitorização da metodologia de gestão de
risco e compreende as seguintes actividades:




Acompanhamento do Plano:
o verificação das medidas implementadas;
o identificação dos motivos de eventuais atrasos face ao previsto;
o verificação do efeito obtido com as medidas implementadas, nomeadamente a
alteração provocada na probabilidade de ocorrência e no impacto esperado do factor
de risco;
o reavaliação do risco (quando aplicável) à data do acompanhamento;
o recomendação de medidas correctivas, quando adequado.
Actualização do Plano:
o identificação e classificação de novos factores de risco surgidos;
o definição de medidas a adoptar para prevenir e minimizar esses novos riscos.

O Relatório Anual de Execução do PGRCIC, é elaborado, pelo SAI, de acordo com o previsto nos pontos
“VII. Acompanhamento, Avaliação e Actualização do Plano” e “VIII. Funções e Responsabilidades” do
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PGRCIC, este documento visa avaliar a eficácia do Sistema de Gestão de Risco e compreende as
seguintes actividades:





verificação do nível de implementação das medidas preventivas definidas nas matrizes de
gestão de risco;
avaliação dos respectivos efeitos obtidos, nomeadamente a alteração provocada na
probabilidade de ocorrência e no impacto esperado do factor potencial de risco;
recomendação de medidas correctivas, quando adequado;
identificação de novos factores potenciais de risco e recomendação das respectivas medidas
preventivas.

6.2.8. Principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na sociedade relativamente ao
processo de divulgação de informação financeira.
De acordo com os Estatutos dos Hospitais EPE o fiscal único é o órgão responsável pelo controlo da
legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial do hospital E.P.E..
O CHTS, EPE cumpre os princípios do bom governo aplicáveis à divulgação da informação financeira,
como sejam: transparência, consistência, disponibilidade e relevância.
A divulgação da informação financeira é acompanhada por diversas entidades externas ao CHTS,
nomeadamente, a ACSS, a IGF, a DGTF, a DGO e o Tribunal de Contas.

6.3. Regulamentos e Códigos
6.3.1. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a
entidade está legalmente obrigada
O CHTS, EPE é uma entidade coletiva de direito público de natureza empresarial, dotado autonomia
administrativa, financeira e patrimonial.
O CHTS, EPE rege-se pelo regime jurídico aplicável às entidades públicas empresariais, com as
especificidades apresentadas no DL n.º 233/2005, de 29 de dezembro e nos seus Estatutos constantes
dos anexos I e II do mesmo DL (publicado no sítio do CHTS: http://www.chtamegasousa.pt), pelas
normas em vigor para o SNS, que os não contrariem, e pelo Regulamento Interno homologado pelo
Ministério da Saúde (disponível para consulta na intranet da instituição).
6.3.2. Referência à existência ou aderência de códigos de conduta e de um Código de Ética
O Código de Ética e de Conduta do CHTS, EPE pretende consagrar as normas de conduta e os princípios
fundamentais a observar no exercício da sua atividade de prestação de cuidados de saúde, que se
desenvolve num espaço de atuação individual e coletiva, onde os valores assumem uma maior
importância e significado.
Este documento, aprovado pelo Conselho de Administração em fevereiro de 2013, foi elaborado em
cumprimento dos princípios do bom governo e encontra-se publicado na intranet e no sítio da internet
do CHTS, EPE.
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6.3.3. Referência às medidas vigentes tendo em vista garantir um tratamento equitativo junto dos
seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos
O CHTS, EPE desenvolve a sua actividade garantindo um tratamento equitativo junto dos seus clientes/
utentes, dos colaboradores e dos seus fornecedores e demais entidades que estabeleçam uma relação
jurídica com o hospital.
No contexto das medidas vigentes para assegurar o tratamento equitativo dos seus utentes, realçamos
o cumprimento das regras estabelecidas no Regulamento SIGIC (Portaria 45/2008 de 15 Janeiro) e
Regulamento: Consulta a Tempo e Horas (Portaria 95/2003 de 4 de março), sendo que genericamente
os doentes são atendidos tendo em conta os critérios: complexidade e data do pedido de
consulta/cirurgia.
O âmbito dos processos de recrutamento, realçamos a implementação de medidas assentes na
adequação dos profissionais às funções a desenvolver e a garantida dos princípios da igualdade de
oportunidades, da imparcialidade, da boa fé e da não discriminação, bem como da publicidade, excepto
em casos de manifesta urgência devidamente fundamentada, em conformidade com o estabelecido nos
seus Estatutos, aprovados pelo DL 233/2005, de 29 de Dezembro.
No respeitante às medidas implementadas no hospital tendo em vista a garantia do tratamento
equitativo junto dos seus fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, realçamos a igualdade
de acesso e tratamento dos, nos termos das regras estabelecidas no procedimento de aquisição de bens
e serviços e de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente Código dos Contratos Públicos.
6.3.4. Referência à existência de Planos de Ação para prevenir fraudes internas e externas
Existe no CHTS, EPE um Plano de Gestão de Risco (incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas)
(PGRCIC) que constitui um instrumento de gestão utilizado na identificação, avaliação, monitorização e
prevenção dos riscos que afetam os objetivos operacionais e estratégicos do CHTS, contribuindo para as
boas práticas do bom governo.
O PGRCIC engloba todos os fatores suscetíveis de afetarem a concretização dos objetivos do CHTS, EPE e
passíveis de gerarem a prática de atos de incumprimento, visando:
 Identificar as situações potenciadoras de riscos de corrupção e infrações conexas
 Estabelecer as medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir esses riscos, através da
minimização da probabilidade da sua ocorrência e do impacto esperado;
 Definir um sistema de controlo e de monitorização das medidas implementadas e respetivos
efeitos.
Por se tratar de um instrumento de gestão dinâmico, o PGRCIC é periodicamente acompanhado e
avaliado na sua execução, bem como atualizado sempre que se identifiquem novos fatores potenciais
de risco e/ou novas áreas de risco.
O PGRCIC foi divulgado na intranet e publicitado no site do CHTS, EPE na área de download.
O PGRCIC foi já alvo da uma revisão e, anualmente, o SAI elabora o relatório anual da sua execução, que
visa avaliar a eficácia do Sistema de Gestão de Risco e compreende as seguintes atividades:
 verificação do nível de implementação das medidas preventivas definidas nas matrizes de gestão
de risco;
 avaliação dos respetivos efeitos obtidos, nomeadamente a alteração provocada na probabilidade
de ocorrência e no impacto esperado do fator potencial de risco;
 recomendação de medidas corretivas, quando adequado;
 identificação de novos fatores potenciais de risco e recomendação das respetivas medidas
preventivas.
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Por outro lado e em cumprimento do estabelecido nos estatutos dos HEPE, aprovados pelo Decreto-Lei
nº 233/2005, na redação introduzida pelo Decreto-Lei nº 244/2012, 9 de Novembro, o CHTS, EPE
implementou um Sistema de Comunicação Interna de Irregularidades, transversal a todas as atividades
e a todos os colaboradores do CHTS.
6.4. Deveres Especiais de Informação
6.4.1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimentos dos deveres de informação a que a
empresa se encontra sujeita
Os vários reportes de informação económico-financeira a que o CHTS, EPE está obrigado são efetuados
por recurso, essencialmente, às seguintes plataformas informáticas:
 SIRIEF – Sistema de Recolha de Informação Económico – Financeira (DGTF).
 SICA – Sistema de Informação para a Contratualização e Acompanhamento (ACSS);
 SIGO – Sistema de Informação de Gestão Orçamental (DGO);
 SOL – Serviços Online da DGO;
 Serviços On-Line Unidade Operacional Gestão Financeira (ACSS).
Indicamos, a título exemplificativo, a informação submetida em cada plataforma:
 SIRIEF – Relatório e Contas; Princípios de Bom Governo; órgãos Sociais e Modelo de Governo;
Informação Financeiras, etc.
 SICA – Atividade desenvolvida por linhas de produção; Distribuição das cargas horárias por
serviços;
 SIGO – Reporte de execução orçamental e alterações orçamentais; custos com pessoal;
contratos plurianuais (inscrição e reporte da sua execução);
 SOL – Reporte de informação sobre compromissos; unidade de tesouraria do estado; previsão
mensal de execução;
 Serviços On-Line Unidade Operacional Gestão Financeira (ACSS): Balancetes; Relatório Analítico
da Produção e da Atividade desenvolvida.

6.4.2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimentos dos deveres de transparência a que a
empresa se encontra sujeita
O CHTS utiliza a sua página de Internet (http://www.chtamegasousa.pt) para cumprimento dos deveres
de transparência a que se encontra sujeita.

6.5. Sítio de Internet
O endereço do sítio de Internet do CHTS é: http://www.chtamegasousa.pt.
É divulgada a seguinte informação no sítio:
 Início: Notícias sobre o CHTS;
 Quem Somos: Identificação dos elementos do Conselho de Administração e História do
CHTS, nomeadamente, data da criação do hospital e unidades hospitalares que constituem o
hospital;
 Informação ao Utente: Localização dos serviços do hospital por unidade hospitalar;
informação sobre a marcação das consultas e quais os documentos necessários à efetivação
de consulta;
 Comunicação: Notícias e Revista do hospital;
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 Fale Connosco: Divulgação da sede do hospital e formulário de acesso para envio de e-mail
ao CHTS;
 Eventos: Divulgação de eventos decorridos no hospital;
 Área de Downloads: Publicação de diversa informação, designadamente, Relatórios de
Gestão e Contas; Tempos Máximos de Resposta Garantidos na Consulta Externa; Tableau de
Bord; Concursos de Pessoal a decorrer no CHTS, etc.
 Aprovisionamento: Informação diversa sobre os procedimentos de aquisição;
 Links: Sugestão de sítios a visitar
 Investigação Clínica: Informação dos documentos a submeter ao Conselho de Administração
para aprovação de projetos de pesquisa e investigação clínica;
 Recursos Humanos: Informação sobre o recrutamento e seleção de profissionais
 Princípios de Bom Governo: Divulgação dos princípios de Bom Governo.
No pontos que se seguem indicamos as hiperligações de acesso direto à informação enumerada:
a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC:
i) http://www.chtamegasousa.pt/index.php?option=com_contact&Itemid=3
b) Estatutos e os regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões:
i) http://www.chtamegasousa.pt/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=393
c) Titulares dos órgão sociais e outros órgãos estatutários e respectivos elementos curriculares,
bem como as respectivas remunerações e outros benefícios:
i) http://www.chtamegasousa.pt/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=74
ii) http://www.chtamegasousa.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid
=6
d) Documentos de prestação de contas anuais:
i) http://www.chtamegasousa.pt/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=74
e) Obrigações de serviços público a que a empresa está sujeita e os termos contratuais da
prestação de serviço público:
i) Não aplicável.
f) Modelo de financiamento subjacente e os apoios financeiros recebidos do Estado nos últimos
três anos: a informação está disponível nos Relatórios e Contas do CHTS, disponíveis no link:
i) http://www.chtamegasousa.pt/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=74

6.6. Prestação de serviço público
6.6.1. Contrato celebrado com a entidade pública que tenha confiado à empresa a prestação de um
serviço público ou de interesse geral
O Contrato Programa (CP) 2013-2015 do CHTS, EPE foi homologado a 22 de Dezembro de 2014, por Sua
Excelência Secretária de Estado do Tesouro, Dra. Isabel Castelo Branco.
O Acordo Modificativo 2015 CP 2013-2015 foi celebrado a 29 de abril de 2015, tendo o mesmo sido
homologado através do Despacho n.º 1532/15-SET de 23 de setembro de 2015, por sua Excelência a
Secretária de Estado do Tesouro, Dr.ª Isabel Castelo Branco.
No quadro 1 do presente documento apresentamos os Objetivos definidos no CP 2015 e grau de
cumprimento dos mesmos.
6.6.2. Exposição das propostas de contratualização da prestação de serviço público apresentadas ao
titular da função accionista e ao membro do governo responsável:
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a. Metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis
No quadro seguinte identificamos a metas definidas no CP2015 relativamente a custos:

Objectivos

2015

Peso Relativo
Indicador (%)

Grau de
Estimativa CHTS
Cumprimento (%)

Meta
Desempenho económico-financeiro
Percentagem de Custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e FSE (selecionados), no Total
de Custos com Pessoal (%)

20
5

16,00

17,0

94,1%

Grau de
Cumprimento
Financiado

Índice de
Desempenho

20,11
4,71

94,1%

AVALIAÇÃO

CUMPRIDO
PARCIALMENTE

VALOR

751.608,12 €
175.917,64 €

b. Modelo de financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimentos
Nos termos do CP2015, foi mantido em 2015 um sistema de penalizações com consequências
no valor do financiamento a aplicar ao CHTS, o qual está associado a:
• Incumprimento dos prazos de reporte de informação que estão definidos, quer seja
informação de produção, económico-financeira ou clinico-administrativa;
• Incumprimento dos prazos definidos para a faturação do contrato-programa;
• Incumprimento no âmbito do funcionamento dos Programas de acesso SIGIC e CTH;
• Resultados insatisfatórios apurados no âmbito das auditorias realizadas às instituições.
O montante global das penalizações aqui referidas não poderá exceder 1% do valor global do
contrato-programa estabelecido com a instituição para o ano de 2015.
À data da elaboração do presente documento, não estavam apuradas pela ARSN a globalidade
das penalizações, à excepção da penalização: B.1 Reporte mensal de informação assistencial
através do SICA até ao dia 10 (alínea b) do n.º 1 da Cláusula 6ª do Anexo, cujo objectivo foi
cumprido, não tendo associada qualquer penalização
c.

Critérios de avaliação contratuais
Mensalmente, o CHTS, EPE envia, via sistema SICA - informação relativa à actividade
desenvolvida pelo hospital, de modo a que possa ser efetuada a avaliação da actividade
contratual.

d. Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes
Conforme é possível aferir pela leitura do quadro abaixo apresentado, foram definidos
objectivos no âmbito no âmbito do acesso aos cuidados de saúde, de modo a garantir níveis
adequados de satisfação dos utentes:

Objectivos

2015

Peso Relativo
Indicador (%)

Grau de
Estimativa CHTS
Cumprimento (%)

Meta

Grau de
Cumprimento
Financiado

Índice de
Desempenho

Objectivos Nacionais
Acesso
Percentagem das primeiras consultas no total de consultas médicas (%)

45
15
3

35,5

37,4

105,4%

105,4%

58,22
15,03
3,16

Percentagem de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado
(%)
Peso das consultas externas com registo de alta no total de consultas externas (%)

3

70,0

70,5

100,7%

100,7%

3,02

3

15,0

13,3

88,7%

88,7%

2,66

Percentagem utentes inscritos em LIC (neoplasias malignas) com tempo de espera <= TMRG (%)

3

99,0

99,0

99,9%

99,9%

3,00

Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes
tratados (‰)

3

120,0

127,4

106,2%

106,2%

3,19

AVALIAÇÃO

CUMPRIDO
CUMPRIDO
PARCIALMENTE
CUMPRIDO
PARCIALMENTE
CUMPRIDO
CUMPRIDO
PARCIALMENTE
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e. Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de
verbas constantes do Orçamento do Estado em cada exercício
No quadro seguinte resumimos o esforço financeiro público:

Quadro 7: Esforço Financeiro Público

Esforço Financeiro Público
2013

2014

2015

Indemnizações Compensatórias
Subsídios à Exploração
FSE

128,73
8,58

468,92

292,57

FEDER
Outros Nacionais

Subsídios ao Investimento

120,14

468,92

292,57

1.180,13

1.580,23

0,00

1.180,13

1.580,23

1.308,86
120,14

2.049,15
468,92

292,57
292,57

120,14

468,92

292,57

PIDDAC
FEDER
Fundo de Coesão
Outros Comunitários
Outros Nacionais

Dotações de capital
Assunção de Passivos
Regularização de Situações do Passado
Pagamentos do Estado em Execução de Garantias
Empréstimos Directos do Tesouro
Outras operações públicas não reembolsáveis
Outras operações públicas reembolsáveis
Total
Esforço Financeiro do OE (bruto)
Dividendos
Esforço Financeiro do OE (liquido)

f.

Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado
e do grau de satisfação dos clientes ou dos utentes
Em Janeiro/2015, tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado e do
grau de satisfação dos clientes ou dos utentes, o CHTS, EPE aderiu ao Plano Nacional de
Acreditação em Saúde. Este processo exige o envolvimento de todos os profissionais, sendo
muito importante o papel das chefias na implementação e monitorização das normas e
procedimentos aprovados.
Neste sentido, a Direção Geral da Saúde (Departamento da Qualidade em Saúde) fará uma
visita de apresentação do projecto, com vista à sensibilização e conhecimento dos profissionais
relativamente à metodologia, standards e principais focos deste programa de acreditação.
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VII. REMUNERAÇÕES
7.1. Competência para a Determinação
7.1.1. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais
A remuneração do conselho de administração é definida pelo art.º 28 .º do Decreto-Lei 71/2007, de 27
de março, alterado e republicado pelo Dec.-Lei n.º 8/2012, de 18 de Janeiro, conjugado com as RCM,
n.ºs 16/2012, de 14/02; 18/2012,de 21.02; 36/212, de 26/03 e 97/2012, de 21/11.
De acordo com a legislação referida, o Presidente do Conselho de Administração aufere 75% da
remuneração do valor padrão do Primeiro-ministro e os Vogais, 80% da remuneração do Presidente.
Quanto às despesas de representação auferem 40 % da remuneração base.
7.1.2. Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos de interesse,
atuais ou potenciais, entre os membros de órgão ou comissões societárias e a sociedade,
designadamente na aprovação de despesas por si realizadas
As declarações de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos para o exercício de altos cargos
públicos dos membros do Conselho de Administração são remetidas à Procuradoria Geral da República
de acordo com a legislação em vigor.
7.1.3. Apresentação de declaração dos membros do órgão de administração a referir que estes se
abstêm de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses
As declarações estão anexas ao presente documento.
7.2. Comissão de Fixação de Remunerações
Não aplicável, porque as remunerações são fixadas por Resolução do Conselho de Ministros.
7.3. Estrutura das Remunerações
a)

Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização.

A remuneração do Conselho de Administração é definida pelo art.º 28 .º do DL N.º 71/2007, de 27 de
março, alterado e republicado pelo DL n.º 8/2012, de 18 de janeiro, conjugado com as RCM, n.ºs
16/2012, de 14/02; 18/2012,de 21.02; 36/212, de 26/03 e 97/2012, de 21/11.
b) Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o
alinhamento dos interesses dos membros do órgão de administração com os interesses de
longo prazo da sociedade.
A remuneração do Conselho de Administração é estruturada tendo em conta o art.º 28 .º do DecretoLei 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo Dec.-Lei n.º 8/2012, de 18 de Janeiro,
conjugado com as RCM, n.ºs 16/2012, de 14/02; 18/2012,de 21.02; 36/2012, de 26/03 e 97/2012, de
21/11.
Presidente do Conselho de Administração

| Página 41 de 67 |

CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, EPE
RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2015
2013

Aufere 75% do valor padrão da remuneração do Primeiro Ministro (5.722,20€), de acordo com a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012 e Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2012 de
21 de Fevereiro, a que corresponde a remuneração de 4.291,55€;
As despesas de representação do Presidente do Conselho de Administração, são fixadas em 40% da sua
remuneração base de acordo com o art.º 28 do Decreto Lei n.º 8/2012, a que corresponde o valor de
1.716,66€.
Vogais do Conselho de Administração
Auferem 80% do valor padrão da remuneração do Presidente do Conselho de Administração, de acordo
com o n.º 11 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012 de 14 de Fevereiro, a que corresponde
a remuneração de 3.433,32€;
Quanto às despesas de representação e de acordo com o art.º 28 do Decreto Lei n.º 8/2012, os Vogais
tem direito a 40% da remuneração base, a que corresponde o valor de 1.373,33€.
Conforme descrito anteriormente, pode verificar-se que as remunerações do Conselho de
Administração são definidas por legislação própria, pelo que o mesmo não tem autonomia para
influenciar a política remuneratória.

c)

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 da remuneração.
d) Diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do
período de diferimento.
Não aplicável.
e) Parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos de atribuição de
prémio.
Não aplicável.
f)

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.
7.4. Divulgação das Remunerações
a)

Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual,
pelos membros do órgão de administração da sociedade, proveniente da sociedade,
incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção às diferentes
componentes que lhe deram origem, podendo ser remetida para ponto do relatório onde já
conste esta informação.
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Quadro 8: Composição do Conselho de Administração
OPRLO
Mandato
(Início - Fim)
26/03/2013 - 31/12/2015
26/03/2013 - 31/12/2015
26/03/2013 - 31/12/2015
26/03/2013 - 31/12/2015
26/03/2013 - 31/12/2015
Legenda:

Cargo

Nome

Pres i dente
Carlos Al berto Va z
Voga l Executi voEma nuel Jos é de Jes us Perei ra Magal hães de Ba rros
Voga l Executi voJos é Gas pa r Pinto de Andra de Pai s
Voga l Executi voJoão
(Di retor
Luis Cl
Baíni
rros
co)da Sil va
Voga l Executi voJorge
(Enfermei
Lucia ro
no Di
Leite
retor)
Montei ro

Designação
Forma
Res ol uçã o n.º 7B/2013, publi cada no
Diá rio da Repúbli ca, 2.ª
s éri e – n.º 59, de 25 de
Março de 2013

Data

26/03/2013

Identificar
Entidade
[identifica/n.a.]

Pagadora
[O/D]

n.a .
n.a .
n.a .
n.a .
n.a .

OP RLO - Opção pela Remuneração do Lugar de Origem; O/D: Origem/Destino
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Quadro 9: Conselho de Administração: EGP/OPRLO

OPRLO
Mandato

Cargo

Designação

Nome

(Início - Fim)

Forma

26/03/2013 - 31/12/2015
26/03/2013 - 31/12/2015
26/03/2013 - 31/12/2015
26/03/2013 - 31/12/2015
26/03/2013 - 31/12/2015
Legenda:

Presidente
Carlos Alberto Vaz
Vogal Executivo
Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros
Vogal Executivo
José Gaspar Pinto de Andrade Pais
Vogal Executivo (Diretor Clínico)
João Luis Barros da Silva
Vogal Executivo (Enfermeiro Diretor) Jorge Luciano Leite Monteiro
OPRLO - Opção pela Remuneração do Lugar de Origem; O/D: Origem/Destino

Resolução n.º 7B/2013, publicada no Diário
da República, 2.ª série – n.º
59, de 25 de Março de 2013

Data

26/03/2013

Identificar
Entidade
[identifica/n.a.]

Pagadora
[O/D]

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Quadro 10: Remuneração Anual do Conselho de Administração
Remuneração Anual (€)
Nome

Carlos Alberto Vaz
Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros
José Gaspar Pinto de Andrade Pais
João Luis Barros da Silva
Jorge Luciano Leite Monteiro

Variável

Fixa
80.681,62 €
66.720,77 €
64.546,44 €
64.546,44 €
64.546,44 €

Bruto (1)
80.681,62 €
66.720,77 €
64.546,44 €
64.546,44 €
64.546,44 €

Reduções
Reversão
Valor Final (4)= (1)Remuneratórias
(2)+(3)
Remuneratória (3)
(2)
4.032,80 €
6.123,52 €
70.525,30 €
3.227,36 €
4.769,90 €
58.723,51 €
3.227,36 €
4.805,33 €
56.513,75 €
3.227,36 €
4.818,89 €
56.500,19 €
3.227,36 €
4.768,81 €
56.550,27 €
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Quadro 11: Benefícios Sociais pagos ao Conselho de Administração
Benefícios Sociais (€)
Nome

Sub. Refeição

Carlos Alberto Vaz
Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros
José Gaspar Pinto de Andrade Pais
João Luis Barros da Silva
Jorge Luciano Leite Monteiro

Valor/ Dia
4,27 €
4,27 €
4,27 €
4,27 €
4,27 €

Montantes Pago Ano
1.046,12 €
1.071,77 €
1.020,53 €
1.084,58 €
1.046,15 €

Regime de Proteção Social
Identificar
CGA
S Social
S Social
CGA
CGA

Valor
16.749,76 €
13.946,83 €
13.422,02 €
13.418,80 €
13.430,69 €

Seguro de Saúde

Seguro de Vida

Outros
Identificar Valor

Quadro 12: Gastos com Comunicações Móveis

Nome
Carlos Alberto Vaz
Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros
José Gaspar Pinto de Andrade Pais
João Luis Barros da Silva
Jorge Luciano Leite Monteiro

Gastos com Comunicações Móveis (€)
Plafond Mensal
Valor Anual
Observações
Definido
70,00 €
167,66 €
70,00 €
811,96 €
70,00 €
457,12 €
70,00 €
51,32 €
70,00 €
649,13 €
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Quadro 13: Encargos com Viaturas
Encargos com Viaturas

Viatura atribuída

Nome

[S/N]
Carlos Alberto Vaz
S
Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros
S
José Gaspar Pinto de Andrade Pais
S
João Luis Barros da Silva
S
Jorge Luciano Leite Monteiro
S
a) Viaturas adquiridas em leasing cujo término ocorreu em anos anteriores a 2015

Celebração de
contrato

Valor de
referência da
viatura

Modalidade (1)

Ano Inicio

Ano Termo

Valor da Renda Mensal

Valor Anual

[S/N]
N
N
N
N
N

[€]
35.000,00 €
20.363,30 €
20.363,30 €
35.000,00 €
35.000,00 €

[identificar]
Aquisição a)
Aquisição a)
Aquisição a)
Aquisição a)
Aquisição a)

2007
2014
2014
2007
2007

[€]
na
na
na
na
na

[€]

2004
2010
2010
2004
2004

Nº Prestações
Contratuais
Remanescentes

0
0
0
0
0

Quadro 14: Gastos Anuais Associados a Viaturas

Nome

Carlos Alberto Vaz
Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros
José Gaspar Pinto de Andrade Pais
João Luis Barros da Silva
Jorge Luciano Leite Monteiro

Plafond Mensal
definido para
combustível e
portagens
407,71 €
326,17 €
326,17 €
326,17 €
326,17 €

Gastos anuais associados a Viaturas (€)
Combustível
2.401,41 €
2.363,85 €
2.693,76 €
2.683,47 €
2.587,02 €

Portagens
676,67 €
1.232,01 €
755,88 €
1.230,57 €
1.147,95 €

Outras
Reparações e IUC
2.966,25 €
608,60 €
2.108,38 €
976,52 €
1.459,07 €

Seguro

Observações

156,44 €
307,62 €
315,88 €
156,44 €
156,44 €
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Quadro 15: Gastos Anuais Associados a Deslocações em Serviço
Nome

Carlos Alberto Vaz
Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros
José Gaspar Pinto de Andrade Pais
João Luis Barros da Silva
Jorge Luciano Leite Monteiro

Deslocações em
Serviço
[€]

58,70

Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço
Custo com
Outras
Gasto total com
Ajudas de custo
Alojamento
Refeições
viagens (Σ)
[€]
[€]
[€]
[€]
226,24
226,24 €
0,00 €
58,70 €
0,00 €
0,00 €
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b) Montantes pagos, por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo ou que se
encontrem sujeita a um domínio comum.
Não aplicável.

c)

Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios e
os motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram concedidos.

Não aplicável.

d) Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação
das suas funções durante o exercício.
Não aplicável.

e) Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual,
pelos membros do órgão de fiscalização da sociedade.
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Quadro 16: Identificação da SROC/ROC
Mandato
(Início - Fim)

Identificação SROC/ROC
Cargo

Nome

2013-2015

Fiscal Único
Efetivo

Patrício, Moreira,
Valente
&
Associados, SROC
n.º
21
representada pelo
Dr. Carlos de Jesus
Pinto de Carvalho,
ROC n.º 622

2013-2015

Fiscal Único
Suplente

Dr.
Joaquim
Patrício da Silva,
ROC n.º 320

Número

Designação
N.º Registo na
CMVM

Forma (1)

Remuneração (€)
Data

Nº de Mandatos
exercidos na
sociedade

Contratada a)

Despacho n.º
1077/13 - SET

Limite Fixado no Despacho
n.º 1077/13 - SET (22,5% da
quantia correspondente a
12 meses da remuneração
28-05-2013
global ilíquida atribuida ao
Presidente do CA do CHTS,
EPE - €898,64/mês;
€10.783,68/ano

Despacho n.º
1077/13 - SET

28-05-2013

Remuneração contratada:
€812/mês; €9.744/ano

3

1

a) Ao va l or i ndi ca do a cres ce IVA à ta xa l ega l em vi gor
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Quadro 17: Remuneração Anual da SROC/ROC
Remuneração Anual 2015 (€)
Nome

Patrício, Moreira, Valente & Associados, SROC n.º 21
representada pelo Dr. Carlos de Jesus Pinto de Carvalho, ROC
n.º 622

Bruta (1)

13.263,96 €

Reversão
Reduções
Remuneratória
Remuneratórias (2)
(3)

1.278,84 €

0,00 €

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

11.985,12 €

a ) Va l or com IVA i ncl ui do à ta xa de 23%. O IVA nã o deve s er cons i derado remunera çã o pa ra efei tos de
control o dos l i mi tes l ega i s a pl i cá vei s
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f)

Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia geral.

Não aplicável.

VIII. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS

8.1. Transações com Partes Relacionadas
A maior parte das transações com partes relacionadas é efetuada com a Administração Central do
Sistema de Saúde, IP (ACSS), e decorrem do cumprimento do Contrato Programa. São faturadas à ACSS
as prestações de serviços de saúde prestados a utentes do SNS e dos subsistemas públicos.
A referida faturação emitida é posteriormente validada pela ACSS.
Pode-se considerar que as entidades relacionadas são as pertencentes ao Ministério da Saúde que por
sua vez podem ou não pertencer ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). A ACSS, e para efeito de
consolidação de contas, solicita o envio de informação sobre as transações ocorridas no ano em causa,
sobre os saldos em balanço e sobre os fluxos financeiros. Adicionalmente são ainda submetidos na
plataforma informática da ACSS os balancetes intragrupo. Apresenta-se abaixo uma síntese dos custos e
dos proveitos registados em 2014 referentes a transações com entidades do Serviço Nacional de Saúde,
uma vez que são as que assumem maior relevância.
Quadro 18: Entidades Pertencentes ao SNS
Entidades Pertencentes ao SNS

ACSS IP - Administração Central do Sistema de Saúde

Proveitos

Custos

(registos nas contas
POCMS da classe 7)

(registos nas contas
POCMS da classe 6)

74.749.253 €

970.433 €

1.468.068 €

224.588 €

Centro Hospitalar do Porto, EPE

11.905 €

306.628 €

Centro Hospitalar S.João EPE

94.410 €

205.081 €

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE

0€

45.800 €

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE

0€

209 €

3.783 €

0€

57.648 €

0€

421 €

58.090 €

67 €

33.047 €

Instituto Nacional de Saude Dr. Ricardo Jorge, IP

0€

45.420 €

Instituto Português do Sangue e da Transplantação

0€

858.593 €

Instituto Português Oncologia Francisco Gentil

0€

20.384 €

21 €

93 €

A.R.S. Norte - Subregião de Saúde do Porto

Hospital de Guimarães, EPE
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE

Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE
Total

76.385.576 €
2.768.367 €
Nota: Inclui especialização de custos e proveitos. O valor dos proveitos mencionados na entidade ACSS inclui os valores
de acertos de estimativas de anos anteriores e que foram contabilizadas nas contas POCMS 697 e 797
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As transações com a ACSS acima mencionadas, resultam, maioritariamente, dos valores faturados
relativamente ao Contrato Programa de 2015. A faturação de 2015 foi elaborada de acordo com as
instruções emanadas pela ACSS no seu ofício 10636/2015/DPS/ACSS de 02/11/2015. No seguimento do
estipulado nesse ofício foi emitida uma fatura global de acordo com o Relatório de Estimativa de
Proveitos extraído da aplicação SICA (Sistema de Informação para a Contratualização e
Acompanhamento). Nesse mapa encontram-se valoradas as quantidades produzidas tendo as mesmas
sido carregadas pelo CHTS, EPE. Aquando dos envios dos ficheiros justificativos de produção realizada,
as quantidades aí mencionadas serão confrontadas com as contantes no Relatório acima referido,
podendo dar lugar à emissão de uma fatura adicional ou a uma nota de crédito conforme as
quantidades finais estejam acima ou abaixo das faturadas no ano de 2015.
No que concerne às transações sujeitas a controlo importa referir o seguinte:
• Em relação à generalidade das entidades mencionadas no quadro acima (incluindo a ACSS), é
efetuada no final do exercício, e a pedido do ROC, a circularização de saldos. As respostas (extratos
de conta corrente) são remetidas diretamente para a sede da SROC que procede à sua conferência e
análise de eventuais desvios.
• Há alguns anos a esta parte que a ACSS implementou um programa denominado de “Clearing
House”. Fazem parte deste programa as Instituições Hospitalares constituídas sobre a forma de
Entidades Públicas Empresariais assim como o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP
e o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, IP.
É remetido à ACSS um ficheiro com os débitos e os créditos que cada entidade detém sobre as
demais e após apuramento de eventuais divergências é efetuado o apuramento que cada entidade
tem a receber/pagar relativamente às transações intragrupo. A ACSS substitui-se às referidas
entidades e efetua o encontro de contas aquando da transferência do valor mensal adiantado por
Conta do Contrato Programa.
• O Contrato Programa é negociado entre o CHTS, EPE e a ARSN, podendo existir ao longo do ano
alterações sendo as mesmas vertidas em Adendas. As prestações de serviços decorrentes do CP são
as que assumem maior relevância na estrutura de proveitos do CHTS, EPE. O mesmo é alvo de
monitorização, controlo e acompanhamento ao longo do ano pelo ARSN/ACSS e pelo CHTS, EPE.
Mensalmente é carregada informação, na plataforma SICA, sobre a execução do CP (quantidades
produzidas). Após esse carregamento, a ARSN produz um relatório de qualidade dos dados para
aferir a evolução e a consistência dos mesmos.

8.2. Informação sobre Outras Transações
8.2.1. Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços
Os procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços regem-se pelo DL 18/2008, de
29 de janeiro, que aprova o Código dos Contratos Públicos, que estabelece a disciplina aplicável à
contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revestem a natureza de contrato
administrativo.
8.2.2. Universo das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado
Não existem.

8.2.3. Lista de fornecedores que representam mais de 5% dos Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)
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Em 2015 não houve nenhum fornecedor que cumprisse cumulativamente a condição
de faturação superior a 1 Milhão de euros e que representasse mais que 5% das
aquisições totais (somatório das contas POCMS 31+62+4).

IX. ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS DOMÍNIOS ECONÓMICOS, SOCIAL E
AMBIENTAL
9.1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas e Políticas prosseguidas com vista
a garantir a eficiência económica, financeira e ambiental e a salvaguardar normas de qualidade
a)

Sustentabilidade no domínio: Económico

O Resultado Líquido obtido pelo CHTS, EPE foi negativo (-3.433,0,0 m.€), tendo sofrido uma ligeira
melhoria face a 2014 (+2,6%).
O cash-flow apurado foi de 2.107,8 m.€, representando um acréscimo de 22,7% face a 2014.
O EBITDA aumentou 2960,3%, face a 2014, tendo-se cifrado nos 1.598,9 m.€. O EBITDA de 2014 deve ser
analisado com alguma cautela uma vez que a decisão do Tribunal Constitucional proferida em maio de
2014 sobre a inconstitucionalidade dos cortes salariais, assim como a decisão do Governo sobre a
reintrodução, a partir de setembro, de novos cortes (inferiores aos inicialmente previstos na LOE 2014),
penalizou a rubrica de custos com pessoal. Estima-se que expurgando esses efeitos, o EBITDA de 2014
ter-se-ia situado na ordem dos 1,4 milhões de euros.
Também o EBITDA de 2013 foi penalizado. O Acórdão n.º 187/2013 de 22/04 do TC veio repor o subsídio
de férias. O impacto nos custos com pessoal foi de cerca de 2,2 M.€, não tendo sido atribuída ao CHTS,
EPE qualquer verba a título de convergência para atenuar o impacto desse aumento de custos. Se
expurgássemos esse efeito, o EBITDA de 2013 teria apresentado um valor na casa dos 1,1 M.€.
Os indicadores financeiros apresentam, na sua generalidade, valores bastante satisfatórios, não
obstante a sua diminuição, face a 2015, no que respeita aos indicadores de liquidez. Verifica-se um
grande atraso da ACSS no pagamento da sua dívida de anos anteriores, o que não possibilitou o reforço
das disponibilidades (os acertos aos Contratos Programa de 2010 e 2011 rondam os 19 M.€). A dívida da
ARSN para com o CHTS, EPE tem vindo a acumular e neste momento já ronda os 9,5 M.€.
Não obstante as indicações dos Ministérios das Finanças e da Saúde para o não reconhecimento nas
contas do montante de capital estatutário não realizado em 2010 (€11.050.000,00), é entendimento do
Conselho de Administração que, não existindo revogação da RCM n.º 116/2008 de 12 de junho, o valor
mencionado configura-se como um ativo contingente, havendo expetativa de recebimento da verba
ainda não realizada. É urgente a realização dos 11,05 M.€ de capital estatutário, em falta desde 2010.
Aliás, essa verba é necessária para a renovação dos equipamentos da Unidade Padre Américo que se
encontram obsoletos, e grande parte deles já estão descontinuados. Esta unidade tem 15 anos de
existência e a generalidade dos equipamentos necessitam de ser substituídos, uma vez que a maioria já
ultrapassou a vida útil, o que tem originado gastos avultados em conservação e reparação. Esse
investimento é prioritário e essencial no sentido de garantir a qualidade dos serviços prestados e a
segurança dos utentes e profissionais.
Os indicadores de solvabilidade e de autonomia financeira apresentam valores idênticos nos dois anos.
O CHTS, EPE registou um aumento de vinte e seis dias no Prazo Médio de Pagamento (calculado de
acordo com o despacho 9870/2009 de 13 de abril). Este aumento no PMP está relacionado com a
quebra significativa nas disponibilidades ao longo do ano, o que a afetou o regular pagamento a
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fornecedores. Em novembro e dezembro de 2015 a ACSS efetuou reforços no adiantamento por conta
do CP de 2015 no montante de 2.835,5 m.€ cada, o que permitiu efetuar pagamentos de faturas que já
se encontravam vencidas. Uma vez que estes reforços entraram nos dois últimos meses do ano, o
indicador PMP foi fortemente penalizado pelo valor das dívidas registadas no final do 2.º e 3.º
trimestres.
Este aumento do PMP está muito relacionado com o facto de o tempo médio de cobrança estar a
aumentar (o tempo médio de cobrança situou-se nos 173 dias, mais 22 dias que no ano anterior).

No decorrer da elaboração dos orçamentos anuais, inseridos no Contrato Programa de cada ano, a
Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) elabora e publica um documento denominado
“Metodologia para definição de preços e fixação de objetivos”, onde são definidos os critérios a que o
orçamento de cada ano deve obedecer. O orçamento é elaborado e negociado com cada Unidade
Hospitalar, podendo haver flexibilização nalgumas rubricas.
No referido contrato são definidos objetivos/metas de desempenho económico-financeiro. No quadro
seguinte são apresentados os valores fixados e os atingidos.

Quadro 19: Desempenho económico-financeiro
Desempenho económico-financeiro Objetivos CP 2015

Meta

Realizado

Avaliação

1. Percentagem dos custos com
horas extraordinárias, suplementos
e FSE (seleccionados), no total de

16,0%

17,0%

parcialmente
cumprido

custos com pessoal (%)
2. EBITDA (€)

0

1.598.913 €

cumprido

3. Acréscimo de Dív ida Vencida (€)

0

-284.861 €

cumprido

4. Percentagem de prov eitos
operacionais extra contratoprograma, no total de prov eitos

10,0%

6,8%

parcialmente
cumprido

(operacionais) (%)

Da análise do quadro acima pode constatar-se que todos os objetivos foram alcançados ainda que as
metas dos indicadores “Percentagem dos custos com horas extraordinárias, suplementos e FSE
(selecionados), no total de custos com pessoal e “Percentagem de proveitos operacionais extra-contrato
programa, no total de proveitos operacionais” apenas tenham sido parcialmente atingidas.

a)

Sustentabilidade no domínio: Social

A atividade desenvolvida pelo CHTS no domínio social é significativa. Destacamos, o apoio e o
acompanhamento de famílias carenciadas, ao nível de vestuário, brinquedos, calçado, enxoval de bebé,
acessórios para a casa e cabazes de alimentos. As quantidades de cada produto foram ajustadas de
acordo com as necessidades de cada agregado familiar bem como o n.º de elementos que o compõem.
b) Sustentabilidade no domínio: Ambiental
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Como veremos de seguida, a atividade desenvolvida pelo hospital no domínio ambiental é muito
diversificada.
No âmbito da implementação do Programa de Eficiência Energética (Eco.AP) e do Plano Estratégico do
Baixo Carbono (PEBC) do Ministério da Saúde, foram implementadas um conjunto de iniciativas que
visam o cumprimento das exigentes metas definidas no Despacho n.º 4859/2013, de 9 de abril, do
Senhor Secretário de Estado da Saúde. Uma das medidas em curso refere-se ao desenvolvimento do
“Guia de Boas Práticas para o Setor da Saúde”, disponibilizado pela ACSS. Para isso, foi definido um
Plano de implementação com os seguintes objetivos:
 Obter redução nos consumos de energia, água e produção de resíduos definidos no despacho
do Senhor Secretário de Estado da Saúde;
 Sensibilizar todos os colaboradores para as práticas sustentáveis;
 Gerar, facilitar e intensificar os fluxos de poupança, incentivando a um desempenho individual
e organizacional sustentáveis;
 Criar mecanismos automáticos de poupança, práticos, relevantes, mensuráveis e que eliminem
desperdícios.
No mesmo âmbito, importa ainda referir que o CHTS possui um acordo de assistência técnica no sentido
de garantir a melhor qualidade água fornecida aos utentes e profissionais, realizando mensalmente em
ambas as unidades, controlos de qualidade da água potável.
O CHTS possui também um Acordo de Assistência Técnica com entidade externa, com o objetivo de:
 Avaliar as condições de conforto térmico para os utilizadores;
 Garantir a eficácia do sistema de filtragem;
 Garantir uma conveniente taxa de renovação;
 Evitar a entrada, nas salas de operações, de contaminantes de zonas circundantes;
 Avaliar a existência de contaminações Microbiológicas.
Em matéria de resíduos no que reporta à área ambiental do CHTS, todo o tratamento de resíduos acolhe
as normas de boas práticas ditadas pelo Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares para 2011-2016,
aproado pelo Governo em 20 de janeiro, nos termos da Portaria 43/2011, assim como o estabelecido no
Despacho n.º 4860/2013, sobre o Plano Estratégico de Baixo Carbono (PEBC) e do Programa de
Eficiência Energética na Administração Pública (ECIO.AP). Este último definido para as entidades da
saúde, em que está integrado o CHTS, e obrigado a uma redução de 5% /ano dos resíduos por si
produzidos.
Igualmente, aplica com particular zelo o Despacho n.º 242/96 de 13 de agosto, específico do Ministério
da Saúde em a matéria gestão global e do tratamento apropriado dos resíduos, desde a produção nos
seus serviços até à eliminação, quer esta seja feita por prestador de serviços específico para o efeito,
quer sejam recolhidos pelos serviços das empresas camarárias a que estão vinculadas as autarquias
onde estão implantados os dois Hospitais, em particular a recolha dos resíduos designados urbanos, ou
seja do grupo I e II. Toda a ação interna assenta numa ótica de eficiência energética de uso de recursos.
O CHTS, EPE quer através dos seus profissionais ou dos colaboradores das empresas prestadoras de
serviços, tem uma atuação focalizada nos objetivos de sustentabilidade, proteção e promoção da saúde
humana, prevenção de danos ambientais e redução dos seus impactos, promovendo uma formação
orientada aos seus profissionais na ótica da boa e correta gestão de resíduos, desde a produção até à
entrega a terceiros, para complemento do ciclo de vida dos bens e produtos utilizados na referida
prestação de cuidados de saúde.
O vidro e o plástico, em regra foram recolhidos nos ecopontos pelas empresas de recolha de resíduos
afetas às Câmaras de Penafiel e Amarante.
Ao nível dos resíduos além das ações de formação, foram feitas auditorias internas, no sentido de
identificar práticas inadequadas e corrigir procedimentos.
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Ao nível da prestação de serviços de limpeza procurou o CHTS, EPE realizar as suas atividades com o
maior cuidado e contenção na utilização da água, energia elétrica e gás, assim como ao nível dos
serviços de alimentação, particularmente na área de confeção alimentar. Toda atividade assentou numa
lógica de contenção e uso ajustados dos recursos.
O tratamento dos espaços ajardinados, no Hospital Padre Américo, foram cuidados evitando o recurso a
rega, assim como no Novo Hospital de Amarante, mantendo as áreas envolventes asseadas, cuidadas e
tratadas numa ótica de prado, mitigado com arbustos e outras plantas que não requerem água.
Nos jardins o uso de fertilizantes está afastado.
É incentivada uma atuação de reutilização de papel. Não impressão de documentos a cores, ou mesmo a
não impressão. O recurso aos meios informáticos para comunicação interna e externa é outra das
práticas dinamizada por todo o CHTS.
Em síntese, no CHTS, EPE dinamiza-se sempre que possível a Política dos 3R`s: reduzir, reutilizar e
reciclar diretamente ou a cargo de terceiros fornecedores de serviços.
9.2. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial
9.2.1. Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável e dos
termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da protecção dos consumidores
O CHTS adota uma política de transparência, livre de práticas discriminatórias, dispondo de um Código
de Ética e de Conduta.
9.2.2. 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 a vista o
desenvolvimento sustentável
Como exposto anteriormente, o CHTS adota, assegura e mantem políticas de redução do impacto da sua
atividade no ambiente.
9.2.3. Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efectiva igualdade de tratamento e de
oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e a permitir a conciliação entre a
vida pessoal e profissional
O CHTS desenvolve a sua actividade no garante da 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.
No contexto da Prestação de cuidados de saúde, a realçar o facto de todos os utentes serem atendidos
de igual forma, não existindo discriminação entre homens e mulheres. No acesso à consulta externa e
cirurgia são respeitadas as orientações definidas na legislação em vigor, tendo por base a ordem de
inscrição para a consulta ou cirurgia e a prioridade manifestada.
9.2.4. Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do Género, conforme
estabelecido no n.º 1 da RCM n.º 19/2012, de 23 de fevereiro
Fazem parte dos preceitos da instituição a salvaguarda do Princípio da Igualdade de Género e da não
discriminação entre mulheres e homens. É garantido o acesso aos quadros do CHTS em função do
mérito, sem qualquer tipo de discriminação entre homens e mulheres.
É objectivo do CHTS o desenvolvimento no exercício de 2016 de um plano de igualdade do género para
aplicação efectiva no CHTS.
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9.2.5. Identificação das políticas de recursos humanos pela empresa definidas pela empresa, as quais
devem ser orientadas para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o
estímulo da produtividade, tratando com respeito e integridade os seus trabalhadores e contribuindo
ativamente para a sua valorização pessoal
A política de gestão de recursos humanos do CHTS está orientada 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.
9.2.6. Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos moldes em que
foi salvaguardada a competitividade da empresa, designadamente pela via da investigação,
desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no processo produtivo. Referência ao plano de
acção para o futuro e a medida de criação de valor para o accionista (aumento da produtividade,
orientação para o cliente, redução da exposição a riscos decorrentes dos impactes ambientais,
económicos e sociais das atividades, etc.)
No ponto 9.1. apresentamos informação sobre a política de responsabilidade económica seguida pelo
CHTS.

X. AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO
O CHTS, EPE cumpriu os Princípios de Bom Governo, nomeadamente:
a. Cumprimento da missão e dos objetivos estabelecidos, de forma económica, financeira,
social e ambientalmente eficiente, atendendo a parâmetros exigentes de qualidade;
b. Divulgação da sua missão, dos seus objetivos e das suas políticas no site no hospital:
http://www.chtamegasousa.pt/;
c. Elaboração dos planos de atividades e orçamentos adequados aos recursos e fontes de
financiamento disponíveis;
d. Definição das estratégias de sustentabilidade, com a identificação dos objetivos a atingir;
e. Igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres;
f. Informação anual ao Ministério da Saúde e restantes órgãos e serviços que exercem o
poder de tutela e o público em geral, de informação que permite avaliar os níveis de
desempenho quer na perspetiva assistencial, quer na dimensão económica e financeira;
g. Cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor;
h. Tratamento com respeito e integridade os seus trabalhadores, contribuindo ativamente
para a sua valorização profissional;
i. Tratamento com equidade de todos os seus clientes e fornecedores;
j. Condução com integridade da atividade do hospital, não sendo efetuadas despesas
confidenciais ou não documentadas;
k. Cumprimento das recomendações contidas no Relatório de Análise 199/2015, de 3 de
setembro,da UTAM – Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor
Público Empresarial.
Apresentamos, seguidamente, uma grelha relativa ao cumprimento das recomendações recebidas
quanto à estrutura e prática de governo societário:

Quadro 20: Grelha de validação das boas práticas de governo societário adotadas em 2015
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IDENTIFICAÇÃO

DIVULGAÇÃO

SIM

SIM

RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO

I

Síntese

1

Sumário Executivo

II

Missão, Objetivos e Políticas

1.
2.

3.

4.
5.

Indicação da missão e da forma como é
prosseguida, assim como a visão e os
valores que orientam a empresa.
Políticas e linhas de ação desencadeadas no
âmbito da estratégia definida
Indicação dos objetivos e do grau de
cumprimento dos mesmos, assim como a
justificação dos desvios verificados e as
medidas de correção aplicadas ou a aplicar.
Indicação dos fatores chave de que
dependem os resultados da empresa.
Evidenciação da atuação em conformidade
com as orientações definidas pelos
ministérios sectoriais

III

Estrutura de Capital

1.

Estrutura de capital
Eventuais limitações à titularidade e/ou
transmissibilidade das ações.
Acordos parassociais.

2.
3.

IV
1a4

V
A.
2.

B.

Administração e Supervisão

1.

Modelo de governo adotado
Regras estatutárias sobre procedimentos
aplicáveis à nomeação e substituição dos
membros.
Composição, duração do mandato, número
de membros efetivos.
Identificação dos membros executivos e não
executivos do CA e identificação dos
membros independentes do CGS.
Elementos curriculares relevantes de cada
um dos membros.
Apresentação de declaração de cada um dos
órgãos de administração ao órgão de
administração e ao órgão de fiscalização,
bem como à IGF, de quaisquer participações
patrimoniais que detenham na empresa,
bem como quaisquer relações que
mantenham com os seus fornecedores,
clientes instituições financeiras, susceptíveis
de gerar conflito de interesse
Relações familiares, profissionais ou
comerciais, habituais e significativas, dos
membros, com acionistas a quem seja

2.
3.
4.
5.

6.

7.

NÃO

PÁG.

OBSERVAÇÕES

X

X

PÁG. 9

X

X

PÁG. 9

X

X

PÁG. 10

X

X

PÁG. 10

X

X

PÁG. 11

X

X

PÁG. 12

X

X

PÁG. 12

n.a.

PÁG. 12

n.a.

PÁG. 13

Participações Sociais e Obrigações
detidas
n.a
Órgãos Sociais e Comissões
Mesa da Assembleia Geral
Composição da mesa AG, mandato e
remuneração.
Identificação das deliberações acionistas.

1.

NÃO

n.a.
n.a.
X

X

PÁG. 13

X

X

PÁG. 14

X

X

PÁG. 14

X

X

PÁG. 15

X

X

Doc.
Anexo

n.a.

n.a.
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IDENTIFICAÇÃO

DIVULGAÇÃO

SIM

SIM

RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO

8.

9.

C.

imputável participação qualificada superior
a 2% dos direitos de voto.
Organogramas relativos à repartição de
competências entre os vários órgãos sociais.
Funcionamento
do
Conselho
de
Administração, do Conselho Geral e de
Supervisão e do Conselho de Administração
Executivo.

4.

D.

Revisor Oficial de Contas

1.

Identificação do ROC, SROC.

2.

Indicação das limitações, legais.
Indicação do número de anos em que a
SROC
e/ou
ROC
exerce
funções
consecutivamente
junto
da
sociedade/grupo.
Descrição de outros serviços prestados pelo
SROC à sociedade.

2.
3.

3.

4.

E.

Auditor Externo

1.

Identificação.

2.

Política e periodicidade da rotação.
Identificação de trabalhos, distintos dos de
auditoria, realizados.
Indicação do montante da remuneração
anual paga.

3.
4.

VI.

Organização Interna

A.

Estatutos e Comunicações

2.

Alteração dos estatutos da sociedade Regras aplicáveis
Comunicação de irregularidades.

3.

Indicação das políticas antifraude.

B.

Controlo Interno e Gestão de
Riscos

1.

1.
2.
3.
4.
5.

NÃO

PÁG.

OBSERVAÇÕES

X

X

PÁG. 16

X

X

PÁG. 22

X
X

X
X

PÁG. 25
PÁG. 26

X

X

PÁG. 26

X

X

PÁG. 26

X

X

PÁG. 29

X
X

X
X

PÁG. 30
PÁG. 30

X

X

PÁG. 30

X

X

PÁG. 31

X

X

PÁG. 31

X

X

PÁG. 32

X

X

PÁG. 32

Fiscalização
Identificação do órgão de fiscalização
correspondente ao modelo adotado e
composição,
indicação
do
número
estatutário mínimo e máximo de membros,
duração do mandato, número de membros
efetivos e suplentes.
Identificação dos membros da Fiscalização
Elementos curriculares relevantes de cada
um dos membros.
Funcionamento da fiscalização.

1.

NÃO

Informação sobre a existência de um
sistema de controlo interno (SCI).
Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis
pela auditoria interna e/ou SCI.
Principais medidas adotadas na política de
risco.
Relações de dependência hierárquica e/ou
funcional.
Outras áreas funcionais com competências
no controlo de riscos.

n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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IDENTIFICAÇÃO

DIVULGAÇÃO

SIM

SIM

RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO

6.
7.
8.

C.
1.
2.
3.
4.

D.
1.
2.

E.

Identificação principais tipos de riscos.
Descrição do processo de identificação,
avaliação, acompanhamento, controlo,
gestão e mitigação de riscos.
Elementos do SCI e de gestão de risco
implementados na sociedade.
Regulamentos
internos
aplicáveis
e
regulamentos externos.
Códigos de conduta e de Código de Ética.
Medidas vigentes tendo em vista o
tratamento equitativo de clientes e
fornecedores
Planos de Ação para prevenir fraudes
internas
Plataforma utilizada para cumprimento dos
deveres de informação
Plataforma utilizada para cumprimento dos
deveres de tranparência

1.

Contrato celebrado com a entidade pública

2.

Propostas de contratualização

VII
A.

Remunerações
Competência para a Determinação
Indicação do órgão competente para fixar
remuneração.
Mecanismos adotados para prevenir a
existência de conflitos de interesse

3.

Apresentação de declaração dos membros
do órgão de administração

B.

Comissão
de
Remunerações

Fixação

6.

D.

Divulgação das Remunerações

3.
4.
5.

1.
2.

X

PÁG. 33

X

X

PÁG. 34

X

X

PÁG. 35

X

X

PÁG. 35

X

X

PÁG. 35

X

X

PÁG. 35
PÁG. 36

X

X

PÁG. 36

X

X

PÁG. 37

X

X

PÁG. 37

PÁG. 38
PÁG. 38

X

X

PÁG. 40

X

Doc.
Anexo

X

X

PÁG. 41

X

X

PÁG. 41

X

PÁG. 42

n.a.
X

n.a.

Estrutura das Remunerações
Política de remuneração dos órgãos de
administração e de fiscalização.
Informação sobre o modo como a
remuneração é estruturada.
Componente variável da remuneração e
critérios de atribuição.
Diferimento do pagamento da componente
variável.
Parâmetros e fundamentos para atribuição
de prémio.
Regimes complementares de pensões.

2.

X

de

Composição.

1.

OBSERVAÇÕES

Sítio de Internet
Prestação de Serviço Público ou de
Interesse Público

C.

PÁG.

Deveres Especiais de Informação

F.

2.

NÃO

Regulamentos e Códigos

Indicação do(s) endereço(s) e divulgação da
informação disponibilizada.

1.

NÃO

Indicação
do
montante
anual da
remuneração auferida.
Montantes pagos, por outras sociedades em

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
X
n.a.
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IDENTIFICAÇÃO

DIVULGAÇÃO

SIM

SIM

RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO

3.
4.
5.
6.

VIII
1.
2.

relação de domínio ou de grupo.
Remuneração paga sob a forma de
participação nos lucros e/ou prémios.
Indemnizações pagas a ex-administradores
executivos.
Indicação
do
montante
anual da
remuneração auferida do órgão de
fiscalização da sociedade.
Indicação da remuneração anual da mesa da
assembleia geral.

Transações
com
Relacionadas e Outras

NÃO

NÃO

PÁG.

OBSERVAÇÕES

n.a.
n.a.
X

X

PÁG. 44

X

X

PÁG. 51

X

X

PÁG. 52

n.a.

partes

Mecanismos implementados para controlo
de transações com partes relacionadas.
Informação sobre outras transações.

IX

Análise de sustentabilidade da
empresa
nos
domínios
económicos, social e ambiental

1.

Estratégias
adotadas
e
grau
cumprimento das metas fixadas.

2.

Políticas prosseguidas.

n.a.

3.

Forma de cumprimento dos princípios
inerentes a uma adequada gestão
empresarial

X

X

PÁG. 56

X
n.a.

X

PÁG. 57

Extrato da ata da reunião do órgão de
administração em que haja sido deliberada
a aprovação do RGS 2015.

X

X

PÁG. 63

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.

X

X

PÁG. 64

Declarações a que se referem os artigos 51.º
e 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de
outubro.

X

X

PÁG. 65

X

X

PÁG. 66

X

Avaliação do Governo Societário

1.

Cumprimento das Recomendações

2.

Outras informações

XI

Anexos

1.

2.

3.

4.

de

Apresentação de declaração dos membros
do órgão de administração a referir que
estes se abstêm de interferir nas decisões
que envolvam os seus próprios interesses

n.a.
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O Conselho de Administração,
Presidente do Conselho de Administração,

(Dr. Carlos Alberto Vaz)

Vogal Executivo do Conselho de Administração,

(Dr. Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros)

Vogal Executivo do Conselho de Administração,

(Dr. José Gaspar Pinto de Andrade Pais)

Vogal Executivo do Conselho de Administração: Diretor Clínico,

(Dr João Luís Barros da Silva)

Vogal Executivo do Conselho de Administração: Enfermeiro Diretor,

(Enf. Jorge Luciano Leite Monteiro)
Penafiel, 21 de abril de 2016.
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XI. ANEXOS
1. Extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a aprovação do
RGS 2015.
2. Declarações a que se referem os artigos 51.º e 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro.
3. Apresentação de declaração dos membros do órgão de administração a referir que estes se abstêm
de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses
4. Relatório e Parecer do Fiscal Único (inclui a verificação do disposto no n.º 2 do artigo 54º do DecretoLei 133/2013 de 3 de outubro)
(Despacho de Aprovação das contas do exercício de 2014 – As contas de 2014 ainda não se encontram
aprovadas pelas Tutelas financeira e sectorial – motivo pelo qual não se apresenta o respetivo
documento)
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EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO EM QUE HAJA SIDO DELIBERADA A
APROVAÇÃO DO RGS 2015
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DECLARAÇÕES A QUE SE REFEREM OS ARTIGOS 51.º E 52.º DO DECRETO-LEI N.º 133/2013, DE 3 DE
OUTUBRO
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APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO A REFERIR QUE ESTES
SE ABSTÊM DE INTERFERIR NAS DECISÕES QUE ENVOLVAM OS SEUS PRÓPRIOS INTERESSES
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO (INCLUI A VERIFICAÇÃO DO DISPOSTO NO N.º 2 DO ARTIGO 54º
DO DECRETO-LEI 133/2013 DE 3 DE OUTUBRO)
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