
MANUEl DOMINGUES & ASSOCIADO 
Sociedade de Relllsores OIIcials de Contas 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 

INTRODUÇÃO ~r~ 
1. Examinámos as demonstrações financeiras do CENTRO HOSPITAui'E . ___ _ 

UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. (adiante apenas CHUC, EPE), as quais 
compreendem o Balanço em 31 de dezembro de 2015 (que evidencia um total 
de 221.039.178 euros e um total de capital próprio negativo de 779.141 euros, 
incluindo um resultado líquido negativo de 32.563.809 euros), as Demonstrações 
dos Resultados por Naturezas, das Alterações no Capital Próprio e dos Fluxos de 
Caixa e o Anexo, relativos ao período findo naquela data. 

RESPONSABILIDADES 

z. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de 
demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a 
posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações, as alterações no 
capital próprio e os fluxos de caixa, bem como a adoção de políticas e critérios 
contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno 
apropriado. 

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e 
independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras. 

ÂMBITO 

4. Exceto quanto às limitações descritas nos parágrafos n.os 7 a 12 abaixo, o exame a 
que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas Técnicas e as Diretrizes 
de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem 
que o mesmo seja planeado e executado com o objetivo de obter um grau de 
segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de 
distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: 

• 

• 

• 
• 

a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e 
divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das 
estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de 
Administração, utilizadas na sua preparação; 

a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas 
adotadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; 

a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e 

a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação 
das demonstrações financeiras. 
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s. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação 
financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 

6. Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitável para a 
expressão da nossa opinião. 

RESERVAS 

7. O imobilizado (ativos fixos tangíveis e intangíveis) do CHUC, EPE nunca foi alvo de 
inventariação física, não sendo assim possível fazer o cruzamento de todos os 
elementos físicos com o cadastro do imobilizado. 

Acresce que, no que respeita aos terrenos e edifícios afetos à atividade do CHUC, 
EPE, verifica-se que estão inscritos na matriz a seu favor, mas esses imóveis são 
propriedade do Estado, sendo o CHUC, EPE apenas entidade afetatária, estando 
alguns imóveis relevados contabilística mente e outros não. 

Face ao exposto, não nos é possível concluir quanto à integralidade e validade das 
quantias evidenciadas nas rubricas de Ativos fixos tangíveis (81.869.352 euros), 
Ativos intangíveis (219.592 euros) e Gastos/reversões de depreciação e de 
amortização (7.594.607 euros). 

8. No que respeita às existências de matérias-primas, subsidiárias e de consumo, 
constatámos que da comparação entre as existências físicas e as existências finais 
relevadas contabilisticamente resultaram diversos movimentos de quebras e 
sobras com o efeito líquido de 3.074.452 euros de excesso de existências físicas, 
que afetou positivamente o resultado do período. Tendo em conta a recorrência 
deste tipo de ajustamentos em exercícios anteriores, não nos foi possível concluir I 
sobre a integridade e validade dos valores apresentados nas Demonstrações "-
financeiras nas rubricas de Matérias-primas, subsidiárias e de consumo (24 .800.796 
euros), Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas (150.326.054 
euros) e Outros gastos e perdas e Outros rendimentos e ganhos relativos a perdas e 
ganhos em inventários (1.554.054 e 4.628.506 euros, respetivamente). 

9. Em relação às Dívidas de Clientes (66.307.561 euros) e Outros devedores 
(1.488.328 euros), as respostas obtidas aos pedidos de confirmações externas de 
saldos e o facto de os valores dos balancetes de terceiros não coincidirem com os 
da contabilidade, não nos permitiram concluir sobre a razoabilidade dos referidos 
valores, sendo de referir que a maior parte dos valores se refere a saldos de 
organismos do Estado, nomeadamente Administração Central do Sistema de 
Saúde, IP (ACSS) e Administração Regional de Saúde do Centro, IP. Acresce que 
algumas entidades apresentam saldos significativos em dívida e imputam essa 
responsabilidade ao SNS, não tendo sido reconhecida qualquer perda por 
imparidade em relação a esses saldos, como é o caso da Direção-Geral dos Serviços 
Prisionais, com um valor em dívida ao CHUC, em 31/12/2015, de 20.157.353 euros, 
IASFA - Instituto de Acção Social das Forças Armadas, com um valor em dívida de 
1.584.239 eums e A.D.M.G., com um valor em dívida de 1.153.075 euros. 
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10. O processo de circularização de fornecedores e outros credores também não 
revelou resultados satisfatórios, não permitindo concluir acerca dos possíveis 
efeitos nas Demonstrações Financeiras. 

11. Os rendimentos associados às prestações de serviços do Serviço Nacional de 
Saúde são contabilizados com base em estimativas resultantes das condições 
acordadas com a ACSS no âmbito dos Contratos-Programa celebrados anualmente 
e da informação disponível relativa à produção realizada pelo CHUC. Considerando 
que a validação destes rendimentos está dependente de aprovação por parte da 
ACSS e que ainda está em curso o processo de conferência dos Contratos
Programa de 2011 a 2015, não nos é possível quantificar o eventual efeito que 
estas situações possam vir a ter nos resultados e nos Acréscimos de Rendimentos. 

12. Os rendimentos relativos às taxas moderadoras são reconhecidos aquando do seu 
recebimento e não aquando da prestação dos serviços, como deveria suceder. De 
acordo com a informação enviada pelo CHUC à ACSS, no final de 2015 estavam por 
cobrar taxas moderadoras relativas aos anos de 2012 a 2015, no valor total de 
2.481.206 euros (no final de 2014 estava por cobrar o valor total de 3.057.711 
euros relativo aos anos de 2011 a 2014). Como não temos evidência suficiente e 
apropriada da recuperabilidade dos valores por cobrar, não podemos concluir em 
que medida seriam necessários ajustamentos aos resultados e à rubrica 
Acréscimos de Rendimentos, provenientes da especialização de rendimentos 
relativos às taxas moderadoras. 

13. O resultado líquido do período encontra-se sobreavaliado em cerca de 3.680.000 
euros, em resultado da insuficiência de especialização de gastos e da relevação em 
excesso de rendimentos, relativos às seguintes situações: 

(i) Insuficiência na especialização de gastos com o pessoal relativos a SIGIC, 
subsídio de férias, trabalho extraordinário, noites e suplementos e encargos 
sobre remunerações (Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações), no 
montante de cerca de 1.910.000 euros; 

(ii) Especialização de rendimentos em excesso relativos ao Programa de 
Financiamento Centralizado para a Hepatite C Crónica, no montante de cerca 
de 1.230.000 euros; 

(iii) Imputação a rendimentos em excesso de valores relativos a subsídios ao 
investimento, no montante de cerca de 540.000 euros; 

Em consequência destas situações, o Ativo encontra-se sobreavaliado em cerca de 
1.230.000 euros, o Passivo encontra-se subavaliado em cerca de 1.910.000 euros e 
o Capital Próprio encontra-se sobreavaliado em cerca de 3.140.000 euros. 

OPINIÃO 

14. Em nossa OplnlaO, exceto quanto aos efeitos dos ajustamentos que poderiam 
revelar-se necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos 
n.os 7 a 12 acima e aos efeitos da situação descrita no parágrafo n.2 13 acima, as 
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referidas der~ons\mçc es financeiras apresentam de forma verdadeira e 
apropriada, @m t odos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira 
do { .. ~NTR ,) (~(»~rf)[IT'n_Ait E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. em 31 de 
d ezembro de 2(,j'L, o resultado das suas operações, as alterações no capital 
próprio e os fl u);<>s ~e caixa no período findo naquela data, em conformidade com 
os princípios COM.é.i;"i I ísticos geralmente aceites em Portugal (Sistema de 
Normalização Cont-" h ilística). 

RELATO SOBRE OUT~~fii ~~()tJISITOS LEGAIS 

15. É também nossa, opinião que a informação constante do Relatório de Gestão é 
concordan'ee com as d emonstrações financeiras do período. 

~NFASES 

16. Sem afetar ê, or in i~() expressa no parágrafo 14, chamamos a atenção para as 
situações se:guintes: 

T.fc .í . Em 31 de dezembro de 2015, o total do Capital Próprio é negativo no valor 
de 779.J41 l ~uros, devido aos resultados transitados negativos acumulados 
e ao resultado negativo obtido no período. A situação descrita poderia ser 
indiciadora de riscos significativos relativamente à continuidade das 
operações mé}S, tratando-se de uma entidade pública com importantes 
obrigações inerentes ao serviço público que presta, admite-se que a 
continuidade como entidade pública empresarial será assegurada pelo 
Estado. 

16.2. Relativament e aos seguros, verifica-se que apenas estão cobertos os riscos 
respeitantes -<l acidentes de trabalho, ramo escolar (formandos POPH) e 
automóvei5, falhndo os relativos aos edifícios e respetivo recheio, 
especialmen ~e equipamentos e inventários. Deste modo, a eventual 
ocorrência -tie sinistros poderá conduzir a perdas significativas que terão de 
ser assumidas pelo CHUC, EPE e refletidas nas suas demonstrações 
financeiras como.perdas dos períodos em que ocorrerem. 

Coimbra, 12 de agosto de 2016 

M anuel Duarte Domingues, ROC n.2 824, 
em representação de 

\", .. lmMal Domingues & Associado, SROC (n.2 145) 
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