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CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, E.P.E. 
 

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

 

Enquadramento 

1. O presente Relatório e Parecer destina-se a dar cumprimento às disposições legais e estatutárias, 

nomeadamente as previstas nas alíneas a) e h) do n.º 2 do artigo 16.º dos Estatutos do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E. (CHTS, EPE), constantes do Anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, 
de 10 de fevereiro, nos termos das quais deve o Conselho Fiscal dar parecer sobre o relatório de 
gestão e elaborar relatório anual global sobre a sua ação fiscalizadora. 

 

2. Nestes termos, o Conselho Fiscal emite o presente Relatório sobre a ação fiscalizadora relativa ao 
exercício de 2019, bem como o seu Parecer sobre o Relatório de Gestão, o Relatório do Governo 

Societário, Contas e proposta de aplicação dos resultados, apresentados e aprovados pelo Conselho 
de Administração, em deliberação de 16 de junho de 2020, relativamente ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2019. 

 
3. O Conselho Fiscal do CHTS, EPE foi nomeado por despacho conjunto dos Secretários de Estado do 

Tesouro e da Saúde em 27 de março de 2018, para o mandato 2018-2020. 
 

4. Através de Despacho Conjunto dos Senhores Secretários de Estado do Tesouro e da Saúde, de 25 de 
setembro de 2018, foi designada a Sociedade Santos Carvalho & Associados, SROC, representada 
pela Dr. André Miguel Andrade e Silva Junqueira Mendonça, para o exercício das funções de Revisor 
oficial de Contas do CHTS, EPE, para o mandato de 2018 a 2020. Esta nomeação resultou da proposta 
fundamentada efetuada pelo Conselho Fiscal, em cumprimento do definido no nº 4 do respetivo 
despacho de nomeação. 

 

5. Assim, o Conselho Fiscal, conjuntamente com o Revisor Oficial de Contas, Santos Carvalho & 
Associados, SROC, S.A. exerceram a fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e 
patrimonial do CHTS, EPE no exercício de 2019. Consequentemente, os presentes Relatório e Parecer, 
têm por base informações e evidência recolhidas por este Conselho Fiscal, bem como os resultados 
do trabalho realizado pela Revisor Oficial de Contas, nomeadamente o descrito na Certificação Legal 
de Contas e no Relatório por si emitidos em 30/06/2020. 
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Relatório 

6. No decurso do exercício de 2019, a evolução da atividade e a gestão do negócio do CHTS, EPE foi 
acompanhada com a periodicidade e extensão consideradas adequadas, tendo sido vigiada pelo 

órgão de fiscalização a observância dos estatutos e da Lei. O Conselho de Administração prestou 
atempadamente os esclarecimentos solicitados e os serviços do Centro Hospitalar mostraram 

disponibilidade para prestar todas as informações necessárias ao exercício das funções cometidas ao 
Conselho Fiscal. 

 

7. A ação fiscalizadora desenvolvida concluiu que os atos da Administração do seu conhecimento 
salvaguardam o cumprimento da lei, nomeadamente no âmbito do setor empresarial do Estado e 
dos Estatutos da Entidade. Não obstante, foram identificadas insuficiências nos procedimentos 
instituídos, em especial no que respeita à: 

a)  Observância das regras de contratação pública, designadamente ao nível da fundamentação 
para a autonomização de processos de compra e da tramitação dos procedimentos por ajuste 
direto, com particular relevância na sua publicitação, tal como decorre do nº 3, do artigo 127º 
do Código dos Contratos Públicos. Ademais, e de acordo com as informações que nos foram 
transmitidas, o sistema de informação adotado não permite mitigar aquelas exceções;  

b) Assunção de compromissos para além dos fundos disponíveis, contrariando as disposições da 
Lei dos Compromissos e pagamentos em atraso;  

c) Elaboração e publicação do relatório sobre gestão de risco de corrupção e de infrações conexas 
e correspondentes relatórios de execução anuais, previstos no regime jurídico do sector público 
empresarial e do relatório sobre remunerações previsto na Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 18/2014, de 7 de março; 

d) Apresentação dos relatórios trimestrais, elaborados pelo Auditor Interno, respeitantes à 
execução financeira trimestral, nos termos do Despacho n.º 7709-B/2016, de 8 de junho; 

e) Conclusão do regulamento de proteção de dados e aprovação da política de privacidade do 
CHTS, bem como cumprimento do determinado no Regulamento n.º 1/2018 da Comissão 
Nacional de Proteção de Dados; 

f) Observância das regras em matéria de remuneração de férias não gozadas de exercícios 
anteriores, nos termos do disposto nos artigos 238 e 246 do Código do Trabalho. É 
entendimento da Entidade que, em caso de imperiosa necessidade do serviço que impeça o 
usufruto do direito de férias, o mesmo deverá ser objeto de compensação pecuniária.   

 

8. Complementarmente o Conselho Fiscal concluiu que foram cumpridos os normativos legais em vigor 
no período, em matéria de redução remuneratória, no que respeita aos membros do Conselho de 
Administração, bem como o Princípio da Unidade de Tesouraria previsto no artigo 28.º do RJSPE, 
aprovado pelo Decreto Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro. 
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9. O Conselho de Administração do CHTS, EPE prestou informações requeridas pela Inspeção-Geral das 
Atividades em Saúde e pela Administração Regional de Saúde do Norte, no âmbito de ações 
desenvolvidas por estas entidades nos anos de 2018 e 2019, em diferentes matérias, todavia ainda 
não são conhecidas todas as conclusões decorrentes da respetiva análise. Consequentemente, o 
Conselho Fiscal continuará a acompanhar a evolução destes processos. 

 

10. No decurso do trabalho do Revisor Oficial de Contas, não foram identificadas deficiências 
significativas no sistema de controlo interno da Entidade, com exceção da área de compras e pessoal, 
em particular em matéria de contratação pública e bolsa de horas, respetivamente, onde se concluiu 
que os sistemas de informação utilizados não apresentam o nível de eficiência adequado para mitigar 
os riscos observados. Ainda neste âmbito, salientamos que o serviço de auditoria interna é composto 
apenas por um elemento, circunstância que carece de compatibilização com o disposto no nº 3, do 
artigo 19º, do Anexo II, do Decreto-Lei nº Decreto-Lei n.º 18/2017. 

 

11. O Revisor Oficial de Contas verificou também que os imóveis e os respetivos recheios do CHTS, EPE, 

bem como os inventários em armazém não se encontram salvaguardados por qualquer tipo de 
seguro. Quanto ao disposto no Decreto-Lei nº 147/2008, de 29 de junho, que estabelece o Regime 

Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais, o CHTS, EPE abriu procedimento para a 
contratação de seguro, cujo início ocorreu já em março de 2020. O Conselho Fiscal verificou ainda 
que não foi dado integral cumprimento ao disposto no artigo 396º do Código das Sociedades 

Comerciais em matéria de cobertura da responsabilidade de cada administrador, através de caução 
ou seguro. 

 
12. Não foi dado integral cumprimento ao previsto na cláusula 3ª do Anexo ao Contrato Programa – 

Cláusulas específicas para o ano 2019. 

 

13. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de Gestão, Contas e proposta de aplicação dos resultados 
relativos ao exercício de 2019 apresentados pelo Conselho de Administração, bem como a 

Certificação Legal das Contas emitida pelo Revisor Oficial de Contas, com data de 30 de junho de 
2020, na qual é emitida uma opinião com quatro reservas e duas ênfases, que merecem o nosso 
acordo. 

 
14. Tendo em conta o referido na Certificação Legal das Contas, a contabilidade e as contas satisfazem 

as disposições legais, estatutárias e regulamentares aplicáveis, refletem a atividade desenvolvida e 
conduzem a uma correta avaliação do património e dos resultados da Entidade. Não obstante, na 

Parte IX - Anexo às Demonstrações Orçamentais não foi divulgado o quadro 5.1 da NCP 26 - 

Contabilidade e Relato Orçamental, porquanto não existe interoperabilidade entre os sistemas de 
contabilidade e logística, nem foi possível validar a informação constante do quadro 5.2 da NCP 26 - 
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Contabilidade e Relato Orçamental, uma vez que não foi possível obter uma lista de procedimentos 

de aquisição reconciliada com a contabilidade orçamental. Estas limitações relevam para as 
insuficiências descritas no ponto 10.  

 

15. O Relatório de Gestão é concordante com as contas apresentadas e expõe com fidelidade a evolução 
da atividade e dos negócios no exercício, embora não apresente as principais linhas de atuação 
previstas para o exercício de 2019, nomeadamente em sede de atividade assistencial, nem inclua as 
divulgações previstas na NCP 27 – Contabilidade de Gestão. 
 

16. Dando cumprimento ao n.º 2, do artigo 54º do Regime Jurídico do Setor Público Empresarial, o 
Conselho Fiscal aferiu o cumprimento da exigência de apresentação anual do Relatório de Boas 
Práticas de Governo Societário relativo ao exercício de 2019, tendo verificado, igualmente, que dele 
constam as matérias reguladas no capítulo II do referido regime, bem como que o mesmo incorpora 
as orientações previstas no manual específico emitido em dezembro 2019 pela Unidade Técnica de 
Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM). 

 

17. O Conselho Fiscal salienta que, na ausência de divulgação de instruções sobre o processo de 
prestação de contas referente a 2019, pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), o CHTS, EPE 
optou por seguir as orientações emanadas para a prestação de contas de 2017 constantes do ofício 
circular n.º 1365, de 6 de março de 2018, da DGTF. 

 

18. O Conselho Fiscal apreciou ainda o Relatório Adicional do Revisor Oficial de Contas ao Conselho Fiscal 
referente ao exercício de 2019, emitido nos termos do artigo 24.º do Regime Jurídico da Supervisão 
de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. 

 
19. O Conselho Fiscal salienta a degradação do Fundo Patrimonial que tem vindo a verificar-se como 

consequência dos resultados negativos observados nos últimos exercícios, não obstante, os reforços 

do património, por cobertura de prejuízos, realizados no período pelo acionista. 
 

20. O Conselho Fiscal foi informado que o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras relativos 
aos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 carecem de aprovação ao abrigo do exercício da 

função acionista previsto no artigo 38 do RJSPE. 
 

21. Dada a relevância e impacto, e eventuais e consequências, na atividade e resultados, no exercício de 
2020 do Centro Hospitalar da pandemia Covid-19 que no início do mês de março de 2020 levou às 

declarações dos estados de emergência e de calamidade com o confinamento obrigatório de grande 
parte da população e a suspensão significativa de vários setores da atividade económica, assim como 
à sobrecarga dos serviços de saúde do Sistema Nacional de Saúde, em termo de despesa e do tempo 

dedicado por todos os seus profissionais, o Conselho Fiscal acompanha a apreensão e as 
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considerações feitas sobre a matéria pelo Conselho de Administração na Nota 17 do Anexo às 

demonstrações financeiras, e pelo Revisor Oficial de Contas na sua Certificação Legal das Contas. 
 

22. Afigura-se-nos adequada a apropriação, pela Administração, do pressuposto da continuidade das 

operações utilizado na preparação das demonstrações financeiras, tendo em conta as explicações 
obtidas e explanadas nos documentos de prestação de contas, não obstante a incerteza sobre os 

impactos decorrentes da pandemia COVID-19; 
 

23. O Conselho Fiscal salienta e agradece a colaboração recebida no desempenho das suas funções por 

parte do Conselho de Administração, do Revisor Oficial de Contas, do Auditor Interno e dos Serviços 
do CHTS, EPE. 

 

Parecer 

Face ao exposto, e exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas nos parágrafos 1 a 4 da 
secção “Bases para a opinião com Reservas” constante da Certificação Legal das Contas, bem como ao 
facto de os documentos de prestação de contas dos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ainda 
aguardarem aprovação, o Conselho Fiscal é de parecer que: 

 do Relatório de Boas Práticas de Governo Societário relativo ao exercício de 2019, constam as 
matérias reguladas no capítulo II do Regime Jurídico do Sector Público Empresarial; 

 sejam aprovados o Relatório de Gestão e as contas do exercício de 2019 apresentados pelo Conselho 
de Administração; 

 seja aprovada a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2019 contida no Relatório de 
Gestão apresentado pelo Conselho de Administração. 

 

P’lo Conselho Fiscal do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E., 

 

A Presidente 
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