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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O exercício de 2006 ficou marcado por dois acontecimentos com relevância estratégica e 

operacional na vida do Hospital. 

 

Em primeiro lugar, a alteração da natureza jurídica do Hospital, transformado de sociedade 

anónima em entidade pública empresarial, com efeitos a 2005.12.31, pelo Decreto-Lei 

233/2005, de 29 de Dezembro, com a fixação de novo regime jurídico e financeiro e a 

aprovação dos Estatutos. Trata-se da concretização de importante medida constante do 

programa do Governo, que visa acentuar a natureza pública das Instituições do Estado 

prestadoras de cuidados de saúde e, atendendo ao serviço público prestado, permitir uma 

maior intervenção ao nível das orientações estratégicas da tutela e superintendência a exercer 

pelos Ministérios das Finanças e da Saúde. Reconheceu-se nesta alteração a afirmação do 

princípio da finalidade social da actividade hospitalar, atendendo à sua natureza, sem prejuízo 

da sua compatibilização com a utilização de instrumentos de gestão de tipo empresarial, 

visando o aumento da eficácia e da utilidade social do Hospital a par da melhoria da 

eficiência, circunstâncias já verificadas no anterior modelo. Em 2006 procedeu-se à revisão e 

adaptação do Regulamento Interno do Hospital, operacionalizando a nível estrutural e 

funcional a referida alteração. 

 

Em segundo lugar, em meados do exercício, iniciaram-se as obras de reabilitação do edifício 

do hospital, objectivo estrutural do Conselho de Administração pelos efeitos transversais 

associados a esta empreitada, quer em termos de garantia da segurança das pessoas e dos 

seus bens à execução, quer ao nível da garantia das condições da qualidade e humanização 

com que queremos caracterizar a nossa prestação de cuidados clínicos de excelência. 

 

Este ano foi ainda marcado fortemente por uma grande abertura à comunidade, através de 

diversas iniciativas que envolveram a mesma, sendo de destacar a importância da 

comunicação social que veiculou de forma positiva e empenhada as referidas iniciativas, 

estabelecendo pontes de ligação com os utentes e seus representantes formais e informais. 
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Neste contexto, o Conselho de Administração orientou a sua acção tendo em conta os 

seguintes objectivos prioritários: 

 

• Melhorar o desempenho na prestação de cuidados, de forma orientada para a 

obtenção de ganhos em saúde e o reforço da qualidade assistencial. 

• Promover a actualização e desenvolvimento técnico e operacional, através de uma 

política de investimentos selectiva ajustada ao potencial humano disponível. 

• Assegurar a sustentabilidade económica e financeira, promovendo a eficiência na 

utilização de recursos. 

• Fomentar a motivação e a colaboração profissional interna e melhorar a articulação 

do Hospital com as unidades prestadoras da rede de cuidados. 

 

Em sintonia com um quadro prevalecente de consolidação de recursos, registaram-se 

crescimentos significativos nas consultas externas e na actividade cirúrgica e crescimento 

moderado no internamento, urgências e hospital de dia, revelando a actividade assistencial 

do Hospital assim, em 2006, uma tendência crescente da resposta às necessidades dos 

utentes dos serviços, obtendo-se ganhos na acessibilidade e na melhoria da qualidade de 

cuidados, pela diferenciação técnica introduzida ou pelo acréscimo da oferta em áreas 

clínicas específicas. 

 

Apesar das condições económicas de exploração terem sofrido alterações significativas, 

melhorou-se o resultado operacional, tendo sido possível neste exercício alcançar o equilíbrio 

global da exploração, embora se registe pela 1ª vez após o processo de empresarialização 

resultados negativos em função da redução dos proveitos extraordinários e da persistência de 

sub-financiamento ou sub-pagamento das principais prestações facturadas ao Serviço 

Nacional de Saúde, dado que as tabelas do contracto programa não têm acompanhado, 

minimamente o nível de crescimento dos custos. 

 

O investimento realizado foi orientado para garantir a actualização da capacidade técnica e 

operacional do Hospital, a par da melhoria das condições de humanização e conforto dos 
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doentes, sendo de sublinhar neste domínio a continuação do desenvolvimento do sistema de 

informação clínica com a instalação de processo clínico electrónico – entrada em 

funcionamento do sistema de digitalização de imagem no Serviço de Imagiologia (PACS) e a 

instalação de plataforma tecnológica para transmissão electrónica da informação clínica das 

áreas da Anatomia Patológica, Patologia Clínica e Bloco Operatório -, a realização de 

expressivo esforço de aquisição de equipamentos médico-cirúrgicos. Também é de sublinhar 

a aprovação da Candidatura ao Saúde XXI conducente à activação da 3ª sala de Cirurgia do 

Ambulatório e a readequação do Hospital de Dia. 

 

No que concerne aos recursos humanos, a aposta centrou-se na motivação – através de 

maior envolvimento dos profissionais na concretização dos objectivos da organização e no 

reforço da informação -,  na formação e actualização profissional – mediante o incremento 

das acções de formação desenvolvidas e pelo alargamento dos seus destinatários -, na 

avaliação do desempenho – através da formação de dirigentes e chefias no modelo SIADAP 

. Quanto à gestão de efectivos, a orientação adoptada consistiu na correcção de carências 

existentes em profissionais com perfil técnico (médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico 

e terapêutica), com reflexos na melhoria da prestação de cuidados. 

 

A qualidade – das prestações de cuidados e global da organização – constituiu preocupação 

permanente, tendo-se adoptado com esse objectivo diversas medidas e, em especial, o 

processo de Acreditação, que se encontra em fase avançada no Hospital, foi objecto de 

reforçada atenção e acompanhamento pelo Conselho de Administração, sinalizando o 

importante objectivo que representa para a nossa instituição. 

 

A promoção da melhoria da articulação do Hospital com as restantes unidades prestadoras 

de cuidados, designadamente Centros de Saúde, constituiu também referencial de actuação. 

Nesse sentido, estabeleceram-se múltiplas reuniões de trabalho em particular com a Sub-

região de Saúde de Leiria, justificando a eventual evolução para a constituição de uma 

Unidade Local de Saúde no futuro próximo. 
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Estamos conscientes dos enormes esforços que é necessário realizar para aumentar a 

satisfação dos nossos doentes e a nossa própria satisfação enquanto profissionais e como 

organização. Mas não podemos deixar de registar, até como incentivo, os progressos que o 

Hospital observou no seu desempenho assistencial e social, enquanto unidade hospitalar de 

referência na rede de prestação de cuidados desta região. 

 

Porque os resultados obtidos são em grande medida o reflexo da dedicação, empenho e 

profissionalismo da comunidade de pessoas que, num clima social tranquilo e cooperante, 

trabalham no Hospital de Santo André, procuramos ao longo do ano de 2006 congregar e 

envolver na missão difícil mas responsável que assumimos, esforços de todos os 

colaboradores internos e externos deste processo, pelo que é meu dever expressar, 

reconhecido, uma palavra de agradecimento a todos os profissionais da Instituição pelo seu 

contributo na realização da nossa missão. Também expressamos às autoridades tutelares dos 

Ministérios da Saúde e das Finanças, à ARS Centro e demais serviços centrais do Ministério 

da Saúde, às autoridades locais, aos restantes orgãos sociais do Hospital, aos nossos doentes 

e utentes e aos fornecedores o nosso apreço pela compreensão e colaboração demonstradas. 

 

 

                                                           Helder Manuel Matias Roque 

Presidente do Conselho de Administração 
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BREVE APRESENTAÇÃO 

1. CARACTERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO HOSPITAL 

O Hospital de Santo André é uma unidade hospitalar que entrou em funcionamento em 

1995, de âmbito distrital, abrangendo uma população da ordem dos 350 000 habitantes 

(concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Porto de Mós, e parte dos concelhos de 

Alcobaça, Nazaré, Ourém e Pombal), e natureza geral, dispondo das valências de Anatomia 

Patológica, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Estomatologia, 

Medicina Física e Reabilitação, Gastrenterologia, Ginecologia, Hematologia, Imagiologia, 

Imuno-Hemoterapia, Medicina Interna, Neurologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia, 

Otorrinolaringologia, Patologia Clínica, Pediatria, Pedopsiquiatria, Pneumologia, Psiquiatria e 

Urologia. 

Enquanto unidade hospitalar de referência do Distrito de Leiria, o Hospital de Santo André 

desenvolve a sua actividade assistencial em internamento, dispondo para tanto de 440 

camas activas (a que acrescem 50 camas de unidade psiquiátrica de evolução prolongada), 

urgência, dispondo de três sectores autónomos (urgência geral, urgência 

ginecológica/obstétrica e urgência pediátrica), consultas externas, servidas por 46 gabinetes 

de consultas e respectivos apoios, e hospital de dia,  dotado de 6 camas, e sector de cirurgia 

de ambulatório. O Hospital dispõe, ainda, de Bloco Operatório dotado de 10 salas de 

operações e dos seguintes Serviços Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: 

Anatomia Patológica (sectores de Histopatologia, Citologia e Tanatologia), Patologia 

Clínica (sectores de Bioquímica, Hematologia, Imunologia e Bacteriologia), Imagiologia 

(sectores de Radiologia Convencional, TAC, Angiografia, Ecografia e  Mamografia), 

Medicina Física e de Reabilitação (Electroterapia e Termoterapia, Terapia Ocupacional e 

Actividades da Vida Diária, Terapia da Fala, Reabilitação Pediátrica, Cinesiterapia 

Respiratória, Cinesiterapia e Mecanoterapia (ginásio) e Hidroterapia), Imuno-Hemoterapia  

e sector de Exames Especiais abrangendo técnicas específicas de diversas especialidades 

médicas.  
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No âmbito da execução da sua missão de prestação de cuidados de saúde à população da sua 

área de influência, o Hospital de Santo André articula-se, por intermédio de um sistema de 

referenciação em desenvolvimento e aperfeiçoamento, com os Centros de Saúde existentes 

nessa área geográfica e com os demais Hospitais do Serviço Nacional de Saúde do Distrito e 

Centrais de Coimbra, numa óptica de racionalização, complementaridade e hierarquização do 

sistema de cuidados; da mesma forma apoia e colabora, muitas vezes mediante a celebração 

de protocolos específicos, com as restantes unidades privadas ou de natureza social 

integradas no Sistema Nacional de Saúde, através da aquisição ou prestação de serviços, ou 

com outras instituições cujas actividades se interligam com a missão do Hospital, como 

sejam as entidades com responsabilidades de ensino, formação ou investigação.   

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

O hospital tem por missão essencial prestar cuidados de saúde diferenciados, em articulação 

com os cuidados de saúde primários e com os demais hospitais integrados na rede do 

Serviço Nacional de Saúde. Faz igualmente parte da sua missão colaborar na prevenção e 

promoção da saúde da comunidade em geral e assegurar condições de investigação e de 

formação profissional aos respectivos colaboradores. 

A consecução desta missão é orientada por uma visão centrada no desejo e empenhamento 

de construir um hospital de referência em termos de qualidade dos cuidados de saúde 

prestados, com reconhecimento da comunidade e elevada satisfação dos doentes e 

profissionais, e com altos padrões de eficiência e eficácia na utilização dos recursos 

disponíveis, subordinada ao seguinte quadro de valores essenciais: respeito pela dignidade 

humana; primado do doente; respeito pelos códigos de conduta próprios de cada grupo 

profissional, no quadro da prestação de cuidados em equipa; prossecução da qualidade e da 

eficiência no desenvolvimento da actividade; desenvolvimento de uma cultura de dedicação e 

empenhamento e de conhecimento científico e técnico.  
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ÓRGÃOS SOCIAIS 

 

Conselho de Administração 

 

Presidente: Dr. Helder Manuel Matias Roque 

Administrador Executivo: Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 

  Directora Clínica: Dr.ª Fernanda Maria dos Santos Pinhal Baeta da Veiga 

    Enfermeira Directora: Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael 

 

 

Fiscal Único 

 

Vitor Valente & Manuel Domingues, SROC,  

Representada pelo sócio Dr. Manuel Duarte Domingues, ROC 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

ORGÃOS DE 
APOIO 

TÉCNICO

OUTROS 
ORGÃOS

Anestesiologia Oftalmologia

Cardiologia Ortopedia I

Cirurgia I Ortopedia II

Cirurgia II Otorrinolaringologia SERVIÇOS

Dermatologia Patologia Clínica

Estomatologia Pediatria

Gastrenterologia Pneumologia

Ginecologia    
Obstetrícia

Psiquiatria e Saúde 
Mental

Imagiologia Sangue

Medicina I Unidade de Cuidados 
Intensivos

Medicina II Urgência Geral

Medicina Física 
e Reabilitação Urologia

Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos

Serviço de Aprovisionamento

Serviços Hoteleiros

Gabinete de Planeamento e 
Controlo de Gestão

Gabinete de 
Auditoria e 
Codificação 

Clínica

Conselho 
Técnico

Serviço de Gestão Financeira

Gabinete de 
Comunicação 

Relações 
Públicas e 
Imagem

GEFOP  
Gabinete de 
Educação e 
Formação 

Permanente

SERVIÇOS DE GESTÃO E 
LOGÍSTICA

SERVIÇOS DE SUPORTE À 
PRESTAÇÃO DE 

CUIDADOS

Bloco Operatório

Auditor        
Interno

Gabinete de Gestão de Sistemas 
de Informação

Gabinete Jurídico

Serviço de Gestão de Doentes

Serviço Farmacêutico

Unidade de Nutrição e 
Dietética

Serviço Social

Serviço de Esterilização

Serviço de Instalações e 
Equipamentos

ORGÃOS 
SOCIAIS

Comissão     
de           

Informática

Direcção do 
Internato          
Médico

Comissão      
de            

Ética

ORGÃO 
CONSULTIVO

Fiscal Único

Conselho 
Consultivo

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

Comissão de 
Coordenação 
Oncológica

Comissão      
de            

Humanização

Comissão 
da 

Qualidade

Comissão de 
Controlo da 

Infecção

Comissão de 
Farmácia e 
Terapêutica

Comissão      
Médica

Anatomia 
Patológica

Comissão         
de               

Enfermagem

Neurologia

SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE 
CUIDADOS
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ACTIVIDADE GLOBAL EM 2006 

1. ACTIVIDADE ASSISTENCIAL 

O exercício de 2006 representou significativo crescimento da actividade assistencial, 

traduzindo, em geral, o cenário evolutivo previsto no Plano de Desempenho aprovado para 

2006, reflectindo, em grande medida, a consecução dos objectivos fixados de melhoria da 

eficiência e da produtividade, visto que a variação da actividade foi obtida num quadro de 

muito moderada afectação de recursos e meios adicionais. O quadro-síntese seguinte reflecte 

o grau de cumprimento das metas fixadas no Plano de Desempenho – em que apenas o 

resultado obtido no Hospital de Dia se distancia do objectivo – e a variação da actividade 

por comparação com o exercício anterior, que revela significativas taxas de crescimento em 

todas as linhas de actividade. 

 

Previsão Realização Realização % Variação % Variação 
Linhas de Actividade 

2006 2006 2005 Realiz/Prev.2006 Real. 2006/2005

Internamento (D. Saídos) 19.570 19.208 18.382 -1,8 4,5 
Consultas Externas 137.915 143.024 132.037 3,7 8,3 
Urgências 142.100 147.732 141.574 4 4,4 
Hospital de Dia (sessões) 5.000 4.467 4.273 -10,7 4,5 
Cirurgias 9.777 9.607 8.518 -1,7 12,8 
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às intervenções cirúrgicas  efectuadas nesse quadro; por outro lado, o desenvolvimento de 

acções de melhoria da produtividade no âmbito da actividade cirúrgica programada normal, 

que proporcionaram, pelo aumento de doentes intervencionados, o incremento de 345 

internamentos. Associado ao crescimento dos internamentos, assistiu-se no exercício de 

2006 ao aumento das taxas de ocupação de 77,6% para 80,1%, embora com menor 

expressão (+3,3%), visto que a demora média passou de 6,47 para 6,57 dias. 

Taxa de Ocupação  
(%)

78,5 80,1477,6

2004 2005 2006

 

Demora Média (dias) 

6,57
6,46 6,47

2004 2005 2006

 

 

 

Esta linha de produção registou 

relativamente ao ano transacto um 

importante crescimento de 4,5 % (+ 826 

doentes saídos). Para este acréscimo 

avultaram duas razões principais: por um 

lado, o aumento de doentes internados 

associado à adesão do Hospital ao 

programa de actividade adicional de 

cirurgia convencional no âmbito do 

SIGIC, o que representou a realização de 

349 internamentos correspondentes 

 

 

Sem PECLEC/SIGICTotal

19.20818.38018.728
18.85918.37818.511

Doentes Saídos 

INTERNAMENTO
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CONSULTAS EXTERNAS 
As consultas externas registaram em 

2006 um crescimento global de 8,3%, que 

se fica a dever à variação de consultas 

subsequentes, que aumentaram 17,1%. O 

comportamento menos favorável das 

primeiras consultas (menos 7,7%, 

globalmente) justifica-se essencialmente 

pela redução de médicos em duas valências 

específicas – Oftalmologia e 

 

Estomatologia e do termo de programa interno de recuperação de listas de espera para 

consultas de Urologia, dado terem sido eliminadas as listas de espera, visto que, em geral, nas 

restantes especialidades se verificou variação positiva. 

Consultas Externas 

 

122.205 132.037
143.024

42.97246.56243.408

Total 1ªs consultas

URGÊNCIA 

A urgência registou em 2006 um 

acréscimo de 4,3% no número de 

doentes socorridos, reflectindo 

variações distintas dos diferentes 

segmentos. A urgência geral e a urgência 

ginecológica/obstétrica observaram 

crescimentos moderados, com 2,5%, e 

2,1%, no primeiro caso por efeito 

provável, em parte, do encerramento 

ocorrido no 2º semestre do SAP de 

Leiria, abrangendo os sábados, depois 

 

das 13 horas, domingos e feriados. Mais preocupante se afigura o crescimento registado na 

urgência pediátrica, com mais 9,1% (atingindo em média 121 atendimentos por dia), que, 

para além de estar associado a pico epidémico verificado no início do ano, tem como 

causas, sobretudo, a menor capacidade de resposta dos centros de saúde e o encerramento 

Urgência

138.167 141.574 147.732

12.10012.330 12.365

40.56338.274 44.241

88.91187.563 91.126

2004 2005 2006

Ginec./Obstétrica Pediátrica Geral Total
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do SAP de Leiria no período referido.   

HOSPITAL DE DIA 

O hospital de dia registou em 2006 um 

aumento de 6,6% no número global de 

sessões realizadas e de 4,2% no número 

de doentes tratados, reflectindo em 

grande medida o reforço do 

desempenho da área da oncologia 

médica, que manteve a colaboração 

parcial de dois médicos oncologistas, 

bem como pela utilização acrescida 

 

deste sector por outras valências (v.g. Neurologia e Urologia) como alternativa ao recurso 

ao internamento convencional. 

Hospital de Dia 

746 792 809

3.812
4.273 4.467

Nº de Doentes Nº de sessões

 

ACTIVIDADE CIRÚRGICA 

A actividade cirúrgica global verificou em 2006 um importante crescimento de 12,8% 

(+1.089 intervenções cirúrgicas), para o que contribuíram decisivamente o aumento da 

actividade cirúrgica convencional (produção normal) e actividade cirúrgica adicional no 

âmbito do SIGIC (convencional e ambulatória) e, em menor escala, a actividade cirúrgica 

urgente. Com efeito, as cirurgias convencionais (produção normal) registaram neste exercício 

uma variação de 11,2% (+ 345 cirurgias) em relação ao ano anterior, o que se fica a dever às 

medidas de racionalização da utilização dos tempos operatórios programadas, que 

viabilizaram a melhoria da produtividade; quanto à produção adicional no âmbito do SIGIC, 

para a qual se incentivou a adesão de serviços e profissionais, justifica a variação de 608 

intervenções, dado que neste exercício se registaram 610 intervenções cirúrgicas (349 

convencionais e 261 em ambulatório), enquanto no ano anterior, também por se estar em 

fase de transição de programas, do PECLEC para o SIGIC, a produção quedou-se em 

apenas 2 intervenções cirúrgicas em ambulatório; a actividade cirúrgica de urgência registou 

um acréscimo de 4,9%. Com comportamento menos favorável foi o desempenho da cirurgia 

ambulatória (produção normal), que praticamente estagnou a sua actividade (menos 2 
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intervenções que em 2005), em parte pela limitação da capacidade operatória face ao número 

de salas disponíveis, para a qual se encontra em curso projecto de remodelação visando a 

operacionalização de uma nova sala de operações. Apesar destes condicionalismos que 

afectaram no exercício o desempenho da actividade cirúrgica ambulatória, esta continua a 

representar uma parcela significativa da actividade cirúrgica programada global (43,2% em 

2006, que compara com 45,9% em 2005), traduzindo os efeitos da política adoptada e 

prosseguida de incentivo ao uso do ambulatório em alternativa ao internamento. 

Actividade Cirúrgica 

8.591 8.518
8.997

2.814
2.608 2.6042.649 2.840 2.9783.070 3.4153.128

Ambulatório Urgente P. Convencional Total
 

 

SIGIC/PECLEC 

29 2

261217

0

349
246

2

610

2004 2005 2006

Ambulatório P. Convencional Total
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2. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

2.1. SITUAÇÃO ECONÓMICA 

Resultados Líquidos 

 
O resultado antes de impostos obtido no exercício de 2006 atingiu o valor negativo de € 

1.343.384, alterando o padrão de desempenhos positivos registados no triénio antecedente, 

como consequência de proveitos totais que ascenderam a € 62.462.242 e de custos totais que 

atingiram € 63.805.626, como a seguinte demonstração de resultados em 2006.12.31 

evidencia: 

Demonstração de Resultados 2006 2005 Variação 
 € € % 
Proveitos Totais 62.462.242 64.769.350 (3,6) 
Proveitos Operacionais 56.937.627 52.935.585 7,6 
Proveitos Financeiros 1.340.039 1.288.876 4 
Proveitos Extraordinários 4.184.576 10.544.889 (60,3) 
Custos Totais 63.805.626 64.000.349 (0,3) 
Custos Operacionais 63.305.570 61.860.716 2,3 
Custos Financeiros 7.152 121.513 (94,1) 
Custos Extraordinários 492.904 2.018.120 (75,6) 
Resultados Operacionais (6.367.943) (8.925.131) (28,7) 
Resultados Financeiros 1.332.888 1.167.363 14,2 
Resultados Extraordinários 3.691.671 8.526.769 (56,7) 
Resultados Antes de Impostos (1.343.384) 769.001 (274,7) 
 
Não obstante se tenham mantido, à semelhança de exercícios anteriores, os importantes 

contributos positivos dos resultados financeiros e dos resultados extraordinários, embora 

estes com uma redução muito acentuada, o resultado negativo obtido continuou a ser 

influenciado de forma muito significativa, apesar de atenuada, pelo desempenho 

desequilibrado dos resultados operacionais, reflectindo, em parte, o desajustamento nos 

mecanismos de fixação e actualização de preços de prestação de serviços por comparação 

com a evolução dos factores condicionantes da expressão dos custos operacionais. 

Resultados Operacionais 

O resultado operacional negativo registado no exercício, no valor de € 6.367.943, representa 

um importante desagravamento em relação ao exercício anterior (resultado negativo de € 
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8.925.131) como consequência da evolução muito favorável dos proveitos operacionais, que 

aumentaram em relação a ano anterior 7,6% e atingiram € 56.937.627 – reflectindo o aumento 

das prestações de serviços por aumento de actividade assistencial –, enquanto os custos 

operacionais, que atingiram € 63.305.570, aumentaram apenas 2,3%, traduzindo, para além 

do aumento de actividade e a inflação do sector, a anulação de custos com subcontratos 

relativos a produtos vendidos por farmácias. Quanto ao EBITDA, apresenta também 

evolução favorável, passando em valores negativos de € 7.097.035 em 2005 para € 4.390.226 

em 2006. 

Proveitos Operacionais 

 Proveitos Operacionais 2006 2005 Variação  
  € % € % % 

Vendas 60 - 532 - -88,7 
Prestações de Serviços 55.818.354 98 51.842.129
     • Contrato-programa IGIF 47.019.625  44.200.950
     • Outros 8.798.729  7.641.179

97,9 7,7 

Proveitos Suplementares 355.178 0,6 280.201 0,5 26,8 
Transferências e Subsídios 145.056 0,3 253.470 0,5 -42,8 
Outros Proveitos Operacionais 618.979 1,1 559.253 1,1 10,7 
Total 56.937.627 100 52.935.585 100 7,6 
 
O acréscimo dos proveitos operacionais de 7,6% registada no exercício por comparação com 

o exercício anterior fica a dever-se essencialmente, pelo seu peso no conjunto (98%), ao 

comportamento muito positivo das prestações de serviços, que esteve associado aos 

seguintes factores: a) a celebração de contrato-programa com o Ministério da Saúde em 

condições mais favoráveis que no exercício anterior, em termos de preços e, sobretudo, em 

relação às quantidades contratadas da produção base; b) o cumprimento, e mesmo 

ultrapassagem, das metas de produção fixadas no contrato-programa para as principais linhas 

de produção, excepto na cirurgia ambulatória; c) a adesão do hospital e de parte dos seus 

serviços cirúrgicos ao programa SIGIC (realização de actividade cirúrgica adicional à 

produção contratada com o ministério da saúde), o que incrementou a facturação em cerca 

de € 1.200.000; d) o aumento de actividade assistencial em todas as linhas de produção; e) a 

actualização das taxas moderadoras e das tabelas de preços relativas às prestações de serviços 

a doentes beneficiários de subsistemas. 
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Custos Operacionais 

Custos Operacionais 2006 2005 Variação  

 € % € % % 
CMVMC 12.797.882 20,2 12.433.614 20,1 2,9 
FSE 10.876.304 17,2 12.221.424 19,8 (11,0) 
Custos com Pessoal 37.477.261 59,2 35.204.986 56,9 6,5 
Amortizações 1.833.688 2,9 1.680.613 2,7 9,1 
Provisões 144.029 0,2 147.483 0,2 (2,3) 
Outros Custos Operacionais 176.406 0,3 172.596 0,3 2,2 
TOTAL 63.305.570 100,0 61.860.716 100,0 2,3 

 

 
Significando 99,2% dos custos totais, os custos operacionais atingiram no exercício de 2006 

€ 63.305.570, traduzindo uma variação de apenas 2,3% em relação a 2005, que se encontra 

condicionada pelos efeitos das anulações, nos dois exercícios, de custos referentes a 

subcontratos (facturação referente a produtos vendidos por farmácias e meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica). 

Como aspectos mais relevantes da análise por componentes de custos, evidenciam-se os 

seguintes: 

Consumos. O ligeiro crescimento dos custos com os produtos consumidos observado em 

2006, de apenas 2,9%, reflecte no essencial a forte contenção realizada na principal 

componente do conjunto dos consumos – os produtos farmacêuticos, que representam 

cerca de 72% do total –, dado que, não obstante o generalizado crescimento da actividade 

assistencial verificado nas diferentes linhas de produção, registaram um decréscimo de 0,6% 

em relação  ao ano anterior; para este resultado concorreram as medidas adoptadas visando a 

melhoria das condições de preço de aquisição (através, designadamente, da celebração de 

protocolos com fornecedores e do reforço dos processo negociais) e de controlo do volume 

e tipo de consumos (pelo incentivo ao estabelecimento de protocolos clínicos, visando a 

uniformização e racionalização de procedimentos terapêuticos, ou através da avaliação 

mensal de consumos por serviços). 

Como factor condicionante do desempenho neste conjunto de rubricas, é de referir a 

evolução menos favorável dos custos com material de consumo clínico – que representam 

22% do total – ao aumentarem cerca de 15%, o que se fica a dever, para além do efeito 
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preço, especialmente ao aumento da actividade cirúrgica e às medidas de melhoria da 

qualidade adoptadas no contexto do processo de acreditação do Hospital que se encontra em 

curso.  

CMVM 2006 2005 Variação 
           € %           € % % 

Produtos Farmacêuticos 9.258.659 72,4 9.315.548 74,9 (0,6) 
Material Consumo Clínico 2.819.105 22,0 2.449.901 19,7 15,1 
Restantes Consumos 720.118 5,6 668.165 5,4 7,8 
Total 12.797.882 100,0 12.433.614 100,0 2,9 

 
Fornecimentos e Serviços Externos. Apesar  do valor destes custos em 2006 representar 

um decréscimo de 11% em relação ao ano anterior, este resultado está fortemente 

influenciado pela anulação contabilística de subcontratos, determinada por despacho do 

Secretário de Estado da Saúde, envolvendo encargos com produtos vendidos por farmácias 

referentes ao exercício, no montante estimado de € 3.073.746, o que excede 

significativamente o valor de € 779.389 das anulações efectuadas no exercício anterior de 

encargos com meios complementares de diagnóstico e terapêutica realizados por instituições 

do Serviço Nacional de Saúde. Excluído o efeito das anulações verificadas em ambos os 

exercícios, verifica-se em base comparável crescimento efectivo deste conjunto de custos, 

nos termos e pelas razões seguintes, por componentes: subcontratos: o aumento dos custos 

efectivos em relação ao ano anterior situam-se na ordem dos 8,5%, reflectindo a importância 

deste conjunto de meios em áreas críticas do processo e das actividades assistenciais – como 

sejam a aquisição ao exterior de meios complementares de diagnóstico e terapêutica 

indisponíveis no Hospital -, em associação com a variação dos preços, o aumento da 

actividade assistencial e a pressão para a utilização crescente das novas tecnologias oferecidas 

pelo mercado; fornecimentos e serviços: o crescimento de custos neste exercício situa-se 

em 5,9% em relação ao verificado no exercício de 2005, significando essencialmente o efeito 

da revisão de preços de vários contratos de fornecimentos ou de prestações de serviços (v.g. 

electricidade, alimentação, tratamento de roupas, tratamento de resíduos e trabalhos 

especializados) associado nalguns casos ao aumento de actividade e, ainda, como factor 

excepcional, devido a ter havido em 2006 correcção da facturação de fornecimento de água 

originada por sub-facturação em exercícios anteriores (o que originou a variação de encargos 
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este fornecimento específico em relação ao ano anterior em € 90.148, ou seja, 134,8%, o que 

representou 1,5% do aumento total verificado neste conjunto de custos. 

FSE 2006 2005 Variação 
                  €            € % 
Subcontratos 4.493.826 6.193.905 -27,5 
Fornecimentos e Serviços 6.382.478 6.027.519 5,9 
Total 10.876.304 12.221.424 -11 

 

Custos com Pessoal. Este conjunto de custos ascendeu no exercício de 2006 a € 

37.477.261, representando 59,2% dos custos operacionais, apresenta uma variação de 6,5% 

comparativamente ao ano anterior.  No entanto, esta variação está condicionada pelo efeito 

da alteração (de 10% para 13%) da taxa de contribuição do Hospital para a Caixa Geral de 

Aposentações relativamente ao pessoal que manteve o estatuto da função pública, pelo que 

em base comparável esse crescimento é de apenas 4,5%. A evolução por componentes revela 

que o acréscimo global registado (€ 2.272.275) está associado fundamentalmente ao 

comportamento da remuneração base do pessoal, aos suplementos de remuneração e aos 

encargos sobre remunerações, que justificam no conjunto cerca de 85% da variação total. No 

que se refere à remuneração base do pessoal, o crescimento de encargos de 2,9% - que 

representa € 567.207 e corresponde a 1,6% da variação global - decorre da actualização geral 

das tabelas remuneratórias em 1,5%, do crescimento dos encargos associados a progressões 

(efeito em 2006 das progressões verificadas entre Janeiro e Julho de 2005), promoções e 

admissões de pessoal (globalmente, os dados referentes ao final dos dois últimos exercícios 

apresentam uma variação de 1,5% de efectivos); quanto aos suplementos de remunerações, 

embora parte do crescimento verificado decorre da indexação de custos à actualização das 

tabelas salariais, o principal factor de acréscimo deve-se ao aumento de encargos ( € 317.300, 

ou seja cerca de 0,9% do aumento total do ano) com o processamento de remunerações aos 

profissionais envolvidos na produção adicional de actividade cirúrgica no âmbito do SIGIC; 

relativamente aos encargos sobre remunerações – que cresceram € 1.001.142, 

correspondendo a cerca de 2,8% da variação do exercício -, a evolução registada decorre do  

referido aumento de contribuição para a Caixa Geral de Aposentações (no valor estimado de 

€ 696.177), a par do acréscimo de contribuições para a Segurança Social (mais €  314.279) em 

função do aumento do peso de pessoal com contrato individual de trabalho associado ao 

processo de substituição, por efeito das aposentações, de pessoal com o estatuto da função 
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pública, atendendo aos custos adicionais resultantes da diferença de esforço contributivo  (de 

13% para 23,75%) entre os dois regimes. 

Custos com Pessoal 2006 2005 Variação 
  € € %  
Remunerações Órgãos Directivos 290.373 307.317 -5,5 
Remunerações de Pessoal 31.826.771 30.737.606 3,5 
Remuneração Base 20.270.228 19.703.021 2,9 
Suplementos de Remunerações 7.870.403 7.497.549 5 
Prestações Sociais 219.998 201.835 9 
Subsídio de Férias/Natal 3.466.142 3.335.201 3,9 
Pensões 535.330 432.533 23,8 
Encargos s/ Remunerações 3.882.989 2.881.847 34,7 
Outros Custos 941.798 845.682 11,4 
Total 37.477.261 35.204.986 6,5 
 

Amortizações e Provisões. Embora mantendo reduzido peso no conjunto dos custos 

operacionais – 2,9% as amortizações e 0,2% as provisões -, as amortizações revelaram no 

exercício um acréscimo de 9,1% em relação ao ano anterior, reflectindo os efeitos do 

programa de investimentos iniciado e concluído em 2006, bem como o efeito anualizado, 

pelo facto de se adoptar especialização mensal, do investimento realizado em 2005; quanto 

às provisões mantiveram praticamente o valor registado no exercício anterior, dado não ter 

havido este ano, à semelhança do verificado em 2005, necessidade de reforçar as provisões 

para cobranças duvidosas (ajustamentos para dívidas a receber), mas apenas para os 

processos judiciais em curso. 

Resultados Financeiros 

No final do exercício de 2006, regista-se um resultado financeiro positivo de € 1.332.888, 

que representa um acréscimo de 14,2% em relação ao ano anterior, graças à redução 

substancial dos custos financeiros, dado que os proveitos financeiros cresceram 

moderadamente. 

 

Proveitos Financeiros 2006 2005 Variação 
 € € % 
Juros Aplicações Financeiras 788.702 889.421 -11,3 
Descontos Pronto Pagamento 335.736 351.374 -4,5 
Outros 215.601 48.081 348,4 
Total 1.340.039 1.288.876 4 
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Com efeito, apesar de se ter dado continuidade à política de gestão de tesouraria adoptada 

em exercícios anteriores de utilização dos excedentes de tesouraria para negociar com os 

fornecedores a obtenção de descontos financeiros e efectuar aplicações financeiras com taxas 

de juro preferenciais (neste exercício com a limitação de as realizar na Direcção Geral do 

Tesouro), os proveitos financeiros tiveram neste exercício um crescimento de 4%, que se fica 

a dever exclusivamente ao facto de terem sido contabilizados bónus atribuídos pelos 

fornecedores a título de descontos de quantidade, no montante € 201.462, visto que houve 

decréscimo dos juros de aplicações financeiras (menos 11,3%), por efeito redução dos 

excedentes aplicados não obstante a subida das taxas, enquanto os descontos de pronto 

pagamento obtidos decresceram 4,5%, reflectindo em parte a transferência destes benefícios 

para o preço de aquisição. 

 Relativamente aos custos financeiros, a reduzida expressão registada neste exercício decorre 

do facto de no ano anterior ter havido, excepcionalmente, a contabilização e pagamento de € 

118.000 de juros de indemnização que foi decretada por via judicial. 

Custos Financeiros 2006 2005 Variação 
 € € % 
Juros Suportados - 118.005 -100 
Outros Custos Financeiros 7.152 3.508 103,9 
Total 7.152 121.513 -94,1 
 
Atendendo ao quadro de desempenho económico do Hospital neste exercício, os resultados 

financeiros continuaram a representar, pelo montante atingido, um importante factor para 

atenuação do resultado líquido negativo obtido, atendendo ao comportamento desfavorável 

da dimensão operacional. 

Resultados Extraordinários 

 
No exercício de 2006 os resultados extraordinários cifraram-se em € 3.691.671, continuando, 

apesar do significativo decréscimo em relação ao ano anterior (menos 56,7%),  a contribuir 

de forma muito expressiva para a atenuação dos efeitos do resultado operacional sobre os 

resultados líquidos. 
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Proveitos Extraordinários    2006 2005 Custos Extraordinários         2006 2005 
  € €   € € 

Ganhos em Existências 90.777 169.268 Dívidas Incobráveis 173.251 249.276
Redução Amort. e Provisões 150.613 504.016 Perdas em Existências 127.177 198.638
Corr. Rel. Ex. Anteriores 79.147 21.892 Corr. Relat. Ex. Anteriores 149.460 1.051.682
Outros Prov. Ganh. Ext.   Outros Custos e Perdas Ext.    
  Anulação Dívidas Inst. SNS 3.529.926 9.449.719   Anulação Dívidas Inst. SNS 41.438 307.668
  Outros 334.113 399.994   Outros 1.578 210.856
Total 4.184.576 10.544.889 Total 492.904 2.018.120

 

Para o montante dos resultados extraordinários obtidos concorreu essencialmente a 

anulação, por decisão do Ministério da Saúde, de dívidas a instituições do SNS do ano de 

2005 e anteriores, no montante de € 3.529.926 (no exercício anterior a anulação deste tipo de 

dívidas atingiu € 9.449.719).   

 

2.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 
Da análise do Balanço em 2006.12.31 verifica-se que no final do exercício o activo líquido 

total, que atinge o valor de € 50.911.358, teve um decréscimo de 4,7% (€ 2.484.961) em 

relação ao ano anterior. Trata-se de variação que reflecte essencialmente o efeito de neste 

exercício ter havido redução da situação líquida em função de resultado líquido negativo (€ 

1.348.178) e ao mesmo tempo ter-se registado diminuição do passivo (€ 1.136.783), em parte 

por efeito de redução do montante de dívidas a terceiros.  

Balanço                                               2006 2005 Variação  

  € € % 
Activo      
Imobilizado Líquido 7.102.427 7.445.452 -4,6 
Activo Circulante 33.130.500 38.413.492 -13,8 
Acréscimos e Diferimentos 10.678.431 7.537.375 41,7 
Total 50.911.358 53.396.319 -4,7 
Capital Próprio e Passivo      
Capital Próprio 35.088.601 36.436.779 -3,7 
Passivo 9.534.076 9.934.419 -4 
Acréscimos e Diferimentos 6.288.681 7.025.121 -10,5 
Total 50.911.358 53.396.319 -4,7 
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Por componentes, do lado do activo, o imobilizado líquido regista uma variação negativa de 

4,6%, como consequência do facto do valor do investimento realizado em 2006 (€ 

1.495.327) ter ficado aquém do montante das amortizações do exercício (€ 1.833.688), em 

função da reprogramação física de parte dos investimentos previstos no plano para este ano, 

o que não envolveu, porém, especial significado em termos de afectação do potencial 

operacional do Hospital. 

 

Quanto ao activo circulante, regista-se o decréscimo das disponibilidades, com uma redução 

de € 6.384.406 (ou seja, 21,2%), reflectindo o crescimento das dívidas de terceiros, a 

diminuição das dívidas a terceiros e os efeitos do financiamento e pagamento por fundos 

próprios do investimento realizado no exercício; no que se refere às dívidas de terceiros 

verifica-se um crescimento de 18,5% (€ 1.336.101), que está associado principalmente ao 

aumento do prazo médio de recebimentos, que decorreu em parte de no exercício anterior 

ter havido regularização extraordinária de dívidas de instituições do SNS no quadro do 

orçamento rectificativo, no montante de € 307.268; quanto às existências, verificou-se uma 

redução de 23%, que resulta em parte significativa das medidas de gestão do 

aprovisionamento que foram adoptadas ao longo do exercício, visando o controlo dos 

consumos e dos stocks. 

 

Relativamente aos acréscimos e diferimentos, o aumento de 41,6% em relação ao exercício 

anterior justifica-se essencialmente pelo acréscimo de proveitos referente à regularização da 

facturação do Contrato-Programa de 2006 com o IGIF, que está pendente de validação, e 

que neste exercício envolve previsão significativamente superior ao ano anterior (€ 

10.077.846 em 2006, que compara com € 6.740.704 em 2005). 

 

A análise da estrutura do activo revela uma aplicação de fundos por grandes grupos 

patrimoniais com alguns desequilíbrios atendendo à natureza da organização – visto que, 

sem considerar os acréscimos e diferimentos, o activo circulante atinge 82,3% do total, 

enquanto o imobilizado liquido representa apenas 17,7% - , o que resulta da circunstância do 

património contabilístico não integrar os terrenos e edifícios onde funciona o Hospital e, 

também em menor grau, pela relativa vetustez do imobilizado corpóreo operacional. 
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Quanto à análise de estrutura dos capitais próprios e alheios, o Balanço evidencia que os 

capitais próprios ou situação líquida, totalizando € 35.088.601 e representando 68,9% do 

total das origens de fundos, tiveram no exercício uma variação negativa de 3,7% originada 

pelo resultado líquido negativo do exercício. Quanto ao passivo, no que se refere a dívidas a 

terceiros, registou-se redução de 5,9% (€ 544.371), como consequência do decréscimo das 

dívidas a outros credores no montante de € 1.107.687 (ou seja, 28,6%), enquanto que as 

dívidas a fornecedores aumentaram € 235.591 (6,2%), em grande medida na componente de 

fornecedores de imobilizado, atendendo à maior concentração no final do exercício da 

realização de despesas de investimento. 

No final do exercício de 2006, apesar do resultado líquido negativo registado, o Hospital 

continua a revelar em termos financeiros uma situação muito favorável, caracterizada por 

expressiva autonomia financeira e solvabilidade e elevada liquidez, não obstante a evolução 

menos favorável do prazo médio de pagamentos a fornecedores e do prazo médio de 

recebimentos de clientes.  

Indicadores Financeiros 2006 2005 
Autonomia financeira (%) 68,9 68,2 
Solvabilidade (%) 221,8 214,8 
Liquidez geral 2,09 2,27 
Liquidez imediata 1,5 1,78 
Prazo médio de pagamentos (meses) 2,3 2 
Prazo médio de recebimentos (meses) 1,9 1,2 
 

3. RECURSOS HUMANOS 

 
Evolução de efectivos. Durante o exercício de 2006, a política de recursos humanos que foi 

desenvolvida continuou a ter como orientação principal dotar os serviços dos efectivos 

necessários e com as qualificações adequadas ao pleno desempenho das actividades 

assistenciais que constituem a missão do Hospital, com observância de critérios de eficiência, 

eficácia e qualidade, e, nesse sentido, visou-se o incremento do índice de tecnicidade da 

estrutura de efectivos. Apesar da evolução global nos dois últimos exercícios revelar ligeiro 

crescimento de efectivos (19 efectivos, ou seja, mais 1,4%), a verdade é que esta discreta 

variação visou tão-só do lado dos recursos acompanhar as exigências assistenciais 
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decorrentes da diferenciação técnica ou colmatar em termos de oferta áreas médicas ou 

técnicas significativamente carenciadas. Por isso, como se observa no quadro seguinte, o 

crescimento de efectivos concentrou-se, à semelhança do ano anterior, nas profissões mais 

directamente envolvidas na prestação de cuidados, passando o Hospital a contar, em relação 

aos grupos mais relevantes, com mais 2 médicos (apesar das dificuldades de substituição de 

profissionais com vínculo da função pública, que saíram em grande parte por efeito de 

aposentações), 8 enfermeiros e 6 técnicos de diagnóstico e terapêutica. Como aspectos 

também relevantes, é de referir que em 2006 registou-se, de novo, significativa redução de 

efectivos com o estatuto da Função Pública por motivo de aposentação e, ao mesmo tempo, 

mantiveram-se as limitações no recrutamento de pessoal médico, por escassez da oferta, área 

em que o Hospital regista carências em várias especialidades.    

QUADRO DE EFECTIVOS EM 2006 e 2005 

  C/Vínculo  
  Função Pública

C/Contrato 
Trabalho 

Prestadores de 
Serviços 

Totais 

Grupo de Pessoal 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
Órgãos Direcção 4 5 0 0 0 0 4 5
Pessoal Dirigente 1 1 2 2 0 0 3 3
Pessoal Médico 160 170 30 19 57 56 247 245
P. Técnico Sup. Saúde 7 7 6 6 1 0 14 13
P.Técnico Sup.S.Social 8 8 1 0 0 0 9 8
Outro P.Técnico Sup. 1 1 2 2 2 2 5 5
P. Enfermagem 456 468 67 45 0 2 523 515
P.Técnico Diag.Terap. 64 66 17 9 1 1 82 76
Outro P. Técnico 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Técnico Profissional 27 27 1 1 0 0 28 28
P. Administrativo 66 69 36 28 0 0 102 97
P. Operário e Auxiliar 302 307 68 66 0 0 370 373
Pessoal Docente 0 0 0 0 0 0 0 0
Pessoal Informática 1 1 2 2 0 0 3 3
Outro Pessoal 0 0 0 0 2 2 2 2

TOTAL 1097 1130 232 180 63 63 1392 1373
 
Formação. Como afirmação da importância estratégica dos recursos humanos dentro das 

organizações hospitalares e apoiados no interesse activo em promover a motivação e 

melhorar as capacidades pessoais e profissionais dos seus colaboradores – objectivo 

especialmente decisivo atendendo ao processo de acreditação em que o Hospital está 

envolvido -, prosseguiu-se, de forma aprofundada, com a execução dos planos de formação 
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interna do pessoal, recorrendo em grande medida a financiamento específico através de 

comparticipação comunitária, como se evidencia no quadro seguinte: 
Carga 

Horária 
Destinatários 

Nº 
Formandos 

Entidade 
Financiadora 

Designação da Acção de Formação 

Cuidados Paliativos e Continuados 30 Multidisciplinar 9 Saúde XXI 

Cuidados Paliativos e Continuados 30 Multidisciplinar 14 Saúde XXI 
Direitos e Deveres dos Doentes e 
Familiares 

25 Médicos + Enfermeiros 21 Saúde XXI 

Implementação dos Procedimentos 
de Segurança nos Laboratórios 

6 Técnicos áreas laboratoriais 5 Saúde XXI 

Implementação dos Procedimentos 
de Segurança nos Laboratórios 

6 Técnicos áreas laboratoriais 8 Saúde XXI 

Implementação dos Procedimentos 
de Segurança nos Laboratórios 

6 Técnicos áreas laboratoriais 9 Saúde XXI 

Implementação dos Procedimentos 
de Segurança nos Laboratórios 

6 Técnicos áreas laboratoriais 15 Saúde XXI 

Planeamento de Altas 20 Médicos + Enfermeiros + Ass. 
Sociais 

7 Saúde XXI 

Prevenção Controlo Infecção 
Hospitalar 

20 Multidisciplinar 13 Saúde XXI 

Procedimento de Risco 20 Multidisciplinar 11 Saúde XXI 
Sensibilização e Responsabilidade 
no Desempenho 

30 Multidisciplinar 13 Saúde XXI 

Auditorias Internas da Qualidade 20 Técnicos Serv. Farmac. + Tec. 
Prof. 

17 Saúde XXI 

Os Auxiliares de Acção Médica na 
Instituição Hospitalar 

20 A.A.M. 14 Saúde XXI 

Os Auxiliares de Acção Médica na 
Instituição Hospitalar 

20 A.A.M. 14 Saúde XXI 

Os Auxiliares de Acção Médica na 
Instituição Hospitalar 

20 A.A.M. 14 Saúde XXI 

Os Auxiliares de Acção Médica na 
Instituição Hospitalar 

20 A.A.M. 14 Saúde XXI 

Os Auxiliares de Acção Médica na 
Instituição Hospitalar 

20 A.A.M. 14 Saúde XXI 

Um Secretariado com Qualidade 30 Administrativos + Tec. Prof. 15 Saúde XXI 
Novas Tecnologias em Saúde – 
Prototipagem e Telemedicina 

15 Médicos + Tec. Imagiologia 11 Saúde XXI 

A Dor como 5º Sinal Vital 15 Multidisciplinar 21 Saúde XXI 
Suporte Básico de Vida 5 Médicos + Enfermeiros 57 Saúde XXI 
Sistema Informático no HSA (Área 
Clínica) 

4 Médicos 
 

5 Saúde XXI 

Sistema Informático (Área de 
Enfermagem) 

4 Enfermeiros 6 Saúde XXI 

Excel – Nível I 20 Multidisciplinar 9 HSA, E.P.E. 
Excel – Nível I 20 Multidisciplinar 10 HSA, E.P.E. 
Word – Excel 25 Multidisciplinar 11 HSA, E.P.E. 
Word – Excel 25 Multidisciplinar 9 HSA, E.P.E. 
Gestão de Conflitos 25 Multidisciplinar 13 HSA, E.P.E. 
Gestão de Conflitos 25 Multidisciplinar 11 HSA, E.P.E. 
Higiene e Segurança no Trabalho 16 Administrativos + Auxiliares 9 HSA, E.P.E. 
Higiene e Segurança no Trabalho 16 Médicos + Enfermeiros + 

Técnicos 
7 HSA, E.P.E. 
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Carga 
Horária 

Destinatários 
Nº 

Formandos 
Entidade 

Financiadora 
Designação da Acção de Formação 

Iniciação à Informática 15 Multidisciplinar 6 HSA, E.P.E. 
Iniciação à Informática 15 Multidisciplinar 10 HSA, E.P.E. 
Iniciação à Informática 15 Multidisciplinar 9 HSA, E.P.E. 
Liderança e Gestão Efectiva das 
Pessoas 

25 Multidisciplinar 10 HSA, E.P.E. 

Melhoria Contínua da Qualidade 
no Atendimento 

25 Administrativos 6 HSA, E.P.E. 

Melhoria Contínua da Qualidade 
no Atendimento 

25 Administrativos 6 HSA, E.P.E. 

Curso Prático de Inglês 20 Administrativos + Téc, Prof. 15 HSA, E.P.E. 
O Stress na Vida Profissional 25 Multidisciplinar 15 HSA, E.P.E. 
O Stress na Vida Profissional 25 Multidisciplinar 12 HSA, E.P.E. 
Power Point 20 Multidisciplinar 6 HSA, E.P.E. 
Word – Nível I 25 Multidisciplinar 7 HSA, E.P.E. 
Word – Nível II 25 Multidisciplinar 7 HSA, E.P.E. 
Sistema de Gestão da Qualidade 20 Multidisciplinar 20 HSA, E.P.E. 
Sistema de Gestão da Qualidade 25 Multidisciplinar 10 HSA, E.P.E. 
Um Secretariado com Qualidade 30 Administrativos 14 HSA, E.P.E. 
Total 899  559  

 

Paralelamente, manteve-se o campo de possibilidades para utilização de formação externa 

promovida por outras entidades com idoneidade reconhecida, incentivou-se a observação e 

treino em unidades de referência de modo a fomentar a internalização das melhores práticas 

e promoveu-se, tanto quanto possível, a actualização técnico-científica, especialmente de 

médicos e outros técnicos de saúde, através da facilitação da frequência ou participação em 

jornadas, conferências, simpósios ou outras reuniões de carácter técnico-científico.  

 

Avaliação. Reconhecendo a importância da existência de um adequado sistema de avaliação 

do desempenho enquanto instrumento de gestão da organização e tendo também em vista o 

cumprimento da legislação em vigor relativa à avaliação de pessoal com o estatuto da Função 

Pública, em 2006 procedeu-se à aplicação generalizada da avaliação do pessoal com o 

referido estatuto e, bem assim, do pessoal com contrato individual de trabalho, de acordo 

com a norma SIADAP, com excepção do pessoal das carreiras de regime especial ou corpos 

especiais, cuja avaliação continuou a decorrer de acordo com as normas anteriores. Para este 

efeito, o hospital continuou a contar com a colaboração de empresa especializada., que 

consistiu na formação e acompanhamento dos diversos intervenientes (directores, chefias e 

responsáveis pelos serviços), com funções de avaliação.  

29 



RELATÓRIO E CONTAS 2006 

4. INVESTIMENTOS 

Investimento € 
Edifícios e Outras Construções 257.449 
Equipamento Médico-Cirúrgico 250.856 
Equipamento Informático 442.588 
Imobilizações em Curso* 295.676 
Outras 248.758 

Total 1.495.327 
 * Inclui € 287.663 relativos a Edifícios e Outras Construções   

Face ao quadro de acentuada obsolescência técnica e económica das instalações e de alguns 

equipamentos disponíveis, dado que em grande medida resultaram do apetrechamento 

realizado, em 1995, na fase de construção/instalação do Hospital, em 2006 prosseguiu-se a 

política adoptada em exercícios anteriores tendo em vista a consecução de três objectivos 

principais: promover, com âmbito plurianual, um plano de investimentos de substituição, 

especialmente de equipamentos médico-cirúrgicos, visando a reposição e actualização do 

potencial técnico, de diagnóstico e terapêutico, dos serviços clínicos; garantir a actualização e 

o desenvolvimento dos sistemas de informação e gestão da informação, designadamente 

clínica, com o objectivo de melhorar a respectiva qualidade e acessibilidade; melhorar as 

condições de humanização e conforto dos doentes, através da reabilitação de instalações 

degradadas ou inadequadas. 

O investimento realizado no exercício de 2006 ascendeu a € 1.495.327, tendo sido dedicado 

aos seguintes grupos de activos: a) edifícios e outras construções, que representou, incluindo 

as imobilizações em curso, 36,4% do investimento total, envolvendo, designadamente, os 

projectos de remodelação dos parques de estacionamento e de beneficiação dos jardins e o 

projecto de reabilitação do edifício hospitalar (obra em curso, com € 263.884 de 

investimento realizado até final do exercício); b) a aquisição de equipamento médico-

cirúrgico ascendeu a € 250.856 (16,8% do total), de que se destacam pelo valor envolvido e 

relevância técnica os seguintes: i) equipamento de modernização do serviço de 

Otorrinolaringologia: 3 equipas de ORL para as consultas externas; microscópio cirúrgico 

para bloco operatório; microscópio de observação e diagnóstico para consulta externa; ii) 

equipamento de modernização do serviço de Cardiologia: equipamento de provas de esforço 

para exames especiais; equipamento de electrocardiologia (holter); equipamento de 
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pressurometria ambulatória;  desfibrilhador semi-automático externo; iii) equipamento de 

modernização de Gastrenterologia: equipamento de gastrovideoscopia; equipamento de 

colonvideoscopia; c) aquisição de equipamento informático e software, no montante de € 

442.588, o que representa 29,6% do investimento total, traduzindo o esforço realizado na 

actualização e desenvolvimento da rede informática do Hospital.                                                                           

5. OUTROS 

 
Das actividades desenvolvidas durante o exercício de 2006, merecem especial destaque pela 

sua relevância no domínio da consecução dos objectivos principais definidos – como seja a 

melhoria da qualidade assistencial e o desenvolvimento e actualização organizacionais – as 

seguintes: 

• Revisão e adaptação do Regulamento Interno do Hospital ao novo modelo 

empresarial decorrente da transformação em entidade pública empresarial, pelo 

Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro; 

• Acreditação do Hospital – prosseguiu-se o processo de acreditação pela JCI - Joint 

Comission International, envolvendo vários Hospitais, com o desenvolvimento e 

execução dos planos de acção das diferentes áreas funcionais; 

• Actualização dos sistemas de informação nas dimensões “hardware” e “software” 

não aplicacional, tendo por objectivos a melhoria da respectiva segurança, 

disponibilidade, funcionalidade e eficiência. 

• Actualização das aplicações informáticas de suporte aos serviços de Gestão e 

Logística. 

• Execução de projecto de informatização da gestão de doentes no Serviço de 

Urgência, financiado pelo Saúde XXI. 

• Execução do projecto para remodelação do sector de Cirurgia Ambulatória e 

Hospital de Dia, através da operacionalização de uma nova sala de operações e da 

relocalização do Hospital de Dia, que obteve financiamento do Saúde XXI.  

• Instalação de sistema de prescrição de medicamentos “on-line” nos serviços de 

internamento, através do desenvolvimento da 3ª fase do projecto com o alargamento 

da tecnologia a dois novos serviços. 
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• Execução do projecto de remodelação dos parques de estacionamento da envolvente 

do Hospital, visando melhorar a circulação e o estacionamento (mais 133 lugares) de 

viaturas. 

• Instalação de sistema de localização e protecção de recém-nascidos no Bloco de 

Partos e no Serviço de Obstetrícia, através da utilização de pulseiras electrónicas com 

controlo de sensores, dispondo de funcionalidades de monitorização e de activação 

de fecho imediato de portas em caso de aproximação. 

• Reestruturação dos sectores de Consulta Externa e Exames Especiais, através da 

reafectação de espaços em função dos processos assistenciais, por valências, visando 

a melhoria das condições de funcionamento e de atendimento dos doentes. 

• Instalação de equipamento de climatização do Serviço de Tratamento de Roupas, 

através de parceria com o SUCH. 

• Lançamento de concurso público para realização de empreitada de remodelação da 

rede de incêndios do Hospital, tendo em vista a operacionalização deste sistema de 

segurança que se encontra desactivado por degradação. 

• Alargamento do período de analgesia do trabalho de parto. 

• Racionalização dos sectores de atendimento dos Serviços de Patologia Clínica e de 

Sangue, através da sua centralização, modernização administrativa e melhoria do 

acolhimento e gestão do atendimento de doentes. 

• Reorganização do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, envolvendo os 

sectores de fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala, através da alteração de 

horários de funcionamento, da introdução do agendamento electrónico relativo aos 

doentes do ambulatório e da redefinição do modelo de prestação de cuidados aos 

doentes internados. 

• Consolidação do processo de realização de cirurgia bariátrica, envolvendo os serviços 

de Cirurgia Geral e Medicina Interna, mediante a definição dos critérios de 

elegibilidade e dos processos de intervenção pré e post-operatória. 

• Desenvolvimento do processo tendente à abertura, nos termos legais, de farmácia de 

venda ao público nas instalações do Hospital. 
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• Reforço das condições de segurança internas, através da instalação de novos 

equipamento de vídeo-vigilância em áreas críticas de acessos e de circulação. 
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E ACTIVIDADE PARA 2007 

 

No Plano de Negócios para 2007-2009 e no Plano de Desempenho para 2007, o Conselho 

de Administração apresentou ao Ministério da Saúde - tendo em conta os termos de 

referência fixados relativamente à actividade assistencial a desenvolver e ao enquadramento 

orçamental a observar - as suas propostas de desenvolvimento estratégico e de actividade 

para os próximos anos, no qual se definem as principais linhas de actuação a seguir e, em 

conformidade, se estabelecem as metas das actividades assistenciais a concretizar e o 

correspondente cenário orçamental, bem como os pressupostos do contrato-programa a 

celebrar, pelo que esses documentos servem de base às seguintes perspectivas que se 

enunciam. 

 

Linhas de Actuação Preconizadas. Face ao quadro de situação existente no Hospital nos 

domínios de estrutura e operacional e atendendo à envolvente externa, as orientações 

estratégicas para o horizonte temporal referência situam-se nos seguintes cinco eixos 

fundamentais, a que correspondem as linhas de actuação específicas indicadas: 

• Reabilitar o edifício hospitalar, mediante a realização de obras de beneficiação, cuja 

primeira fase (envolvente externa) já se encontra em curso, de modo a fazer cessar os 

efeitos negativos da degradação das instalações sobre a normalidade da actividade 

operacional, a qualidade das condições hoteleiras, a segurança das pessoas e o valor do 

património; 

• Promover a recuperação, modernização e desenvolvimento do potencial técnico-

assistencial do Hospital, pela realização de importante programa de investimento 

plurianual, em grande medida de substituição de equipamento médico-cirúrgico ou de 

diagnóstico;  

• Desenvolver a qualidade da organização e da prestação de cuidados, através da 

concretização do processo de acreditação do Hospital e da adopção de programas ou 

medidas de melhoria contínua da qualidade; 
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• Orientar o crescimento das actividades assistenciais para o sector de ambulatório, 

especialmente para a cirurgia de ambulatório e hospital de dia, atendendo às vantagens 

clínicas e económicas que lhes estão associadas, a par da maior utilidade e satisfação que 

proporcionam aos doentes;   

• Melhorar a eficiência e garantir a sustentabilidade económica e financeira do Hospital, 

através de acções dirigidas a melhorar a gestão de recursos e o desempenho operacional, 

traduzidas, nomeadamente, nos seguintes programas específicos: racionalização dos 

custos com pessoal (trabalho extraordinário e noites e suplementos), racionalização da 

utilização e consumo interno de produtos farmacêuticos; racionalização e avaliação da 

prescrição de medicamentos em ambulatório; racionalização da requisição de meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica a entidades externas; aumentar a actividade 

cirúrgica, designadamente em ambulatório, através de investimento numa terceira sala;  

Evolução Prevista da Actividade Assistencial para 2007 

Atendendo ao cenário actual e previsional da procura, à envolvente externa, às limitações de 

recursos, à estratégia definida de incentivo e desenvolvimento da prestação de cuidados 

ambulatórios e ao objectivo de garantir a sustentabilidade económico-financeira do Hospital, 

perspectivam-se duas tendências na orientação da evolução da actividade assistencial: a) 

consolidação, com crescimento discreto ou mesmo nulo, do nível de actividade assistencial 

nas áreas de internamento, consultas externas e urgência; b) crescimento acentuado nas áreas 

do hospital de dia e cirurgia de ambulatório, neste caso, apoiado, em grande parte, no 

aumento de produção adicional no âmbito do SIGIC. Associado a este plano de actividade, 

pretende-se também melhorar a qualidade assistencial, reduzir os tempos de espera em áreas 

críticas como sejam a cirurgia e a consulta externa e melhorar a eficiência. 

Neste contexto geral de condicionantes e objectivos, o cenário de evolução previsto no 

Plano de Desempenho de 2007 para a actividade assistencial, por linhas de produção, é o 

seguinte: 
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Áreas de Produção  2007 

Internamento:   
    Doentes Saídos (s/ Berçário) 18.916 
    Demora Média 6,56 
    Taxa de Ocupação 80,30% 
Cirurgia Ambulatória 2.901 
Consultas Externas 150.209 
Urgências 145.041 
Hospital de Dia (sessões) 6.462 
 

Investimento. Pretende-se concretizar um programa de investimentos orientado para 

satisfazer quatro prioridades principais: fazer face à acentuada degradação do edifício 

hospitalar, contrariar o elevado grau de obsolescência técnica e económica dos 

equipamentos, viabilizar a adequação das instalações de sectores operacionais estratégicos na 

consecução dos objectivos de produção e de qualidade fixados e garantir a modernização e o 

desenvolvimento do sistema de informação clínico e de gestão e logística. O programa 

previsto para 2007, que ascende a € 6.198.153, tem uma grande componente de investimento 

de substituição, atendendo à degradação ou vetustez das instalações e equipamentos, e o seu 

financiamento será assegurando através de  auto-financiamento (94,2%) e de subsídios de 

investimento (5,8%), através de financiamento pelo Saúde XXI (Programa Operacional da 

Saúde  - Componente FEDER), distribuindo-se pelas seguintes áreas de investimento:  

 

Áreas de Investimento 2007 
 € 

Edifícios e Outras Construções 2.860.277
Equipamento Médico-Cirúrgico 932.950
Eq. de Imagiologia e Laboratório 1.600.000
Equipamento Informático 400.000
Outras (v.g. Mobiliário Hospitalar) 404.926
TOTAL 6.198.153
 

Desempenho Económico-Financeiro. Face ao contexto orçamental restritivo que 

condicionará o próximo exercício, o Conselho de Administração orientará a sua acção de 

modo a garantir a gestão eficiente dos recursos disponíveis, prosseguindo os esforços tendo 

em vista a manutenção da sustentabilidade económica e financeira do Hospital, como factor 

de estabilidade e desenvolvimento técnico-assistencial. No entanto, a evolução negativa do 
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desempenho económico registada em 2006, muito especialmente na sua dimensão 

operacional, e os termos de referência económicos e orçamentais estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde no quadro do contrato-programa para 2007, fazem antever a 

continuação de grandes dificuldades para recuperar no próximo exercício um quadro de 

exploração equilibrado, prevendo-se no orçamento económico apresentado, que a seguir se 

sintetiza, um resultado líquido negativo na ordem dos € 2,65 milhões:  

Demonstração de Resultados 2007 
  € 
Proveitos Totais 64.154.695
•   Proveitos Operacionais 62.759.695
•   Proveitos Financeiros 1.300.000
•   Proveitos Extraordinários 95.000
Custos Totais 66.801.299
•   Custos Operacionais 66.394.299
•   Custos Financeiros 7.000
•   Custos Extraordinários 400.000
Resultado Operacional -3.634.604
Resultado Financeiro 1.293.000
Resultado Extraordinário -305.000
Resultado Líquido -2.646.604
 

Este desempenho económico reflectir-se-á na situação financeira do Hospital, embora sem 

comprometer, no próximo exercício, o quadro financeiro favorável existente no final de 

2006, caracterizado por elevada liquidez e significativa autonomia financeira, o que permitirá 

assegurar, designadamente, o financiamento do investimento projectado e manter o bom 

clima de relacionamento com os fornecedores proporcionado pela manutenção dos actuais 

prazos médios de pagamentos. 
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ANEXO AO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

1. INDICAÇÃO DO MODELO DE GOVERNO E IDENTIFICAÇÃO DOS 
MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS  
 

1.1. - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 Dr. Helder Manuel Matias Roque                                  -   Presidente 
 Dr. Licínio Oliveira de Carvalho                              -   Administrador Executivo 
 Dr.ª Fernanda Maria dos Santos Pinhal Baeta da Veiga   -   Directora Clínica 
 Enfª. Maria Emília Silva Fernandes Fael                        -  Enfermeira Directora 
 

1.2. - FISCAL ÚNICO 
 

              Vitor Valente & Manuel Domingues SROC, representada pelo sócio Dr. Manuel      
Duarte Domingues, ROC. 

 
2. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
 
Estatuto Remuneratório de: HELDER MANUEL MATIAS ROQUE 
Cargo: Presidente do Conselho de Administração 
Ano: 2006 
 
1. Remuneração 

 Remuneração base                                                                                                  50.450.16€
 Despesas de representação (12meses)                                                                     17.657.52€ 

 
2. Outras regalias e compensações 

 Gastos de utilização de telefone                                                                        a)    1.076.24€ 
 Valor do combustível gasto com a viatura de serviço                                               2.934.32€ 
 Subsídios de deslocação/Ajudas de custo                                                                    115.52€ 
 Subsidio de refeição                                                                                                    891.26€ 

 

a) Integra € 408,89 processados no mês de Janeiro/2006 e referentes aos meses de Julho, 
Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2005. 

 
3. Encargos com benefícios sociais 

 Segurança social obrigatória                                                                                      4054.05€ 
 
Informações Adicionais 
 

 Opção pelo vencimento de origem (s/n)                                                                          Não   
 Indicação do Regime de Segurança Social               Caixa Geral de Aposentações + ADSE 
 Cumprimento do nº 7 da RCM 155/2005     Não existem planos complementares de reforma 
 Ano de aquisição de viatura pela empresa                                                             19/12/2005
 Exercício da opção de aquisição de viatura de serviço (s/n)                                             Não  
 Usufruto de casa de função (s/n)                                                                                     Não
 Exercício de funções remuneradas fora do grupo (s/n)                                                    Não 
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Estatuto Remuneratório de: LICINIO OLIVEIRA DE CARVALHO 
Cargo: Administrador Executivo 
Ano: 2006 

 
 

1. Remuneração 
 Remuneração                                                                                                         43.869.72€ 
 Despesas de representação(12 meses)                                                                     13.160.76€   

 
2. Outras regalias e compensações 
 

b) Gastos de utilização de telefone                                                                                  960.00€ 
c) Valor do combustível gasto com a viatura de serviço                                               3.473.43€ 
d) Subsídios de deslocação/Ajudas de custo                                                                    177.81€ 
e) Subsidio de refeição                                                                                                     910.41€

 
3. Encargos com benefícios sociais 
 

 Segurança social obrigatória                                                                                      4360.44€ 
 
Informações Adicionais 
 

 Opção pelo vencimento de origem (s/n)                                                                          Não   
 Indicação do Regime de Segurança Social               Caixa Geral de Aposentações + ADSE 
 Cumprimento do nº 7 da RCM 155/2005     Não existem planos complementares de reforma 
 Ano de aquisição de viatura pela empresa                                                             31/12/2003
 Exercício da opção de aquisição de viatura de serviço (s/n)                                             Não  
 Usufruto de casa de função (s/n)                                                                                     Não
 Exercício de funções remuneradas fora do grupo (s/n)                                                    Não

 
 
Estatuto Remuneratório de: VITOR MANUEL COSTA LEONARDO 
Cargo: Administrador Executivo 
Ano: 2006 – Até 18/6 

 
 

1. Remuneração 
 Remuneração base                                                                                                  20.437.40€
 Despesas de representação                                                                                        6.141.74€   

 
2. Outras regalias e compensações 
 

f) Gastos de utilização de telefone                                                                                  480.00€ 
g) Valor do combustível gasto com a viatura de serviço                                                1.621.73€
h) Subsídios de deslocação/Ajudas de custo                                                                     65.66€ 
i) Subsidio de refeição                                                                                                    475.67€ 

 
3. Encargos com benefícios sociais 

 Segurança social obrigatória                                                                                       1596.37€
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Informações Adicionais 
 

 Opção pelo vencimento de origem (s/n)                                                                          Não   
 Indicação do Regime de Segurança Social               Caixa Geral de Aposentações + ADSE 
 Cumprimento do nº 7 da RCM 155/2005     Não existem planos complementares de reforma 
 Ano de aquisição de viatura pela empresa                                                             31/12/2003
 Exercício da opção de aquisição de viatura de serviço (s/n)                                             Não  
 Usufruto de casa de função (s/n)                                                                                     Não
 Exercício de funções remuneradas fora do grupo (s/n)                                                    Não

 
 

Estatuto Remuneratório de: HELDER MANUEL LOPES LEITÃO 
Cargo: Director Clínico 
Ano: 2006 

 
 

1. Remuneração 
 Remuneração base                                                                                                   54.185.64€
 Despesas de representação(12 meses)                                                                     13.160.88€ 
 Outras – Prestação de actividade médica remunerada(a)                                           7.914.16€

   
(a) Autorização concedida por Despacho do Senhor Ministro da Saúde de 11 de Agosto de 2006. 

 
2. Outras regalias e compensações 

j) Gastos de utilização de telefone                                                                                  298.79€ 
k) Subsidio de refeição                                                                                                    878.75€ 

 
3. Encargos com benefícios sociais 

 Segurança social obrigatória                                                                                     6.884.69€ 
 
 
Informações Adicionais 
 

 Opção pelo vencimento de origem (s/n)                                                                           Sim   
 Indicação do Regime de Segurança Social               Caixa Geral de Aposentações + ADSE 
 Cumprimento do nº 7 da RCM 155/2005     Não existem planos complementares de reforma 
 Exercício da opção de aquisição de viatura de serviço (s/n)                                             Não  
 Usufruto de casa de função (s/n)                                                                                     Não
 Exercício de funções remuneradas fora do grupo (s/n)                                                    Sim 

 
 
Estatuto Remuneratório de: MARIA EMILIA SILVA FERNANDES FAEL 
Cargo: Enfermeira Directora 
Ano: 2006 
 
 
1. Remuneração 

 Remuneração base                                                                                                  43.869.72€
 Despesas de representação(12 meses)                                                                     13.160.88€   
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2. Outras regalias e compensações 
l) Gastos de utilização de telefone                                                                                  710.24€ 
m) Subsidio de refeição                                                                                                     910.41€

 
3. Encargos com benefícios sociais 

 Segurança social obrigatório                                                                                     3.845.40€
 
Informações Adicionais 
 

 Opção pelo vencimento de origem (s/n)                                                                          Não   
 Indicação do Regime de Segurança Social                Caixa Geral de Aposentações +ADSE 
 Cumprimento do nº 7 da RCM 155/2005     Não existem planos complementares de reforma 
 Exercício da opção de aquisição de viatura de serviço (s/n)                                             Não  
 Usufruto de casa de função (s/n)                                                                                     Não
 Exercício de funções remuneradas fora do grupo (s/n)                                                    Não

 
 

Estatuto Remuneratório de: MANUEL DUARTE DOMINGUES  
Cargo: Fiscal Único 
Ano: 2006 

 
 

1. Remuneração 
 Remuneração base                                                                                                  12.612.60€ 

                   
2. Outras regalias e compensações 
 
3. Encargos com benefícios sociais 
 
 
Informações Adicionais 
 

 Opção pelo vencimento de origem (s/n)                                                                          Não   
 Indicação do Regime de Segurança Social                                                        Não aplicável 
 Cumprimento do nº 7 da RCM 155/2005     Não existem planos complementares de reforma 
 Exercício da opção de aquisição de viatura de serviço (s/n)                                             Não  
 Usufruto de casa de função (s/n)                                                                                     Não
 Exercício de funções remuneradas fora do grupo (s/n)                                                    Sim 

 
 
3. REGULAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS A QUE A EMPRESA ESTÁ 

SUJEITA 
 
 Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro: 
      - Transforma o Hospital de Santo André em entidade pública empresarial; 
      - Aprova os Estatutos do Hospital. 
  
 Decreto-Lei nº 558/99, de 17 de Dezembro: 

- Estabelece o regime jurídico do sector empresarial do Estado e das empresas             
públicas.  
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