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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

1. ENQUADRAMENTO 

Em cumprimento do disposto no artigo 16.º, n.º 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 2020. O Relatório de Gestão, as Demonstrações Financeiras e 

respetivos anexos são da responsabilidade do Conselho de Administração (CA) da entidade e a 

sua versão final foi enviada em 31 de maio de 2021.  

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, para o mandato 2017-2019, tendo 

iniciado funções em janeiro de 2018. 

O presente Relatório e Parecer, relativo ao exercício de 2020, 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 10 de agosto de 2021. 

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 2020 (Ofício Circular da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, n.º 

SAI_DGTF/2021/173, de 12/01/2021)2, 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 54.º)3. 

Em março de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou o surto do coronavírus, designado 

COVID-19, como pandemia, o que teve impacto em diversos domínios, a nível internacional e 

nacional e, em especial, no setor hospitalar da saúde, onde se insere o CHUC, que foi sujeito a 

uma pressão significativa durante o ano para conter a propagação do vírus, obrigando a 

alterações significativas na organização dos recursos internos e consequentemente na atividade 

assistencial.  

 

 
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 Para o ano de 2020, à semelhança de 2019, não foram emitidas orientações conjuntas com a ACSS para o Setor Empresarial da 
Saúde. O CA adotou como modelo o Ofício-Circular n.º 1365, de 6 de março de 2018, 
3 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, na redação atual. 
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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 2020); 

− As Demonstrações Financeiras corrigidas relativas a 2020, aprovadas pelo Conselho de 

Administração (CA), em 31 de maio de 2021, foram preparadas de acordo com o Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP); 

− As demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014, de 2015, de 

2016, de 2017, de 2018 e de 2019 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 2020, destacando-se:  

− A realização de reuniões presenciais e online (mitigando os efeitos adversos da pandemia 

COVID-19) com diversos serviços do CHUC, de forma a tomar conhecimento direto da 

organização e do seu funcionamento, em simultâneo com o acompanhamento da 

implementação das recomendações efetuadas pelo Conselho Fiscal, constantes de relatório 

concluído em março de 2019, abrangendo o sistema de controlo interno do CHUC;  

− A elaboração dos relatórios de execução orçamental do primeiro, segundo e terceiro 

trimestres do ano (os dois últimos já concluídos em 2021);  

− A realização de reuniões com o/a auditor/a interno/a, no âmbito do trabalho desenvolvido e 

incidente sobre sistema de controlo interno e de gestão de riscos;  

− O acompanhamento e a obtenção de informação sobre os trabalhos de revisão legal de 

contas pelo ROC, através da realização de diversos contactos e reuniões regulares, no âmbito 

dos quais foram obtidos todos os esclarecimentos considerados pertinentes;  

− A apreciação da CLC do exercício de 2020, da qual constam quatro reservas, de limitação de 

âmbito (ativos fixos tangíveis, confirmação de saldos com terceiros, rendimentos baseados 

em estimativas de execução do contrato programa e especialização de rendimentos sem 

evidência de faturação à posteriori) e três ênfases (uma ênfase relativamente à situação 

negativa do património líquido e duas matérias relevantes de auditoria, v.g. inventário e 
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custo das matérias consumidas e gastos com o pessoal, com os riscos e respostas dadas aos 

mesmos); 

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

mesmo não prestou serviços adicionais à mesma no decurso de 2018, 2019, 2020 e 2021 e 

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

Auditoria dirigido ao órgão de fiscalização.  

Neste documento, identificam-se 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, 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 e de correção, dirigidos ao CA, Serviço de Gestão Financeira 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 2020, incluindo o cumprimento das orientações relativas às remunerações 

vigentes nesse ano; 

− A análise efetuada ao relatório do governo societário relativo ao ano de 2020, aprovado pelo 

CA em 31 de maio de 2021, 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; 

− Quanto aos objetivos de gestão, previstos na cláusula 3.ª (sustentabilidade 

económico-financeira) do acordo modificativo do contrato programa (CP), assinado em 

15/07/20204, verificou-se que foi atingido, no final do ano, o valor do EBITDA (-10,69 M€ face 

aos previstos -12,99 M€), o mesmo não sucedendo com os gastos operacionais relevantes 

para o cálculo do valor do EBITDA (-535,59 M€, em vez dos previstos -527,43 M€), justificado 

 
4 Em abril de 2021, foi ainda celebrada adenda ao acordo modificativo para regularização das transferências registadas em 2020. 
Nesta sequência, registou-se um aumento dos rendimentos do CP de 475 milhões de euros (M€) para 510 M€ (efeito do aumento 
dos custos de contexto de 113 M€ e do valor dos incentivos em 25 M€). 
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pelo subsídio de contexto no valor de 113 M€, e pelo aumento dos gastos (com o pessoal, 

com produtos farmacêuticos e com a faturação relacionada com o Sistema de Gestão 

Integrada em Cirurgia).  

Destaque ainda para uma redução do prazo médio de pagamentos de 94 dias face a 20195; 

− A maioria significativa das disponibilidades do CHUC está depositada no Tesouro (cerca de 

99,99%), tendo sido apenas mantidos, na banca comercial, saldos sem materialidade 

relevante, por impossibilidade de alguns meios de pagamento/recebimento serem realizados 

através das contas do IGCP, segundo justificação do CA, que pretende efetuar a transferência 

regular dos saldos ainda existentes na banca comercial para o Tesouro.  

   

  

 
5A explicação para esta redução resulta da confluência das transferências de capital para cobertura de prejuízos no exercício de 
2020, no montante de 42 M€, realizada pela ACSS, do subsídio de contexto decorrente da pandemia assim como dos reforços de 
adiantamento ao CP que foram, entretanto, efetuados. 
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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 2019 

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 2020 merecem a sua concordância. 

 

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

Administração e pelo Revisor Oficial de Contas, bem como a disponibilidade sempre 

demonstrada, pelos responsáveis pelas Direções e Serviços e pelos/as colaboradores/as do 

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

 

Coimbra, em agosto de 2021. 

 

O Conselho Fiscal 

 

A Presidente 

 

 

 

 

O Vogal 
 
 
 
 
 

O Vogal 
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