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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

1. ENQUADRAMENTO 

Em cumprimento do disposto no artigo 16º, nº 2, alíneas a) e h), dos Estatutos do 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), EPE, aprovados pelo Anexo II, do 

Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, compete ao Conselho Fiscal emitir Parecer 

sobre o relatório de gestão e elaborar o Relatório anual global da ação fiscalizadora, 

relativos ao exercício económico findo em 31 de dezembro de 2017. O Relatório de 

Gestão, as Demonstrações Financeiras e respetivos anexos são da responsabilidade do 

Conselho de Administração (CA) da entidade.  

O Conselho Fiscal foi nomeado por despacho conjunto de Suas Excelências os 

Secretários de Estado do Tesouro e da Saúde, de 28 de novembro de 2017, e iniciou 

funções em janeiro de 2018. 

O presente Relatório e Parecer, relativo ao exercício de 2017, baseia-se nas 

informações e evidências recolhidas pelo Revisor Oficial de Contas (ROC) nomeado, a 

CFA - Cravo, Fortes, Antão & Associados, SROC, Lda, que emitiu a respetiva Certificação 

Legal de Contas (CLC) e o Relatório Adicional de Auditoria ao órgão de fiscalização1, em 

14/02/2019. 

Os referidos Relatório e Parecer tiveram ainda em consideração o quadro normativo 

específico aplicável às empresas do Setor Empresarial do Estado (SEE), bem como as 

orientações transmitidas pelo Estado, enquanto detentor do capital estatutário, sobre 

o processo de prestação de contas referente a 2017 (Ofício Circular da Direção-Geral 

do Tesouro e Finanças n.º 1 365, de 6/03/2018), competindo ao Conselho Fiscal 

verificar o cumprimento das orientações legais vigentes para o SEE, bem como do 

Relatório de Boas Práticas de Governo Societário, do qual deve constar a informação 

atual e completa sobre todas as matérias reguladas pelo capítulo II do Regime Jurídico 

do Setor Público Empresarial (art.º 54º)2. 

De referir, ainda, que: 

− O CHUC é uma entidade pública empresarial que se rege pelos respetivos Estatutos 

e pelo Regime Jurídico do Setor Público Empresarial, sendo ainda uma entidade 

pública reclassificada, que integra o perímetro de consolidação das Administrações 

Públicas (Lei do Orçamento do Estado para 2017); 

                                                           
1 Cfr. art.º 24.º do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 7 de setembro. 
2 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de Outubro, na redação atual. 
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− As Demonstrações Financeiras relativas a 2017, aprovadas pelo Conselho de 

Administração (CA), em 14 de fevereiro de 2018, foram preparadas de acordo com 

o Sistema de Normalização Contabilística (SNC). 

− As demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014, 

de 2015 e de 2016 não foram ainda objeto de aprovação pela tutela, tendo o CA 

procedido ao registo contabilístico da aplicação dos resultados daqueles exercícios 

por considerar que as referidas demonstrações financeiras e as propostas de 

aplicação de resultados serão aprovadas sem alterações significativas. 

 

2. ATIVIDADE FISCALIZADORA 

Após a sua nomeação, o Conselho Fiscal acompanhou, no âmbito das suas 

competências, a atividade do CHUC referente o ano de 20173, destacando-se:  

− A realização de consulta e elaboração de proposta fundamentada dirigida aos 

membros do Governo da tutela, para nomeação do ROC, para assegurar a revisão e 

certificação legal de contas do CHUC, relativas aos exercícios de 2017, 2018 e de 2019, nos 

termos previstos no n.º 4 do art.º 15.º dos Estatutos do CHUC; 

− A emissão dos relatórios de execução orçamental do terceiro e quatro trimestres 

do ano (os relatórios do primeiro e segundo trimestres foram elaborados pelo 

anterior órgão de fiscalização, Fiscal Único, que renunciou ao mandato depois do 

primeiro semestre de 2018);  

− A obtenção de informação sobre os trabalhos de revisão legal de contas pelo ROC, 

através da realização de diversos contactos e reuniões, no âmbito dos quais foram 

obtidos todos os esclarecimentos considerados pertinentes;  

− A apreciação da CLC do exercício de 2017, da qual constam oito reservas, seis 

limitações de âmbito (investimentos, inventário, confirmação de saldos com 

terceiros, provisões para riscos e encargos, resultados transitados e rendimentos) e 

duas de desacordo (subsídios ao investimento e especialização de gastos com 

pessoal) e uma ênfase; 

− A avaliação da independência do ROC relativamente à empresa, tendo confirmado 

que o mesmo não prestou serviços adicionais à mesma no decurso de 2017 e que 

declarou, por escrito, o cumprimento destes requisitos, no Relatório Adicional de 

Auditoria dirigido ao órgão de fiscalização.  

                                                           
3 Refira-se que apenas se considerou neste relatório o trabalho desenvolvido, já em 2018 pelo Conselho 
(o início de funções, após a nomeação só ocorreu em janeiro de 2018), quanto à prestação de contas de 
2017. No parecer e relatório a emitir sobre o exercício de 2018 será detalhado o trabalho desenvolvido 
neste ano. 
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Neste documento, faz-se alusão à existência de fragilidades do sistema de controlo 

interno que não mitigam a um nível aceitável o risco de ocorrência de erros ou 

fraudes não detetadas, como na área da contratação pública, também já 

referenciadas em auditoria da IGF-Autoridade de Auditoria e nos relatórios de 

execução orçamental do terceiro e do quarto trimestre de 2017, elaborados por 

este Conselho Fiscal; 

− A análise do relatório de gestão e demonstrações financeiras, do relatório do 

governo societário e das demonstrações não financeiras e seus anexos, 

complementado com pedidos de esclarecimentos dirigidos ao Conselho de 

Administração, Serviços Financeiros e outros Serviços, que mostraram 

disponibilidade para prestar todas as informações requeridas. 

No âmbito da avaliação do cumprimento das obrigações legais e das orientações da 

tutela, destacamos que: 

− A informação prestada pelo CHUC no relatório de gestão cumpre, em termos 

gerais, os requisitos estabelecidos nos artigos 65.º, 66.º, 66.º-A e 66.º-B, do Código 

das Sociedades Comerciais, bem como o quadro normativo específico para as 

Entidades Públicas Empresariais do Serviço Nacional de Saúde, integrando um 

capítulo relativo ao cumprimento de obrigações legais, conforme instruções da 

DGTF sobre o processo de prestação de contas referente a 2017, incluindo o 

cumprimento das orientações relativas às remunerações vigentes nesse ano; 

− A análise efetuada ao relatório do governo societário relativo ao ano de 2017, 

aprovado pelo CA em 31 de outubro de 2018, permitiu aferir que o mesmo inclui a 

informação atual e completa sobre as matérias reguladas no capítulo II do Regime 

Jurídico do Setor Público Empresarial, dando cumprimento ao estatuído no seu 

artigo 54.º e foi elaborado em conformidade com o modelo proposto pela Unidade 

Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial; 

− A maioria significativa das disponibilidades do CHUC estão depositadas no Tesouro. 

Através de despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado do Adjunto, do 

Tesouro e das Finanças em 15/07/2016, foi concedida dispensa do cumprimento da 

Unidade de Tesouraria do Estado para 2016 (extensível a 2017), relativamente à 

recolha de fundos através do serviço de Homedeposit.  

Estão a ser efetuadas diligências entre o CHUC e a Agência de Gestão da Tesouraria 

e da Dívida Pública — IGCP, EPE, relativamente a conta que recebe depósito de 

vales dos CTT endossados pelos serviços da Segurança Social a doentes do foro 

psiquiátrico sob tutela do hospital e que não possuem conta bancária, conforme 

esclarecimentos prestados pelo CA. 
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3. PARECER 

 

Em face do exposto e sem prejuízo dos efeitos decorrentes das reservas constantes da 

Certificação Legal de Contas e de as demonstrações financeiras dos exercícios de 2014 

a 2016 ainda não terem sido aprovadas, o Conselho Fiscal considera que o Relatório 

de Gestão, as Demonstrações Financeiras, o Relatório de Governo Societário e a 

proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2017 merecem a sua 

concordância. 

 

O Conselho Fiscal regista ainda com apreço a colaboração prestada pelo Conselho de 

Administração, bem como a disponibilidade sempre demonstrada, não só pelos 

responsáveis pelas Direções e Serviços, como pela generalidade dos colaboradores do 

CHUC que teve necessidade de contactar no desempenho das suas funções. 

 

 

Coimbra, em 28 de fevereiro de 2019. 

 

O Conselho Fiscal 

 

 

A Presidente 

 

 

 

O Vogal O Vogal 
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