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MENSAGEM DO 

PRESIDENTE 

, 
Clínico em diversas áreas, ligado ao reforço da 

2013 - 2014: Evolução na Continuidade 
;..,) 

capacidade formativa da ULS Nordeste, onde cada / 

Após um ano de gestão da Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Nordeste - em 2012 - pautada 

pela integração de duas estruturas distintas de 

prestação de cuidados (os extintos Centro 

Hospitalar do Nordeste e Agrupamento de 

Centros de Saúde do Nordeste), seguiu-se - em 

2013 - a efectivação desse projecto. 

Foi, comprovada mente, no segundo ano de 

mandato deste Conselho de Administração, que 

se assistiu a um avanço notável na articulação 

entre 05 cuidados de saúde primários e os 

cuidados hospitalares da região, com inegáveis 

benefícios para os utentes. 

Pese embora os constrangimentos de ordem 

financeira - que se registaram em todo o país - a 

ULS Nordeste conseguiu, em 2013, ultrapassar as 

dificuldades com que se deparou e, não só atingiu 

resu ltados positivos ao nível do seu desempenho 

vez mais jovens médicos fazem o seu Internato. ./ 

De acordo com os resu ltados operacionais, fruto 

desta gestão, a ULS Nordeste apresenta em 2013 

indicadores extremamente positivos - acima, 

aliás, da média da região Norte - como é o caso 

dos indicadores de acesso às consultas externas e 

cirurgias, registando-se um aumento notório do 

número de consu ltas e de cirurgias realizadas 

(sendo 57% da cirurgia programada total real izada 

em ambulatório), assim como se verificou uma 

considerável diminuição dos tempos de espera em 

ambos os campos (cirurgia e consu ltas). 

Estes resultados são o efeito não só da gestão 

deste Conselho de Administração, que muito se 

congratula com os objectivos alcançados, mas 

fundamentalmente do empenho dos cerca de dois 

mil colaboradores da ULS Nordeste, os quais têm 

sabido estar à altura do desafio e têm respondido 

económico-financeiro, como registou melhorias com profissionalismo às necessidades das 

consideráveis ao nível da qualidade dos serviços populações servidas por esta instituição. Para eles 

prestados. É o caso da integração dos sistemas de fica pois um agradecimento, pelo que foi já 

informação, concretizado com sucesso, e que concretizado, e um voto de confiança no futuro, 

possibilita, por exemplo, a realização de com a certeza de que o muito que há ainda por 

teleconsultas da especialidade de dermatologia fazer em 2014 será igualmente alcançado, poiS as 

(uma va lência inexistente até à data) a partir dos dificuldades que todos enfrentamos serão 

15 centros de saúde desta UlS. Do mesmo modo superadas, em conjunto, e os dias vindouros serão 

se assistiu ao alargamento da Via Verde da Sé ps is janelas de oportunidades para o cumprimento da 

aos cinco serviços de Urgência desta entidade, foi missão fundamental da ULS Nordeste, que é 

possível descentralizar e disponibilizar cuidados prestar os cu idados de saúde adequados com a 

de medicina física e reabilitação em toda a região, garantia de qualidade, humanidade, segurança e 

e se registou um rejuvenescimento do quadro conforto 
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1. ENQUADRAMENTO 

rrl- .J_ I' -+ 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE (ULS 

do Nordeste) foi criada pelo Decreto-Lei n.Q 

67/2011, de 2 de Junho, por integração das 

un idades de saúde do extinto Centro Hospitalar 

do Nordeste, EPE (composto por três unidades 

hospita lares, a de Bragança, a de Macedo de 

Cavaleiros e a de Mirandela) e do extinto ACES 

Nordeste (em que incluídos os 14 Centros de 

Saúde do Distrito de Bragança e o Centro de 

Saúde de Vila Nova de Foz Côa do Distrito da 

Guarda). 

Caracterizaçdo Sócio-Demográfica 

Bragança 33.415 35.341 5,8% 

Carrazeda de Ansiães 9.221 6.373 -30,9% 

freixo de Espada à Cinta 4.913 3.780 -23,1% 

Macedo de Cavaleiros 18.990 15 .776 -16,9% 

Miranda do Douro 8.733 7.482 -14,3% 

Mirandela 25.464 23.850 -6,3% 

Mogadouro 12.245 9.542 -22,1% 

Torre de Moncorvo 10.984 8.572 -22,0% 

Vila Flor 8.853 6.697 -24,4% 

Vila Nova de Foz Côa 8.885 7.312 -17,7% 

Vimioso 6.309 4.669 -26,0% 

Vinhais 12.683 9.066 -28.5% 

TOTAL 167.455 143.564 -14,3% 

A população servida caracteriza-se sobretudo pelo 

elevado envelhecimento, evidenciado pelo 

elevado peso da popu lação com ma is de 65 anos e 

significativo índice de envelhecimento, pelo ba ixo 

poder de compra, pela fraca densidade 

A ULS do populacional, e ainda pela reduzida taxa de 

Nordeste serve natalidade e de população com menos de 15 

a popu lação do anos. 

Distrito de 

Bragança, que 

integra os 

Concelhos de 

Alfândega da 

Fé, Carrazeda 

de Ansiães, Bragança, Freixo de Espada à Cinta, 

Macedo de Cavaleiros, M iranda do Douro, 

Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila 

, UL5NE NORTE PORTUGAl 

1991 2011 2011 2011 

Ta" Nalalidade (%O) 8,9 6,0 8,8 9,5 ................................... _ ...... _ ............. - ....... _ ............... _. 
Taxa Mortalidade(%O) 12,8 13,9 8,6 10,0 

% Pop.) 65 anos 19,00% 26,20% 16,10% 15,10% ....................................................................................... 
% Pop. < 15 anos 18,20% 10,80% 16,10% 18,20% 
._._ ..........•....•.•........... _ ................ _ ........... _ .......• _ ...... _ . 
. ~.~~~~~e;.~~~.!.~~~ ............. !_~.~ ......... !.3:~ ... _ .... ~~!:~ ........ !.:~:! ... . 
Ind. Envelhecim. 93,5 227,5 106,6 120,1 

Ganho méd. Mensal n.d. 764,70 ( 901,40 ( 1.034,20 ( 

Esper. Média Vida n.d. 80 anos 80 anos 79 anos 

Flor, Vimioso e Vinhais, servindo ainda o Concelho indo Depend. Tolal 58,4 55,3 45,4 49,9 
................................... _ ...... _ ......................................... . 

de Vila Nova de Foz Côa do Distrito da Guarda. A Ta"Cie~.Nalural(%1 -0,65 -1,01 0,02 ·0,04 

área de influência desta ULS estende-se por cerca 

de 7.000 km' e abrange uma população de 

143.777 habitantes 
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Assim, as principais características sócio

demográficas da área de influência da ULS do 

Nordeste são, sinteticamente, as seguintes: 

Forte dispersão geográfica, abrangendo 

mais de 7.000 km'; 

Acentuado decréscimo da população nos 

últimos 20 anos; 

Elevado peso da população idosa; 

Forte índice de envelhecimento; 

Rendimento per capita muito inferior à 

média nacional; 

Elevadas distâncias entre as diversas 

unidades da ULS do Nordeste. 

_ .... ~ ........... -
Em resultado das características elencadas no 

ponto anterior, bem como das várias 

reestruturações ocorridas por efeito da criação da 

ULS do Nordeste, esta instituição detém hoje uma 

estrutura complexa e vasta, englobando cuidados 

de saúde primários, diferenciados, continuados e 

de saúde pública. A estrutura e organização 

definida, bem como as necessá ri as redundâ ncias 

existentes, visam garantir um acesso a05 cuidados 

de saúde, justo, atempado e equitativo, quando 

comparado com outras regiões, aos utentes da 

extensa área de referência da ULS do Nordeste. 

Recursos 

ln 

Humanos e 

3 Unidades Hospitalares; 

15 Centros de Saúde; 

~i>acldade 

2 Urgências Médico-Cirúrgicas; 

3 Urgências Básicas; 

1 Unidade de Cuidados Continuados e 

Pa liatiVOS; 

1 Unidade de Doentes de Evolução 

Prolongada 

296 Médicos; 

634 Enfermeiros; 

27 Técnicos Superiores de S~ e; 

62 Técnicos Superiores; 

13 Informáticos; 

ULS 

-
120 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica; 

312 Assistentes Técnicos; 

447 Assistentes Operacionais; 

32 Outros. 

Total de Colaboradores: 1.947 

380 Camas hospitalares; 

62 Camas de cu idados cont inuados, 

pal iativos e de evolução prolongada 

(psiquiatria); 

10 Berços, 4 incubadoras; 

22 Camas de OBS; 

7 Salas de Bloco; 

2 Salas de Parto; 

60 Gabinetes de Consu lta; 

14 Cadeirões Hemodiálise. 

_. 

,: 
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2. ACTIVIDADE REALIZADA 

2.1. Movimento Assistencial 

Cuidados Hospitalares 

Actividade Internamento 

DOENTES SAlDOS 2012 2013 Varo 

Cirurgia Geral 2.341 2.414 3,1% 

Estomatologia 6 500,0% 

Gin'/Obslet. 1.095 975 -11,0% 

Oftalmologia 57 58 1,8% 

Ortopedia 2.271 2.405 5,9% 

Otorrino. 248 329 32,7% 

Urologia 327 330 0,9% 

Cardiologia 62 62 0,0% 

Medicina Interna 4.584 4.647 1,4% 

Nefrologia SO 52 4,0% 

Neonatologia 101 108 6,9% 

Neurologia 218 291 33,5% 

Pediatria S97 S76 -3,5% 

Pneumologia 15 20 33,3% 

Psiquiatria 371 39S 6,5% 

Cuidados Intensivos 79 39 -50,6% 

TOTAL 12.417 12.707 2,3% 

Verifica-se, no ano de 2013, um aumento do 

número de doentes tratados em internamento 

de 2,3%. Este aumento resulta do esforço de 

redução de li sta de espera cirúrgica, posto em 

prática nas valências de Ortopedia e Otorrino . 

Destaca-se também o aumento nas 

especialidades médicas de Medicina Interna e 

Neurologia, relacionado com o crescente 

envelhecimento da população e consequente 

aumento da procura deste tipo de serviços. 

No quadro abaixo regista -se a variação muito 

pouco significativa do índice Case-mix, da ULS 

do Nordeste, entre os anos 2012 e 2013. 

.. 

EM 2013 

Aa'vlaade ae lOCO operatono 

GrurgiaGml '" \11 .. Lm S~ Sl7 61)! l~S ..t,!i% 

Eltomatliliga 16 11 " " ." 
Gin./OI!t. ., '" ~ ~7 100 I~ 130 '" IS" 

atalrrobgia " UlS UO l4 l.&S~ H94 " ... .. .,.. lU" 11l1S '" I.'" 1116 1119 '" 2."' 7,1% 

(lO/mo. III 17 1Sl m '" .. 52,6% 

UroloJia III l4 161 '" ", 30 187 ~, 7,'" 

TOTAL 2.491 LO" 2,.498 6.'" 2.385 1917 3.139 7.501 1,6" 

A actividade cirúrgica registou, no ano 2013, 

um notável incremento face ao período 

transacto. Contribuíram decisivamente para 

este aumento as valências de Ortopedia e 

Oftalmologia, especialidades estas maiores 

listas de espera. O esforço realizado por estas 

especial idades conduziu, em 2013, à resposta 

em tempo adequado (menos de 270 dias) de 

ma is de 97% dos pedidos de cirurgia. 

BLOCO PARTOS 2012 2013 Varo 

Partos Eutócitos 262 249 -5,0% 

Partos Distócicos 289 278 -3,8% 

Cesarianas 230 223 -3,0% 

Outros S9 SS -6,8% 

TOTAL 551 S27 -4,4% 

Verificou-se uma diminuição de 4,4% do 

número de partos, segu indo de resto a 

tendência genera lizada a nível nacional, e ainda 

mais acentuada nas regiões do interior. 

/\ 
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Actividade de Consultas Externas 

Consullal Médias 35,616 66,014 101.100 40,225 71.179 111.~ 9,S% 

4.112 324 U9li OS7 m 5.001 1l,1% 

U67 2.lS9 3.326 1.642 2.560 4.20.1 16,31 

S.34S 6.659 12.5G4 USS 61B UD'l1 4,1'i 

Estomato!ogia 519 ISSO 2,~ 620 1.504 1.l24 2,7% 

~lrent!loJoi~ 67 27 94 67 10 S7 -7,4% 

GtI.}Obsi. 3156 6207 9.463 3042 62Jl 9.m -2,2. 

MFR 1.6S9 UIS ~914 2.m 2m!i 4.649 59,S" 

Medi;iNlnterllil 1.91J 8.C68 10,061 toSSI 8.l11 9.701 -3,S'.' 

Nefralo~~ lOE 539 645 157 605 762 1U% 

1.189 7.m 8.540 IJOO W6 8.4BS .0,6" 

4,7JS U!S 9.m 6.081 SJ9J 1l.415 lS," 

"",." 
4.798 1.887 12.685 5.690 9.559 15.149 20,2% 

1513 W3 5.786 2.231 1473 5.104 ·1,4% 

1011 1421 '-439 1129 17)4 4.m 10,0% 

291 1.373 1.6M 289 iJIO 1.599 -3.9% 

E62 S.9O'i 6567 m 6.072 6114 3,a'4 

101 m 11\ ·lOO,OOi 

l.2.ij 4.196 5.444 WO 4.m 5.561 1, 2% 

ConsuItasnãoMé.lK.lI m 2455 3.184 849 1358 1.207 0,7" 

369 1.502 1.871 423 l.m 1.711 .a,a 

)Ell 953 LJIl U6 1~ 1.490 U,S% 

Olll/as S36 542 

Melikna Trabalho 536 ., 
Tom 36JSS 6B.52!I 11)40884 .1.610 H.5U m.lSJ ' '''' 

Na linha de actividade de Consu lta Externa 

ver if icou-se um notório incremento, ta nto em 

termos de total de consultas, como de 

primeiras consultas, o que resultou num 

aumento da taxa de primeiras consu ltas de 

34,7% para 36,1% entre 2012 e 2013, indicador 

que revela um acesso mais atempada a este 

tipo de cuidados. O aumento verif icado em 

2013 resu lta, por um lado, do combate à lista 

de espera existente, em 2012, em 

determinadas valências, tais como Cardiologia 

e Oftalmologia, e por outro lado da admissão 

de pessoal Méd ico como por exemplo nas 

especialidades de Cirurgia Geral, Ortopedia e 

Oncologia, o que no caso desta última, permitiu 

evitar longas deslocações dos utentes, 

nomeadamente pa ra o IPO A actividade 

ULS 

rea lizada e a referida melhoria no acesso 

permitiu atingir um nível de atendimentos em 

tempo adequado, nesta t ipologia de serviços, 

superior a 87%, do total de pedidos de 

consulta. 

Actividade de UrgênCia 
NUMERO OE 
EPISÓDIOS 2012 2013 Varo 

Cirurgia Geral 5.400 5.409 0,2% 

Estomatologia 41 31 -24,4% 

Gin./Obst. 2.378 2.447 2,9% 

Medicina Interna 7.776 8.909 14,6% 

Nefrologia 21 14 -33,3% 

Neurologia 754 828 9,8% 

Oftalmologia 809 933 15,3% 

Ortopedia 7.039 6.649 -5,5% 

Otorrino. 647 564 -12,8% 

Pediatria 2.441 2.413 -1,1% 

Pneumologia o o 0,0% 

Psiquiatria 901 853 -5,3% 

Triagem 49.276 48.253 -2,1% 

Urologia 320 315 -1,6% 

TOTAL 77.803 77.618 -0,2% 

A actividade da Urgência (médico-cirúrgica) na 

ULS do Nordeste, não registou, entre 2012 e 

2013, uma alteração signi ficat iva do volume 

total de atendimentos ocorridos ao longo do 

ano. 

I li 

À semelhança da consulta externa, a actividade 

de Hospita l de Dia registou em 2013, face ao 

período homólogo, um sign ificat ivo aumento 

de actividade, do qua l se destaca a valência de 

Oncologia, resu ltante da admissão de um 

profissional médico a tempo inteiro, uma vez 

que no passado esta especiali dade vinha sendo 

assegurada por um único profissional médico, a 

tempo parcial, em regime de prestação de 

serviços. Esta medida perm it iu a rea li zação dos 

tratamentos de quimioterapia na ULS do 

Nordeste, evitando numerosas e longas 

,\ 
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deslocações de utentes, nomeadamente para o 

IPO. 

NUMERO DE 
SESSÕES 2012 2013 Varo 

Imunohemoterapia 1.214 1.347 11,0% 

Nefrologia 9.475 10.066 6,2% 

Oncologia 1.577 2.305 46,2% 

Pediatria 1.413 1.745 23,5% 

TOTAL 13.679 15.463 13,0% 

Também no que diz respeito aos Meios 

Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, 

se verificou, em 2013, um aumento 

significativo. Destaca-se a área de Medicina 

Física e Reabil itação que foi alvo de um 

programa de interna lização, com vista a 

existência deste t ipo de serviço em todos os 

Concelhos da área de influência da ULS do 

Nordeste. No tocante às aná lises clínicas o 

aumento verifi cado ainda reflecte o processo 

de internallzação posto em prática no decorrer 

do ano 2012, nos Concelhos de Bragança, 

Macedo de Cavaleiros e Mirandela. 

Objetivos Nacionais 

A.l Percent~gem de primeiras consultas médica~ no total de consullas medicas 

A.] Percentagem de Utentes referenciadas para consulta ell'terna atendidas em tempo adequado 

A.3 Peso das consultas externas com registo de alia no total de consultas externas 

A.4 Percent~gem de doentes clllJrgicos tratados em tempo adequada 

ULS 

OUTRAS 
PRODUÇÕES 2012 2013 Varo 

Dias Int. Psiq. (rón. 13.187 13.320 1,0% 

5ess. Fisioterapia 145.635 178.411 22,5% 

Análises Cllnicas 1.194.769 1.384.351 15,9% 

Imagiologla 123.593 141.091 

TOTAL 1.463.997 1.703.853 

Indicadores de Qualidade 

No quadro abaixo são apresentados os 

objectivos nacionais de qualidade e eficiência 

contratados em sede de Contrato-Programa, 

para 2012. 

Verificou-se o cumprimento da quase 

totalidade dos indicadores, bem como a sua 

melhoria relativamente ao período anterior, 

com destaque para os indicadores de acesso 

em tempo adequado da consu lta e da cirurgia, 

bem como do indicador de actividade da 

cirurgia de ambulatória, ou ainda o peso da 

prescrição de medicamentos genéricos. 

35,0% 34,0% 36,3% t @ 

74,g" g2,0% g7,3% t @ 

11,0% 15,0% 13,4% t @ 

96,8% 90,0% 97,7% t O 
A.S Permilagem de doentes sinalizados para RNCCl, em tempo adequado, no total de doentes saídos 2,0% 3,0% 7,3% t O 
B.1 Demora média 8,10 7,85 7,86 t fi 
B.2 Percentagem de doentes saldos com duração de internamento acima do limiar máximo 1,3% 1,1% 1,4% ~ @ 

B.3 Percentagem de reinlernamentos em 30 dias 8,,", 8,0% 9,6% 4- " 8.4 Percentagem de partos por ceHriana 41,8% 37,0% 42,4% ~ " B.S % cirurgias realiz. em ambul. no total de cirurgias prog. (GDH) - Procedimentos Ambulatorizaveis n.a. 70,0% 75,1% n.a. O 
B.6 % consumo de embal. de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos 36,9% 35,0% 40,7% t O 
B.7 Taxa registo de ut iliz. ~lista de Ver ificação de At ivldade Cirúrgica" - indicador cirurgia segura n.a. 9S,00''Ai 95, 1)(}O~ n.a. O 
Objetivos Regionais 

0.1 Tempo de e~pera para triagem médica n.a. 13,2 15,8 n.a. @ 

D.2 Tratamento da retinopatia Oiabética n.a. <= 30 dias n.d . n.a. n,d. 

O 3 Taxa de referenciação para a RNCCI 7,0% 7,00" 8,5% ~ fi 
0.4 Rácio Consultas Exterllas Urgências 1,30 0,84 0,95 4- O 
O 5 Cuidados Pali~1iv{)5 " . 100% '00% o .• O 
D 6 Cont rolo de Infeção Associado a CUidados de Saude o .• 100% 100% "' O 

• 

d 
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2.2. Movimento Assistencial 

Cuidados de Saúde Primários 

No decorrer do ano 2013 procedeu a limpeza 

dos ficheiros de inscritos, eliminando situações 

de duplicações de utentes e eliminando os 

utentes que já não se encontram na área de 

influência da ULS do Nordeste. Tal 

procedimento conduziu a redução de cerca de 

15 mil utentes, para um valor que reflecte 

verdadeira realidade da ULS. 

É ainda de realçar que, apesar de diversos 

constrangimentos relacionados com a saída de 

profissionais médicos, regista-se uma redução 

do número de utentes sem médico de família, 

verificando-se actualmente que apenas 2,7% do 

total de inscritos não têm neste momento 

médico de família. 

Dez 2012 5.805 3,6% 399 0,2% 151509 94,6% 

Dez 2013 4.003 2,7% 321 o,~" 143.156 97,3% 

Variação ·1.802 -31,0% ·78 -19,5% ·10.353 -6,7% 

POPULAÇÃO INSCRITA 

Oez2012 

Oez2013 

III 

ULS 

Indicadores de Qualidade 

A actividade da área dos cuidados de y 'de 

primários tem sido, essertdâÍmente, 

monitorizada através dos indicadores de 

qualidade contratualizados com a ARS Norte, 

sendo os mesmos representativos do grau de 

qualidade dos serviços prestados aos utentes 

da região do Nordeste. 

Estes indicadores, constantes do quadro 

abaixo, traduzem um desempenho, em 2013, 

muito elevado, verificando-se não só um 

cumprimento dos objectivos da grande maioria 

dos indicadores, fixados em sede de 

contratualização externa, mas também uma 

melhoria sign ifi cativa, relativamente ao ano 

anterior, de todos os indicadores, com 

excepção dos indicadores relativos aos recém

nascidos de baixo peso e à proporção de idosos 

sem ansiol1t icos, sedativos e hipnóticos. 

Este excelente nível de desempenho reflecte a 

consolidação do processo de contratuali zação 

interna, com monitorizações periódicas e 

avaliação do nível de desempenho de cada uma 

das unidades orgânicas que compõem a ULS do 

Nordeste, bem como o grande envolvimento 

dos profissionais e da sua sensibilização para a 

necessidade de cumprimento dos objectivos 

estipulados e orientação para os resultados. 
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Designação 2012 Objectivo UlS 2013 Varo 12- Cump. 

2013 13 ObJect 

Eixo Naciona l 

Taxa de Utilização Consultas Médicas (3 anos) 83,2% 84,0% 90,0% ii' $ 

Taxa Domicílios Enfermagem por 1000 inscritos 20,4% 18,0% 21,4% ii' 1\ 
Proporção medicamentos facturados genéricos 38,1% 40,0% 41,9% ii' $ J 
Proporção inscritos >14 anos, com hábitos tabágicos 15,2% 19,5% 36,1% ii' $ 

Proporção consultas médicas presenciais com ICpe2 85,1% 87,0% 88,9% ii' $ 

Proporção Recém Nascidos baixo peso 0,4% 1,1% 1,9% .o. @ 

Proporção MIF com acompanhamento PF 8,5% 12,0% 29,7% ii' $ 

Proporção jovens com 14A com vigilância e PNV 57,1% 68,0% 60,5% ii' Q 

Incidência amputações major em utentes cl diabetes 0,6% 0,4% 0,3% ii' E) 

Proporção inscritos:> 65 anos sI ans.fsedat.fhipt. 73,4% 74,0% 69,0% .!J. @ 

Taxa internamento CV, residentes <65 anos 9,2% 8,4% 8,5% ii' 
Despesa com medicamentos por utilizador 165,9 € 147,8 € 158,38 € ii- @ 

Despesa com MeDT facturados por utilizador n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de medição da satisfação dos utentes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Eixo Regional 

Proporção hipocoagulados controlados na unidade n.d. 90,0% n.d. n.d. n.d. 

Prop. utentes 50 e 74 anos, com rastreio CR 26,1% 31,0% 37,93% ii' $ 

Prop. diabéticos com exame oftalm último ano 17,4% 60,0% 46,70% ii- @ 

Prop. hipert. ( sI CV - diabl, cl det. Risco CV 3,9% 8,0% 31,56% ii' $ 

Eixo Local 

Percent. mulheres [25; 60[ A, cl colpocit. 39,1% 48,5% 44,53% ii- <ii} 

Proporção mulheres [50; lO[ A, cl mamogr. (2 anos) 54,2% 64,0% 68,63% ii- $ 
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2.3. Indicadores Económico

Financeiros 

o ano de 2013 corresponde ao segundo ano 

completo de actividade da Unidade Local de 

Saúde do Nordeste, EPE, entidade jurídica que 

foi criada nos termos do Decreto-lei n.º 

67/2011, de 2 de Junho, tendo começado a sua 

actividade em 1 de Julho de 2011, ano em que 

apenas se verificou a actividade no âmbito 

hospitalar, já que o ex-Aces Nordeste 

permaneceu afecto à ARS Norte até ao final do 

ano. 

A análise da performance económico-financeira 

do ano de 2013 não poderá ser dissociada da 

referência aos exercícios económicos do ano de 

2011 e 2012, sendo que o ano 2011 inclui 

dados que resultam da consolidação de dados 

contabilísticos das entidades que a partir de 1 

de Julho passaram a integrar a ULS Nordeste, 

que foram O ex-Centro Hospitalar do Nordeste, 

EPE e o ex-ACES Nordeste, esta pertencente à 

ARS Norte, IP e dotada apenas de autonomia 

administrativa e funcional. Para tal, foi 

efectuada uma consolidação de contas para 

todo o ano de 2011 relat ivamente às entidades 

extintas, com as limitações decorrentes de não 

se dispor de demonstrações financeiras 

autónomas das mesmas. 

Considerando a limitação referida relativa ao 

ano de 2011, a situação económica e financeira 

no ano de 2013, apresenta uma evolução 

positiva em termos de custos, resultante da 

concretização dos objectivos e do planeamento 

estratégico, conforme explicitado no decurso 

do presente relatório. Quanto aos proveitos, 

verifica -se que os mesmos não acompanham os 

custos, sendo eVIdente um desajustamento 

ULS 

entre o financiamento resultante da capitação 

atribuída e as necessidades inerentes ao 

funcionamento corrente da actividade da 

ULSNE, o que pode colocar em risco a 

sustentabilidade da ULSNE. 

Decorrente do exposto, o Resultado Líquido 

negativo apresentado para o ano de 2013 teve 

um decréscimo de O,79M euros, face ao ano 

anterior, justificado pela melhoria dos 

proveitos operacionais, em especial da 

consideração do va lor de convergência para 

regularização de dívidas, verificando-se uma 

redução de 27,05% em relação a 2011. 

RESULTADOS 

Resultados operacionais ·14.324 ·11387 ·10.596 ·26,0% ·7,Wo 

Resultados financeiros ·307 ·155 ·323 S,I% 1111,4% 

Resultadas extranrdinârios 1.613 1.343 1.839 14,111' 37,111' 

Resultados Uq. dos ·13.019 ·10.2011 ·9.169 ·19,611 ·10,1% 

EBITO! ·11.321 ·7.9SS ·6.614 ·41,6% ·16,9% 

Unidade: Milhares € 

R ~ sul tados operiltional$ Ruulle<losUq,Jldos EBITOA 

. 2011 -14314,342 ·13018,608 ·11320,509 

12012 ·11387,43 7!17 ·10199,n29 ·7954,6942 

112013 ·I()S9S,919'5 ·9168,71957 -'613,846aI 

o EBITDA, Earnings before interests, taxes, 

depreciation ond amortization, que 

compreende a correcção dos Resultados 

Operacionais pelas Amortizações e Provisões, 

registou o montante de -6,6 M€ o que traduz 

uma diminuição de 16,9% relat ivamente ao 

verificado no período anterior, superando a 

meta prevista no contrato programa de 2013. 

<~ /, 
,/ 
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No cômputo geral, os custos totais registaram 

um decréscimo de 0,06 % em 2013, 

comparativamente com o mesmo período do 

ano anterior, sendo a redução mais evidente na 

rubrica de fornecimentos e serviços externos. 

Nos consumos e custos com pessoal fo i 

verificado um aumento re lativamente ao ano 

anterior motivado no primeiro caso com o 

acréscimo de consu mo de medicamentos e 

reagentes decorrentes de aumento da 

act ividade e no segu ndo caso resu lt ante do 

pagamento do subsídio de férias que não tinha 

ocorrido no ano anterior. 

CUSTOS 

CMVMC 12,081 ( 10486 ( 11.071 { -8,31% 5,64% 

FSE 30.028 ( 25.485 { 22.885 { -23,79% -10,20% 

CUSTOS COM PESSOAL sa.4SS ( 54.775 { 56.775 { -2,871 3,65% 

QUT CUSTOS OPfRAOONAIS 169 { !5l( m€ -11,01" -0,53% 

AMORTILAÇOES 2.849 ( 2,675 ( 1793€ 33,16% 41,80''' 

PROVISOES l55( 757C 189( 21,73% ·7S.10% 

CUSTOS FINANCEIROS 4l3( 466 ( 409( ·3,21% ·12.19% 

CUSTOS EXTRADROINARIQS 567C 1.083 ( S40( ·4,&0% '50,10% 

CUSTOS TOTAIS llM.me ,,.,,,, 9Uloe -8,51% -0,'" 

Unidade: Milhares ( 

A evolução dos custos no sentido tendencia l de 

red ução pode visualizar-se no gráfico seguinte, 

bem como dos proveitos. 

104.726,[,5 

95.B19,60 

2011 2012 2013 

IJ CU>TOSTOfAl S PROVE!TOS TOTAl~ 

ULS 

Sa lienta-se o peso dos custos com pesso I 

(59%), logo segu ido do peso dos FSE (24%), n \ 

total dos custos. 

Estruturade Custos" 

I CMVMC 

I CUSTOSCOM PESSOAL 

I OUTCUSTOS OPERAOOHAlS 

AMORTlZAÇÕES 

Io PROVlSÕES 

CUSTOS FI NANCEIROS 

CUSTOS OOlIAORDIN.6.R IOS 

De segu ida apresentam-se os dados mais 

significativos e em detalhe das diferentes 

rubri cas de custos: 

o custo das matérias consumidas, no montante 

de 11,07 mi lhões de eu ros, apresenta um 

acréscimo de 5,64% (q uadro infra), em virtude 

do aumento de consu mo de medicamentos 

(3,6%) com um peso de 47% no tota l dos 

consumos, bem como num aumento ainda 

ma ior de reagentes e material de consumo 

cl ínico (+11,9%). 

CUSTOS MERC VEND E MAT 

CONSUMIDAS 

Mediumentos 

Reagentes/Oul. prod. Farm. 

Material consumo clínico 

Produtos alimentares 

Mal. consuma l1Cl telei ro 

Mal. consumo adminis t. 

Mal. Manu\. e conservaçãa 

TOTAl. 

Unidade: Milhares ( 

5.809 ( 4.745 ( 

1.523 ( 1.451 ( 

l878 ( 3.52Se 

Q( Q( 

138 { 16H 

200' 16S€ 

53H 432€ 

12.oa1 e lO.4l6C 

O gráfi co segu inte apresenta 

4.917 ( '15,4% 3,6% 

1.601 ( 5,6% 1~'" 

1945 { 1,'" 11,m 

Q( ·70,9% ·28,0% 

2M' 47,2% 24,4% 

201 { 0,5% 19,0".4 

lO" ·61,8% ·52,9% 

H.One -1,3% S,6" 

a estru tura de 

custos das matérias consumidas, sendo os 

produtos farmacêutICos os que assumem um 

ó -, 
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maior peso (47%), seguido do material de 

consumo clínico com 38%. 

Estruturados CMVMC" 

• Re lgen(el/OtJtms produtos 
farm,ceutlc~ 

Oulros 

A rubrica fornecimentos e serviços externos 

registou um decréscimo de custos de 10,2%, 

traduzindo uma poupança nos encargos com 

aquisições de serviços e fornecimentos 

externos de aproximadamente 2,6 M de eu ros. 

Esta diminu ição resultou essencia lmente do 

decréscimo verifi cado na rubrica de 

subcontratos (-6,08%) e das aquisições de 

serviços que integram a conta fornecimentos e 

serviços III (-17,9%1, onde se inclui a 

contratação de serviços de recursos humanos, 

assistência técnica, higiene e limpeza, 

al imentação e vig ilância. 

É de sa lientar que se regista um decréscimo 

global de 23,79% nos custos com FSE's desde 

2011. 

FORNWMENTOS E SERVIÇOS Vanaç~o 
EXTERNOS Dez 11 Oe! 1Z De/. 13 

2011/13 2012/13 

Subcontratas 14.718 { 12.291 ( 11,544 ( -21,57% ·6,08% 

Fornecimentos e Serviços I 2.568 { 2.796 € H46{ 30,31% 19,69% 

Fornecimentos e SeNços II 1.495 { UOl { 709 { -52,6lm ·]5,66% 

fornecimentos e Ser.iços JII 11.016 { 8.8M€ 1.278€ -3],93% -17,89% 

Outros 23U 43H 8 ( -96,60% ·98,1g'h 

TOTAl 30.028 ( 25.485 { 12.885 ( -23,79% ·10,20% 

Unidade: Milhares € 

ULS 

FornedmentoseServlços Externos 

2011 2012 2013 

Na rubrica Subcontratos verifica-se um ligeiro 

aumento de 0,32% em 2013 face à despesa 

verificada em 2012, uma vez que o efeito de 

racionalização se fez sentir mais no ano de 

2012 reflectido na redução de 16,22% entre 

2011 e 2013, com destaque para a diminuição 

em 23,46% em Meios Complementares de 

Diagnóstico derivado, essencialmente, do 

processo de internalização da área de Patologia 

Clínica, mas também da ma ior exigência na 

prescrição. As medidas de raciona li zação e 

contenção nas rubricas de meios 

complementares de terapêutica e de 

Internamento e Transportes de doentes 

tiveram efei tos nos anos de 2012 e 2013_ 

SUBCONTRATOS 

Meios comp!. de diagn. 6.191 { 1977 ( 4.738 ( -23,5% 19,1% 

Meios compl. de terap. 1.611 ( SJS7( 4.941 € -11,6% -7,8% 

In tern , e Transp. de doentes 1.681 ( 1.m ( 1.438 ( -9,1% -3,7% 

Outros 19H 42S( 114{ 12,2% -49,5% 

TOTAl 14.718 ( 12.291 ( 12.331 [ -16,2% 0,3% 

Unidade: Milhares € 

De realça r também, o esforço em humanizar os 

cu idados de saúde, através da dispon ibilização 

de transporte gratu ito aos utentes, para a 

rea lização de exames e consultas, desde as 

Unidades Hospita lares a outras regiões, ta is 

d 
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como Vila Real e Porto. Pesem embora as 

consequências financeiras que tal iniciativa 

provoca nos resultados da instituição, revela -se 

de uma importância acrescida para os doentes, 

numa região caracterizada por elevada 

dispersão populacional e uma área de cerca de 

7.000 Km2. 

As despesas com pessoal, representando cerca 

de 59% dos custos totais, registando um 

acréscimo de 3,65% face ao ano de 2012 (3,6 

milhões de euros) motivado pelo pagamento 

do subsídio de férias e aumento dos encargos 

sobre remunerações em que houve um 

aumento da base de incidência e aumento da 

taxa nos descontos para a CGA. Entre 2011 e 

2013 verificou·se, no entanto, uma redução de 

2,87% nos custos com pessoal. 

, CUSTOS COM PíSSOAL 

Remuntraçõe~ 3D.760C 30.975 [ 30.411 ( -1,1" -1,8% 

SI/piem. de remunerações 14.164 € 11130€ 10,663 ( -25,8% -18,8% 

Subsidio de férias e natal 4.516( 2,879 { 5,172 { 14,5% 79,6% 

Encargos sI remunerações 7.407 ( 6.934 { 9.724{ 31,3% 40,1% 

Olmos 1.4{)8C 8S7{ "8( -43,3% -6,9% 

TOTAl 5!.4SS( 54.115 € 56.775 € -2," l,", 

Unidade: Milhares ( 

Da anál ise do quadro, verifica-se o decréscimo 

de 1,8% nas remunerações, enquanto ao nível 

de Suplementos de remunerações a diminuição 

foi 18,8%, destacando-se as poupanças nas sub

rubricas horas extraordinárias (-20,76%), em 

Prevenções (-31,4%) e em noites e suplementos 

(-49,1%). Estas diminuições resultam, por um 

lado, da implementação de medidas de 

reorganização e racionalização e, por outro, da 

redução dos valores hora estipulados por lei. 

ULS 

TRABAlHO EXTRAORDINARIO 

Hora5 ex!raord ill<Íria5 

Pre\o1!nções 1.)4H 1.181( 810 ( ·39,6% 

Noile5 e slIplementos 1.804 ( 2M ( 1.03H ·42,ll% 

TOTAl 11.980 € 10.610 ( 7.lIl6( ·3S,7% ,4% 

Unidade: Milhares ( 

naus aos proveitos 

No exercício de 2013, os proveitos reg istados 

na rubrica de prestação de serviços, foram de 

83,28M de euros, sendo 78,7S M de euros 

referentes ao valor capitacional atribuído, 

acrescido de um valor de convergência de 

1,74M de euros atribu ído no âmbito do 

Programa de Regularização de dívidas de 2013. 

As taxas moderadoras t iveram um ligeiro 

decréscimo (-1,47%). revelando as 

características da população utente, com uma 

percentagem elevada de utentes isentos. 

7121· SNS· SeJ'/. Nac. Saude 8288)( 77.904 ( 78.7S7( ·5,0'1. 1,1% 

7122· Dul. entid. respol15. 1345 ( 4.902 ( 4.526 ( 35,3% 7,", 

11227 · Ta~s moderadoras 1341 ( 2.411 e 2.376 ( 77,1% ·l,S% 

Total 86.22H 82.806 ( 83.28l1 ·3,4% 0,6% 

Un idade: Milhares ( 

o quadro segu inte apresenta os proveitos 

advindos das transferências obtidas, 

designadamente da ACSS e também de outras 

fontes como o INEM : 

Transf.{orlentes obtidas 15H 105( S18 { 281,0% 64.S" 

Unidade: Milhares ( 

\ 
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r ill_ 

Os proveitos em 2013 ascenderam a 86,3 M de 

euros, representando um acréscimo de 0,75% 

face ao exercício económico homólogo 

anterior, devido sobretudo ao valor de 

convergência atribu ído. 

PROVEITOS 

Pro~itos operaciona is 89.413 ( 81450 { 84.274 { -S,7% 1,0% 

Proveitos financeiros 116[ 31H 

Proveitos extraordinários 2.lBO ( 1.919 ( 2.380 ( 9,2% 24,1m 

TOTAL 91.708 € 85.680 € 86.740 ( ·5,4% 1,2% 

Unidade: Milhares € 

Os custos totais em 2013 atingiram 95,8 M de 

euros, montante similar ao do ano anterior, 

ainda assim com um ligeiro decréscimo de 

0,06%. 

CUSTOS 

Custos operacionais IOl737€ 94.330 { 94.870€ -8;' 0,6% 

Custos financeiros 42H 466{ 409 ( .3,2% ·12,2% 

Custos extraordinários 56H 1.083 { 540( -4,6% -50,1% 

TOTAL 104.727€ 95.880 ( 95,820( ·8,5% -0,1% 

Unidade: Milhares € 

Decorrente do exposto, o Resultado Líquido 

negativo apresentado para o ano de 2013 

significa uma melhoria em re lação ao ano 

anterior, sendo no entanto mais sign ificativa a 

redução de 12,6% verificada no EBITDA_ 

r IIU .. I.-Jc...I~ Ina.caaores I.:COnOmlCo- 1'1. ""celros 

Material de Coniumo 10.446 ( 11.077 ( 6,0% 10486 ( 5,6% 

FSE's 24.M8( 22.885 ( -4,8% 15.485 ( ·10,2% 

Cuitos com Pessoal 56.97S ( 56.775 ( -0,4% 55.28H 1,7% 

Outros Custos 1714 ( 5.087 ( l6,8% 4.61H 9,9% 

Total de Custos 95.181( 95.820 ( 0,7% 95.880 ( .0,1% 

Unidade: Milhares € 

ULS 

Prestações de Serviços 4.287 { 4.526 € 5,6% 4.908 € -7,8% 

Valorcapitacional 76.130€ 78.757 ( l;% 77.898 € 1,1" 

Oullos PfoVl'ilos 1J41€ J.4S7 { lSfi;1% 2.874 { 20,3" 

Total dt Proveitos 81.763 ( 86.740€ 6,1% 85.680 € 

Unidade: Milhares € 

Resul!. Operacionais . 11617 ( . 10596 { -22,2% - llJ87€ -7,ur. 

Result. Financeiros 196{ - l1H 64,7% B5( 10~4' 

Resul!. E(\raordinário~ 19H L8l9( 367,9% 1.343 { l7,0% 

Res.liq . do Exercido . 13.420€ . 9.169 ( -ll,7% . 10.200 { -10,1% 

eBrrOA - 10.688€ • 6,614€ ·18,1% • 7.95S€ -16,9% 

Unidade: Milhares € 

Apresentam-se alguns indicadores económico

financeiros, por forma permitir caracterizar a 

actua l situação económico-financeira: 

IndICadores econónllcos e fll1ancelros 

1 Estrutura do Activo 

Activo Orculante /Activo Uquido 14,70% 6,,,,", 

Exis tê ncias/Activo liquido 1,90% 0,80% 

Imobilizado/Activo Uquid o 42,30% 24,10% 

2 Estrutura Financeifil 

Autonomia financeira ·18,40% -20,10% 

Solvabilidade ·18,90% -16,80% 

Cobertura do imobiliz. por capit. Ptrm. -42,30% -83,60% 

3 Equilíbrio Financeiro 

CurtoprolO 

Fundo de Maneio -31.804.886 € -26.943.276 € 

liquidez Geral 30% 16% 

liquidez RedUlida lS% 14% 

4 Atividade 

Prazo Médio de Recebimentos (Dias) 47l 252,39 

Prazo Médio de Pagamentos (Dias) 269 293,98 

5 Rentabilidade 

Resultados Liquidas -10.199.723 ( -9.168.720 ( 

E6ITOA -7.954.694 € -6.613.846 ( 

cash·Flow/Activo -9,60".4 -3,60% 

Rentabilidade Operacional -11,50% -10,60% 

Uma breve análise destes indicadores permite-

nos rea lçar: 

/) 
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Ao nível do equilíbrio financeiro de curto 

prazo, avaliado pelo indicador do fundo de 

maneio e pelo rácio da liquidez geral, a ULS 

Nordeste apresenta um Fundo de Maneio que, 

embora negativo no montante de €-

26.943.275,99, reflecte uma recuperação 

substancial face ao ano de 2012 no sentido da 

aproximação entre os débitos de terceiros e o 

exigível a curto prazo. 

Também a Liquidez Geral, que significa a 

capacidade de resolver os compromissos e 

encargos de curto prazo, evoluiu de forma 

favorável ainda que, pelo valor do indicador, 

resulte que os meios financeiros líquidos são 

suficientes para cobrir as responsabilidades de 

curto prazo assumidas. 

o Prazo Médio de Pagamento - PMP (294 dias), 

aumentou em relação 2012, em resultado do 

processo de regularização extraordinária de 

dívidas que teve lugar em 2012 e que permitiu 

a regularização de dívidas vencidas no 

montante de 20.425.758,86(, situação que em 

2013 se verificou de forma limitada e que não 

permitiu suportar o diferencial entre custos e 

proveitos. 

No que respeita à libertação de fundos, 

avaliada pelos Meios Libertos Líquidos 

(resultados líquidos + amortizações e 

provisões), regista-se um valor bastante 

negativo, de cerca de 5,1 M€, embora com uma 

melhoria face ao verificado em 2011 e 2012, 

por via da diminuição do resultado negativo. 

Sobre a estrutura financeira de médio e longo 

prazo, constatamos que a Autonomia 

Financeira (Capitais Próprios / Activo Líquido), 

atingiu os -20,1%, ainda distante do nível 

exigido de autonomia financeira como suporte 

de equilíbrio, com valor positiVO, o que não ê o 

III 

ULS 

caso pelos capitais próprios negativos 

registados. 

Quanto à Solvabilidade (Capitais Próprios I 

Passivo total). que indica a capacidade da 

Instituição fazer face aos compromisso e 

encargos de médio e longo prazo, registou 

também uma evolução positiva face a 2012, 

mas também com registo negativo. 

O rácio da Cobertura do Imobilizado Líquido, 

mede o grau do equi líbr io financeiro entre os 

Capitais Permanentes (Capitais Próprios + 

Passivo de médio e longo prazo + proveitos 

diferidos) e o Imobilizado Líquido, assumindo 

este ratio igualmente um valor negativo que 

atesta a o desequilíbrio financeiro evidenciado 

pelo balanço. 

Em síntese, apesar de uma evolução positiva de 

quase todos os indicadores económico

financeiros, a UlS apresenta urna estrutura 

financeira desequilibrada para a qua l muito 

contribui a influência de factores estruturais 

re lacionados com o endividamento herdado 

das entidades integradas, de uma estrutura de 

capitais próprios negativos e de um modelo de 

financiamento não conforme com o 

cumprimento dos objectivos e metas da 

contratual ização realizada. 

O desequilíbrio referido vem sendo atenuado 

com a implementação de medidas de 

reorganização e racionalização com reflexos 

positivos na estrutura de custos e na melhoria 

dos proveitos. 

Por força dos resultados negativos (pelas 

razões já expostas), os indicadores de 

rentabilidade são necessariamente afectados. 
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2.4. Recursos Humanos 

No decurso do ano 2013 ULS do Nordeste teve 

ao seu serviço um efectivo médio de 1.946 

colaboradores (no qual se incluem contratados 

a termo e funcionários públicos), distribuídos 

conforme quadro infra: 

CoosehodtAdm~iru~o o • 
M.i&o!tWtrrtll 151 11 lJ l% 

TéO'Iro~lI.ide " ! " 
OWO\Tk. ~p. 11 14 ~ " Té<nKol>.ij. fflap, 11 11 21 1" 

01."", ~I U 1. I~ 

kix .... li 1 11 

As:Iwntelm )J; ~ 11 lU 

Allt!t,nttSC\iPr' oo\!~ 114 m ., 
~"" 1 ~ lJ 

TOTAL L191 ll4 4\1 li C 1.141 

A análise do quadro anterior evidencia um forte 

peso dos grupos de Pessoal de Enfermagem e 

Assistentes Operacionais (respectivamente 33% 

e 23%) que representam 56% dos 

colaboradores da ULS do Nordeste. 

Colabora\Jore!. por eSc..iIrão etáril.. 

408 
21% 18·34 

35-44 

45 -54 

529 SS e mais 
S41 
28% 

27% 

Pela análise do gráfico é possível constatar uma 

maior distribuição no número de colaboradores 

entre os 35 e S4 anos. 

Em termos de distribuição dos colaboradores, 

por categoria profissional e esca lão etário, o 

quadro segu inte retrata a situação verificada 

em 2013. 

II 

• ULSNEO 

(oo\e2w)dehlnulIsII'ijÍl 0,01\ 1 

""" 
1 1\01 1 11\11% • 1'" 

IMd.(O\~Wef1'lll 81 17,4~ ~ 111' W 2l..l% I. 4O,Sl'I 1% 11m 

Témi:o.lup.Slíde 11 ~TJ\ 11 48,1% o,~ 1 11.1% 

OJIroslk.5up. 11 21,« 11 1\91 11 21,m: 11 11,1% • 
Tmoill/t. Ter,. II '1" • ~ 11 !l,DI li 10,1' ,. 11m 

EriElIll'lel11 119 11,9% 111 lSI! 1M lP~ ~ 11,6% 1M 11m 

Wa'mlOC~ O 0,01\ 1 Il$ ll.l% W% 11 1'" 

AI!IItrnleTitntos • ,,rllo M 1.\" 11l 11,95\ • 1\1> 11l 1'" 

As!~lEfltes C\lt!llcNl '1 101> 100 24,4% 1. J1,9I 114 'il ., 11m 

Ortrol " "51 1 m 1 1,1% 1 3,1% II 11>\ 

TOTAL .. 1\01 51' "" .1 1111' ., 24,1% 1.941 '1m 

A partir deste quadro de distribuição etária 

podem extrair-se as seguintes conclusões 

essenciais: 

Na classe Médica, 64% dos profissiona is 

apresentam idade superior a 45 anos, 

situação com contornos preocupantes, 

dadas as limitações existentes na sua 

contratação, face à escassez da oferta no 

mercado e interioridade; 

No Grupo de Enfermagem verif ica-se o 

oposto, ou seja, cerca de 60% dos 

colaboradores tem menos de 45 anos, 

reflexo da aposta no recrutamento de 

jovens recém-licenciados, cuja oferta é 

significativa; 

Nos Assistentes Operacionais, é notório o 

envelhecimento dos colaboradores, com 

uma elevada percentagem (64%) de 

colaboradores com mais de 45 anos; 

Por último, no efectivo total, cerca de 52% 

dos colaboradores possuem mais de 45 

anos. 

Colaboradores por sexo 

1.479 

"" 

• Mascu!loo 

Femloloo 

- -

) 
/ 

,/ 
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2.5. Investimento Realizado 

Imobilizado .. 
42 Imobilizações Corpóreas 503.613,43 { 

422 Edifrcios e Outras Construções 200.240,78 € , 
423 Equipamento Básico 257.709,49 € 

4231 Médico-Cirúrgico 205.468,08 € 

4232 De Imagiologia 455,81 {: 

4233 De La bora tóri o 12.926,00 ( 

4234 Mobiliário Hospitalar 17.406,92 ( 

4235 De Desinfecção e Esterilização 1.191,91 ( 

4236 De Hotelaria 16.763,29 ( 

4239 Outros 3.497,48 ( 

425 Ferramentas e Utensílios 1.001,93 € 

426 Equipamento Admin. e Inform. 36.787,12 € 

4261 Equipamento Administrativo 9.877,13 ( 

4262 Equipamento I nformático 26.909,99 ( 

42621 Hardware 26.700,89 ( 

42622 Softwa re 209,10 ( 

429 Outras Imobilizações Corpóreas 7.874,11 € 

o investimento realizado em 2013 encontra-se 

distribuído pelas rubricas constantes do quadro 

a seguir indicado e consistiu essencia lmente na 

aquisição/remodelação dos seguintes bens do 

imobilizado: 

1. Obras no Internamento da Unidade 

Hospitalar de Bragança; 

2. Aquis ição dos seguintes equipamentos: 

Um broncovideoscópio; 

Motores Bloco Operatório; 

Um colonovideoscópio; 

2 Venti ladores Transporte; 

Uma Sonda para Ecógrafo. 

ULS EO 

.. / 





Relatórl" d Gestilo e Contas 2011 ULS 

3. ACTIVIDADE PREVISTA PARA 

3.1. Movimento Assistencial 

Cuidados Hospitalares 

" .. " ._ ... - _.-
A defini ção de objectivos re lativos à linha de 

actividade de internamento é elaborada tendo 

em conta critérios diferentes consoante se 

trate de uma especial idade Cirúrgica ou de uma 

especia lidade Médica. 

É sabido que uma parte significat iva dos 

internamentos das especialidades cirúrgicas é 

programado, pelo que é possível serem 

estabelecidos objectivos mais rigorosos e 

ambiciosos, no sentido de maximizar a sua 

resposta nas áreas consideradas estratégicas. 

Estas orientações estratégicas são defin idas 

com o intu ito de corresponder, da forma mais 

eficiente, às necessidades da população 

servida. 

Por outro lado, os episódios de internamento 

das espeCialidades Médicas são consequência, 

quase na sua tota lidade, de uma situação de 

emergência, tornando a sua previsão sujeita a 

intervalos de variação muito ma iores, sendo 

assim a fixação dos object ivos baseada, 

essencialmente, em dados históricos. 

Obviamente, outros factores devem ser t idos 

em conta, sendo um dos principais a variação 

de recursos, nomeadamente de profiss iona is 

médicos. 

Tendo em conta os diferentes aspectos acima 

apresentados, foram estipulados para o ano 

2014 os seguintes objectivos de produç-o 

o Internamento: 

DOENTES SAlDOS 2013 2014 Varo 

Cirurgia Geral 2.414 2.650 9,8% 

Estomato l ogia 6 6 0,0% 

Gi oe coi ogi ajObs tet. 975 940 -3,6% 

Oftal mologia S8 SI -12,1% 

Ortopedia 2.405 2.230 -7,3% 

Otorrino. 329 210 -36,2% 

Urologia 330 30S -7,6% 

Card iol ogia 62 60 -3,2% 

Medi cina Interna 4.647 4.500 -3,2% 

Nefrologia S2 SO -3,8% 

Neonatologia 108 lIO 1,9% 

Neurologia 291 290 -0,3% 

Pediatria S76 S60 -2,8% 

Pneumologia 20 16 ·20,0% 

Psiquiatri a 39S 380 -3,8% 

U.D.C. 39 4S 15,4% 

TOTAL 12.701 12.403 ·2,4% 

Actividade Bloco Operatório 

Orurgia Geril I~ m 6aI 1.695 710 \lO m 1.165 4,1% 

Estomatolosli I " 11 1\ ~ I,", 

Gin'/Obst. 100 '"6 IW 616 III '" BD I~ ·4,2% 

Ofta lmologia l4 1.659 1.694 ~ 1.660 1.701 0,4% 

OlIojledia 1116 1119 "" 1."" 9~ HOO 400 lA~ ·7,2% 

Otorrino. 1\) 116 .. 120 10 Iro I~ \'"' 

Urologiil "6 ~ 187 "I ,&) II 110 441 O,,", 

TOTAL 2.)85 1.9n 3.139 7.501 2.217 1.910 3.240 7.361 .,"" 

Tendo em conta que, em 2013, fo i posto em 

prát ica um programa de redução de listas de 

espera, nomeadamente na espeCial idade de 

Ortopedia, é expectável que em 2014 se 
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ver ifique uma ligeira diminuição do número de 

intervenções cirúrgicas. 

Mantendo a tendência de decréscimo do 

número de nascimentos verificada nos últimos 

anos, é expectável que no número de pa rtos 

continue a decrescer, devendo os mesmos 

situar-se, em 2014, nos cerca de 500 partos por 

ano. 

BLOCO PARTOS 2013 2014 Varo 

Partos Eutócltos 249 270 8,4% 

Pa rtos DI stócl cos 278 230 - 17,3% 

Cesarian a s 223 180 - 19,3% 

Outros 55 50 - 9,1% 

TOTAL 527 soo -5,1% 

Actividade de Consultas Externas 

Cons~1 Wdbl ~22S n119 lU.~ 40.132 69.6S1i 109.7&1 -1.5" 

4.757 311 S.Cl68 4.800 3lI S.lll 0.&% 

1642 2.560 4102 L200 2.200 3.4» -19,1% 

usa 6.233 13.091 6.850 6.250 llloo 0,1% 

6ID 1504 1.124 650 1.500 USO 1,2% 

Gwrenterologil 

Gin ,/Obl! 3042 62ll 9.155 2950 6»:1 9.250 -0,1% 

Mrdicinlln teml 1.587 8.121 9.7<11 1.530 8.oso 9.SSO -1)% 

157 '" 'lO .. 760 -0,1% 

Neurologia I.J:Ol 7.116 &,485 ueo 1.QXJ 8JOO .2)':Ii 

6,081 5.394 11.475 6.100 S.4ClJ !l.SOO 0,2% 

Onco logia 241 2446 2.GB7 192 2400 2.592 ·U% 
-'-----
Ortop~d i l 5.6!1O 9.559 15.249 5.700 9,500 15.200 -0,3" 

()((orrino. 2,m 1413 5.10\ 2.400 1200 5.&:XI ·1,8% 

1129 3.154 4.883 1425 3.325 4JSO -2,7% 

289 L310 1.599 .IX! UXl 1.&:XI 0,1" 

Psiquiatril 142 6.012 6.8U 115 6.DX1 s.m .0.6% 

O,'" 

Uro lo( ia WC 4.331 5.562 1.230 4,lOO 5,530 -0,6% 

COMutn 1110 MéclkiS "g ma 3.207 160 2400 3.260 1,1% 

Nutridonilmo m 1.294 1.711 430 1.300 1.130 0.8" 

0126 10&4 l.4!1O 430 1100 LSD 2.1% 

560 l.l" 

"' lO 

TOTAL 41.61D 71543 115.153 41.S42 12.066 111608 ·1,:1% 

Na sequênc,a do efectuado em 2013, manter

se-á em 2014 a aposta na melhor art icu lação 

ULS 

com os cu idados de saú de primários, 

diminuindo o número de consultas 

subsequentes, privi legiando um 

encaminhamento mais célere e melhor acesso 
• 

às primeiras consu ltas hospita lares, Tenda, ) \ 

conta um notável acréscimo de primeiras r 
consultas ver ificado nos anos 2012 e 2013, 0/ 

ano 2014 deverá registar a manutenção e 

consolidação dos excelentes níveis de acesso 

verificados no ano anterior. 

Relativamente à actividade de urgência, a 

designação de "fixação de objectivos" não é a 

mais apropriada, dado o cariz aleatório e 

altamente vari ável da ocorrência da mesma, 

sendo ma is adequada a designação de 

"previsão". Por outro lado, as orientações 

estratégicas emanadas pelas entidades 

tutela res, há já vários anos, têm como 

propósito a redução das denominadas "fa lsas 

urgências", que correspon dem aos 

atendimentos no âmbito da prestação de 

cuidados primários, que deveriam por isso ser 

prestados pelos centros de saúde, guardando

se para os hospita is a responsabilidade pela 

prestação de cuidados diferenciados, 

NUMERO DE 
EPISÓDIOS 2013 2014 Var 

Ci rurgia Geral 5.409 5.400 -0,2% 

ESlomatologia 31 30 - 3,2% 

Gln./Obst. 2 .447 2 .425 -0,9% 

M e di cina Interna 8.909 8.500 - 4,6% 

N e frol ogl a 13 -7,1% 

N e urologia 8 2 8 800 - 3,4% 

O ftalmologia 93 3 
--~---

850 - 8,9% 

_O_rt_o-'p_e_d_,. _____ 6.649 6.650 0,0% 

Otorrino. 564 ,., 0,2% 

Pe diatria 2 .413 2.500 3,6% 

Pneumologia o ° 0,0% 

Ps iqui a tria 853 __ 8 _50 ___ - 0,4% 

T ri age m 48.25 3 -,-" " ,0" 00,,,---__ 2, 6 % 

u ro log i a 31 5 3 1; 0 ,0% 

TOTAL 77618 -,-75" ,.:.8',,8=-_ -2,2% 



Relatório de Gestao < Contas 20n ULS 

o movimento assistencial do hospital dia 

deverá manter-se nos níveis registados em 

2013. 

que o ano 2014 const itui um ano de 

consolidação dos indicadores alcançados já nos 

últimos dois anos, nomeadamente no que diz 

respeito aos indicadores de acesso para 

NÚMERO DE 
SESSÕES 2013 2014 Var. 

I munohemoterapia 1.347 1.347 0,0% 

Nefrologia 10.066 10.500 4,3% 

Oncologia 2.305 2.0S0 -11,1% 

Pediatria 1.745 1.500 -14,0% 

TOTAL 15.463 15.397 -0,4% 

OutrC'~ Actividades 

OUTRAS 
PRODUÇÕES 2013 2014 Var 

Dias Int. Psiq. Crón. 13.320 13.320 0,0% 

Sess. Fisioterapia 178.411 185.000 3,7% 

Análises CHnicas 1 .384.351 1.450.000 4,7% 

Imagiologla 141.091 145.000 2,8% 

TOTAL 1.703.853 1.780.000 4,5% 

I •• 13 ........ r'" n ..... I: ........ 

Tendo em conta o bom desempenho verificado 

em 2013, relativamente aos indicadores de 

qualidade dos cu idados hospitalares, espera-se 

consulta e cirurgia. 

INDICADORES DE QUALIDADE E EfICIENOA . CUIDADOS HOSPITALARES Re;~~~dD Ob~~:~VO 

Objetlvos N~clonals 

A.1 Percentallem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas 36,3% 35,0% 

87,3% 85,0% A.2 Percentallem de Utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado'-___ ::.:==-_....::::.:::_ 
A.3 Peso das consu ltas externa s com registo de alta no total de consultas externas 

A.4 Percentallem de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado 

A.5 Permilall em de doentes sina l izados para RNCa, em tempo adequado, no total de doentes saldos 

6.1 Demora m édia 

6.2 Percentagem de doentes sa idos com duração de internamento acima do limiar máxi mo 

6.3 Percenta gem de rei ntern a mentos em 30 dias 

6 .4 Percentallem de ciru rgias da anca efetuadas nas p rimeiras 48 horas 

6.5 % dnHlias rea Ilz. em a mbul. no tota I de ci rurglas prog . (GDH) - Procedi mentos Ambu latori závels 

6 .6% consumo da amba l. de medicamentos lIenéricos, nO total de embalagens de med icamentos 

13,4% 

97,7% 

7,3% 

7,86 

1,4% 

9,6% 

78,8% 

75,1% 

40,7% 

15,0% 

95,0% 

7,3% 

7,60 

1,1% 

8,6% 

85,0% 

75,1% 

50,0% 

95,0% 97,00% 6.7Taxa registo de utiliz. "Lista de Veriflcaçilo de Atlvidad e Cirúrllica" -Indlcadordrurgla secura 
~~~~~~~--~~--~~ 

ObJe tlvos Re g ionais 

D.l Redução do n.' de consultas subsequentes de h i pocoagulaçlio face ao ano tra nsato n ,a. n.a. 

D.2 Reduçlio do te mpo de espera pa ra a triacem médica da consulta exte rn .. 15,8 12,0 

n.d. <30 D.3 Ga ra ntlr o Inicio do tratamento da Retlnopatia Dia bética em 30 dias 
--------------------------~-

D.4 Roido Consultas Extern a s / UrgênCias 0,95 '.' 
05 Taxa de referenclaçiio pa ra a RNCCI 8,4% 10% 

D 6 Imp lementação das equ ipas !ntra-hosp , ta la res de CU Idados pa li ativos ______ _ n.' n.' 
D 7 VV AVC % de casos co m d , agnóstico prlnc, pa l de Ave Isquém lco com rel lsto de adm , n Tromb n • n. 
D 8 Taxa d e nfação nosoco m· a n' n' 

I 

I" 
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3.2. Movimento Assistencial 

Cuidados de Saúde Primários 

-I .. ".... I"\ •• _'~"' ... '" 

Como já foi referido, a actividade dos cuidados 

de saúde primários é avaliada essencia lmente 

pelos indicadores de qualidade e eficiência. No 

seguimento das melhorias notáveis alcançadas 

nos anos 2012 e 2013, foram fixa dos para o ano 

2014, em sede de contrat ual ização externa, 

objectivos ambiciosos, com elevado grau de 

dificuldade, mas que, ao serem alcançados 

colocarão a UlS do Nordeste num patamar de 

desempenho de referência, ao nível dos 

melhores ACES do país. A títu lo de exemplo, foi 

f ixado para o ano 2014 um objectivo de 

rastre io do cancro colo-rectal de quase 50%, 

quando o real izado de 2013 foi de 38%, sendo 

que o mes mo ind icador registava no final de 

2011 um valor de 18%. Na mesma li nha de 

raciocínio estão os indicadores de mamografias 

rea lizadas nas mu lheres entre 50 e 70 anos, 

colpocitologias nas mu lheres entre 25 e 60 

anos, mu lheres em idade fért il com 

acompanhamento adequado, entre outros. 

III 

ULS 

_ Ruhmlo ObjectivO 
Oeslf:J'liÇilo 2013 UIS 2014 

Ei.o Nacional 

Tm de Utilila~o Consultas Méd icas (3 anos) 9<l,,", 9l.2% 

~~ Tm Domidlios Enfermagem por lOCO instritos 21,4% 

Propor~o mediCêlmentos facturados genêricos 41,9% 

Proporção inscritos >14 anos, (om h~bllos tabágicos 36,1% 5D,3% / 
Proporçào consultas médicas presenciais com ICPC2 88,9% 92,5% 

/ 

Proporçào Recém Nasddo\ baixo peso 1,1% 1,9% 

Proporção Mlf com acompanhamento'F 19," 45,0% 

f'foporçlo jovens com 14A com vigiliinda e PNV 60,5" 71,5% 

Incidência amputações ma jor em utentes c/ diabe tes 0,3% O," 

Proporção inscritos> 65 anos sI ans./seda t./hipt. 69,00/, 69,9% 

Taxa intemamento 01, residentes <65 anos 8,5% 7," 

Despesa com medicamentos por utilizador lSB,4 ( 141,5 ( 

Despesa com MeDT facturados por utilizador n.d. n.d. 

Indicador de medição da satisfação dos utentes n.d. n.d. 

Eixo Rellonal 

f'fopor~o de utentes com diignósti co de DPex: 1,,", 1," 

Prop. utentes 50e 14an05, com rastreio CR 37,9% 47,6% 

Proporção inscritos >~ 14 A, cl hábitos alcoól icos 36,4% 45,8% 

Prop. hiper\. (si 01· diab), c/ det. RiHO (II 31,6% 40,0% 

Eixo Local 

Proporção mulheres ISO; 70( A, cJ mamogr. (2 anos) 68,6' 75,0% 

Pereent. mulheres [25; 60[ A, c/ (olpoci\. 44,5% 59,0% 
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3.3. Indicadores Económico

Financeiros 

A componente económico-financeira prevista 

para o ano 2014 foi definida aquando da 

elaboração do plano estratégico 2014-2015 da 

instituição. Este plano estratégico contém 

orientações emanadas pela tutela, 

relativamente a situação económico-financeira 

das instituições e a procura ou consolidação da 

sustentabil idade das mesmas. No caso da ULS 

do Nordeste, tendo em conta os resultados 

negativos verificados em anos anteriores, o 

rumo traçada é de atingir o equilíbrio financeiro 

até 2015, isso é, obter um EBITDA 

tendencialmente nulo no final desse período. 

Para tal devem ser consolidadas as medidas de 

redução de custos postas em prática em 2012 e 

2013. Todavia, a tarefa de procura da 

sustentabil idade é dificultada pelos sucessivos 

cortes no financiamento aplicadas 

transversa lmente a todas as instituições de 

saúde. 

Como já foi referido, o ano de 2014 deverá 

constituir um ano de consolidação das medidas 

de redução de custos implementadas nos anos 

2014 e 2015. Estas medidas incidem 

principalmente sobre as rubricas mais 

Significativas de custos com pessoal e 

fornecimentos e serviços externos. Conforme 

pode ser observado no quadro abaixo 

apresentado, estão previstas nestas rubricas 

reduções de 8,2% e 4,5% respectivamente, 

resultando numa diminu ição global de custos 

prevista para o ano de 7,5%, o que corresponde 

a um va lor de 7,1 Milhões de euros . 

ULS EO 
CUSTOS 

CMVMC 

fSE 22.885 [ 2l.851 [ -4,5% 

CUSTOS COM PESSOAL 56.775 [ 52.122 [ -8,2% 

OUT CUST05 OPERAOONAI5 151€ 192€ 27,7% 

AMORTIZAÇOES 3.793 [ 2.528 ( 

PROVISOES 189 [ 139 ( 

CUSTOS FINANCEIROS 409 [ 402[ -1,9% 

CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS 540 [ 455 [ -15,8% 

CUSTOS TOTAIS 95.820 { 88.677 { -7,5% 

.l.; ... n ..... ,t.", 

Tal como em anos anteriores, em consequência 

da situ ação económica que atravessa o país, 

está prevista para o ano 2014 um corte no 

financiamento das instituições de saúde. Assim, 

em 2014, será aplicada uma redução de 3,5% 

no financiamento de todas as ULS do país. 

Por outro lado, a situação é ainda agravada 

pelo facto de, em 2013, ter existido uma 

adenda ao contrato programa com o reforço do 

financiamento de cerca de 1,7 Milhões de 

euros, relativo ao programa de regularização de 

dívidas e que não se deverá repet ir em 2014. 

Acresce ainda o facto de em 2013 terem sido 

reconhecidos subsídios ao investimento 

provenientes da ARS Norte e que também 

serão mantidos em 2014. 

Por último, e embora não afecte o EBITDA, 

principalmente indicador utilizado na procura 

da sustentabilidade financeira, foram 

regulari zados em 2013, como proveitos 

extraordinários, receitas de contratos 

programas de anos anteriores, relacionadas 

com o cumprimentos das metas fixadas e 

consequente recebimento da componente 

variável dos proveitos previstos nos referidos 

contratos programa. 

\ 

I 

~J 
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Em suma, todos estes factores resultam, 

conforme se pode verificar no quadro segu inte, 

numa redução dos proveitos operacionais de 

7,1% e do total de proveitos de 8,1%. 

PROVEITOS ---Proveitos operacionais 84.274 { 78.25n -7,1% 

Proveitos financeiros 86 { 79 { -8,3% 

Proveitos extraordinários 2.380 { 1.364 { -42,7% 

TOTAL 86.740 { 79.100 ( -8,1% 

- .. 
Os factores referidos na análise dos custos e 

proveitos anteriormente apresentados 

conduzem aos resultados apresentados no 

quadro seguinte. 

RESULTADOS 

Resultados operacionais ID.596{ . 9.564€ ·9,7% 

Resultados financeiros l2l€ . 322€ ~,2% 

Resultados eKtraordinários 1.839 € 909 € ·50,6% 

Resultados Uquidos 9.169 € . 8.977 € -2,1% 

EBITOA 6.61H . 6.896 € 4,3% 

Pode ser verificado que a redução de proveitos 

deverá absorver quase na totalidade o grande 

esforço de redução de custos de 7,1 Milhões de 

euros previstos para o ano 2014. 

Desta forma a estagnação do EBITDA, em 2014, 

nos cerca de -7 Milhões de euros, 

relativamente ao ano anterior, ocorre pelo 

facto de o resultado verificado em 2013 ter sido 

de certa forma inesperado e resu ltante do 

reconhecimento de 

"extraordinários" , não no 

proveitos 

sentido 

contabilístico, mas pelo facto de se terem 

registado pontualmente em 2013 e não estar 

ULS 

prevista a sua manutenção para os anos 

seguintes. 

\ 
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4. 

ULS 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE 

RESULTADO 

o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. propõe que os Resultados 

obtidos, negativos, no montante de -9. 168.719,57euros sejam aplicados em resultados transitados. 

d 





-5. DEMONSTRAÇOES 
Balanço FINANCEIRA~ ~ {' 

/ ~ \ \ 
r-------r-------------------------------~------------~E~'~E~R~C~IC~I~O~'~0~13O-------------,--cE~'~ER~C=I~C~IO=:2=O/~1~~1 \ 

C01\TAS ACTIVO 
AB ,-\P Al AL f r---!::-::===----- ----+-----+------+-----+---7V, 7---1 i~' 

IMOBILIZADO -

IMOBILllAÇÕES EM CURSO 

441/2 Obras em curso 

IMOB IUJ:AÇÚl'.5 INCORPÓREAS 

431/2 Despesas lns!. e Investimento 

443 Imobilizações em curso - Imob. lncorpóreo 

449 Adiant P/Conta !moh. loc. 

421 

422 

'" 
424 

425 

426 

427 

429 

448 

IMOBILIZAÇÕES CORrÓREAS 

Terrenos e Recursos Natur. 

Edifkios e Outras Consl. 

Equipamento Básico 

Equipamento de Transporte 

Ferramenta e Utensílios 

Equipamento Administrativo e infonnático 

Taras e Vasilhame 

Outras lmobil. Corpóreas 

AdianL pi Conta Imob. Corpo 

INVFSTIMENTOS F1N.~NCEIROS 

414+415 Tltulos e Out. Aplic. Financ. 

447 Adiant. p/ Conta lmob, Fin. 

ClRCliI.ANH: 

HISTENCIAS 

36 Matérias Primas, Subo Consumo 

32 Mercadorias 

37 Adiantamentos p/conta de compras 

Divid;l' TerCl'lrO! ·i\.h·dio longo pr;ll;O 

Di\'id;l~ t('rc 'iro~-Cur1o pruo 

211/5 OientesC./c. 

21B Clienlescobrança duvidosa 

229/2619 Adiantamento a fornecedores 

24 

26 

Estado e outros entes públicos 

Outros devedores 

Titulo~ t' ;lr1icaçõe de tesQw,niol 

15 Tltulos negociáveis 

18 Outras aplicaçOes de tesouraria 

12 

13 

11 

271 

272 

D ... positO~ banctlr ios e cai"a 

Depósitos bancários 

Contas do Tesouro 

Caixa 

Acre, :imn\ dE diferimento. 

Acréscimos de proveitos 

Custos diferidos 

2.107.205,15 

2.107.205,15 

184.935,01 

184.935,01 

2.367.118,12 

42.782.794,82 

29.312.814,32 

1.120.587,57 

88.478,45 

12,920.792,64 

5.343,48 

949.912,63 

179.673,95 

89.727.515,98 

1.210.057,73 

1.210.057,73 

5.033.100,98 

932.202,90 

54.261,74 

315.000,00 

1.614.829,90 

7.949.395,52 

214.760,91 

114.511,59 

19.523,01 

348.795.51 

99,542,255,22] 

184.935,01 

184.935,01 

16.673.013,40 

26.812.769,27 

1.020.899,89 

79.979,05 

12.178.937,42 

5.343,48 

715.626,58 

57.486.569,09 

783.399,14 

127.835,29 

911.234,43 

;:;;;:;;1-____ '_' _,'_"_,255.22 _ -=-:=:-::= 
TOTAL DE AMORTIZAÇOES 57.671.504,10 I 

TOTA L DE PROVISOES 911.234,43 ! 

2.107.205,15 

2.107.205,15 

2.367.118,12 

26.109.781,42 

2.500.045,05 

99.687,68 

8.499,40 

741.855,22 

234.286,05 

179.673,95 

32.240.946,89 

1.210.057,73 

1.210.057,73 

5.033."100,98 

148,803,76 

54.261,74 

315.000,00 

1.486.994,61 

1.038.161,09 

214.760,91 

114.511,59 

19.523,01 

348.795,51 

99.542.255,22 

99.542.255,22 

TOTA L DO AcnVO __ ~2~01~,O~7~0~,l~'~0,~1~2~_~'~8=,'=82=,=73~8~,'=3=,~_~1=42.487.421.59 

2.107.205,1~ 

2.107.205,15 

0,0< 

2.367.118,12 

28.867.431,39 

3.869.030,37 

194.304,54 

11.144,79 

1.383,827,76 

333.329,52 

179.673,95 

37.205.860,44 

1.748.480,32 

1.748.1180,32 

7.741.323,42 

141.723,50 

46.848,42 

245.000,00 

2.870.419,87 

11 .045.315,21 

57.147,03 

455.692,23 

512.839,26 

37.906.196,30 

37.906.196,30 

-
90.525.896,72 

-\ 
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/;~ \ 
CQ1'<TAS CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO EXERClCIO 2013 EXERCíCIO 20~ 

CAPITAL PRÓPRIO 

51 Capital 34.940.000,00 34.940.000,00 

56 Reservas de Reavaliação 

57 Reservas 11.544.911,91 14.375.179,95 

59 Resultados Transitados -66.016.747,43 -55.670.638,99 

Subtotal -19.531.835,52 -6.355.459,04 

88 Resultado Uquido Exercido -9.168.719,57 -10.288.693,18 

TOTAL CAPITAL. PRÓPRIO -28.700.555,09 -16.644.152,22 

PASSIVO 

29 Provisões para riscos e encargos 1.072.693,29 1.070.803,76 

1.072.693,29 1.070.803,76 

Divida'!!o a terceirO'>· \fedia t' longo praw 

Dl\'ida!-> a ler((~iro" - Curto pra/.Q 

231 Dívida Instit. de Crédito 18.177.113,32 18.177.113,32 

221 Fornecedores C/C. 16.779.928,97 11.447.994,55 

228 Fornecedores - Fact. e Conf. 548.412,97 743.911,48 

225+219 Cauções Fom) Adiant.Cliente 99.259.019,64 41.950.883,27 

239 Outros Emprest. obtidos 

261 Fornecedores [mobilizado 626.498,37 429.627,66 

24 Estado e Out. Entes Públicas 131.669,15 133.429,35 

262(3(7 Outros 17.453.781,13 14.179.443,05 

152.976.423,55 87.062.402,68 

Acresdmos e diferimentos 

273 Acréscimos e custos 8.541.065,31 9.013.952,82 

274 Proveitos diferidos 8.597.794,53 10.022.889,68 

17.138.859,84 19.036.842,50 

rOTAl DO PASSiVO 
r-

171.187.976,68 --:-::-:-: 107.170.048,94 

-
TOTAL DO CAPITAL PROPRIO E DO PASSIVO 142.487.421,59 90.525.896,72 

III 
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Demonstração de Resultados 
\ 

/~ 
7 

\ 

CON J .loS mSI(;NAçAO f\I'RClOO 200 [\11(('10020]1' 

;' (,USTOS I PERDAS 

61 Custo mercadoria vendidas!' das malénllS consurrudlls 

Mercadorias V 
Materlas -primas,sub. e consumo 11 .077.273,57 11.077.273,.57 10.485.652,95 10.485.652,95 

" Fornecunl.'nlos e 5e!"VIÇOS externos 22.884.906,44 28.383.788,72 

Custos com pessoal 

641/2 Remunera~ões 46.326.025.62 44.145.399,27 

Encargos sociai!;: 

64' Pffi"" 148.282,58 487.157,25 

645/6/8 Outros 10.300.382,49 56.774.690,69 7.244.002,56 51.876.559,08 

662+663 Amorhu~oes do Imobilizado corpóreo e incorpóreo 3.793.443,80 2.675.258,61 

67 ProvisOes do exercido 188 .629,62 757.485,16 

" Transf. correntes concedidas e presla~Oes SOCiaiS 

OS Outros custos e perdas operacionaiS 150.773,51 151.578,65 

I 
1/\1 ~.869.n1,63 94..33.0~ 

6" Perdas em empresas do grupo e associadas 

683+684 Amort iziu;OI!$ e ajUstilomentos de iloplicaçoes e investimentos financeiros 

681+688 

Juros e custos sunllares: 

1"'11"" ,mp"~' do E'"P' 
Outros 409.403,46 409.403,46 466.247,39 466.241,39 

I 95.2'1').121,09 94.196.510,56 

L " Custos e perdas extraordinaria5 540.478,43 1.083.179,54 

II.") 95.819.599,52 95.819.'750,10 .. Impostos sobre o rendimento do exerclcio 88.987,21 88.970,23 
- ---'-

I 95.908.586,73 95.968.'720,33 

88 Resultado liquido do exen:!çio I -9.168.719,5'7 -10.288.693,18 

PRO\ IlroS F (;.\!'IO 1I0~ 

71 Vendas e prestaçoes de serviços 

711 Vendas 

712 Prestaçilo de serviços 83.282.750,94 83.282.750,94 82.805.685,03 82.805.685,03 

72 Impostos, tallas e outros 

75 Trabalhos para a própria empresll 

73 Provei tos suplementares 69.297,35 57.386,53 

74 Subsldios il exploraçilo 577.865,16 205.706,69 

76 Outros proveitos e ganhos operacionaiS 343.884,68 381.106,31 

r- 1RI 84.2'73.'798,13 83.449.884.,56 

782 Ganhos em empresas do grupo e a!lSOClildas 

78' Rendm1E!ntos de parllClpaçOl!$ de capJla l 

781+786 Outros Juros e proveilos similares 

86.479,26 ! 
718,06 

788 OUlros 86.479,26 310.596,33 311.314,39 
~ 

,"I 
'-------

84.360.277,39 83.761.198,95 

79 Proveitos e ganhos exlraordin~rios 2.379.589,77 1.918.828,20 
- -rn 86.739.867,16 85.680.027,15 

RESUMO Ano 2011 Ano 2010 

Resultados Operacionail (B)-(A) -10.595.919,50 -10.880.0138,61 

Resultados Financeiros (D-B)-(C-A) _322.924,20 -154.933,00 

Resultados Correntes (O)-(q -10.918.843,'70 -11.035.311,61 

Resullados Exlr.lmdinários (F-D)-(E-q 1.839.111,34 835.648,66 

Resullados Antes de Impostos -9.079.732,36 -10.199.722,95 

Imposto sobre Rendimentos Exen:lcJo 88.98'7,21 88.9'70,23 

Result.ldos Liquidos Exercicio : (F}-(C) -9.168.119,57 -10.288.693,18 

III 
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Demonstração de Resultados 

por Funções 

DESIGNAÇAO 

Prestação de Serviços 

Custos das Vendas e das prestações de serviços 

Resultados Brutos 

Outros proveitos e ganhos operacionais 

C. de Distribuição 

C. Administrativos 

Outros custos e perdas operacionais 

Resultados Operacionais 

Custo Liq. de financiamento 

Ganhos e perdas em filiais e associadas 

Ganhos e perdas em outros investimentos 

Res. Não usuais ou não frequentes 

Resultddos Correntes 

Impostos si os Res. Correntes 

Resultados Correntes após impostos 

Res. Extraordinários 

Impostos si os Res. Extraordinários 

Resultado Liquido do Exercício 

.. 

ULS Eá 

Exercício 2013 Exercício 2012 

83.637.551,10 82.382.986,37 

-91.067.505,01 -87.913.020,79 

-7.429.953,91 -5.530.034,42 

1.272.879,69 845.660,33 

-3.787.896,64 -5.983 .973,56 

-170.773,51 -151.578,65 

-10.115.744,37 -10.819.926,30 

-412.644,52 -475.493,58 

-10.528.388,89 -11.295.419,88 

-88.987,21 -88.970,23 

-10.617.376,10 -11.384.390,11 

1.448.656,53 1.095.696,93 

-9.168.719,57 -10.288.693,18 
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Fluxos de Caixa 

Actividades Operacionais 

Recebimentos de clientes 

Pagamentos a fornecedores 

Pagamentos ao pessoal 

Fluxo gerado pelas operações 

Pagamento/recebimento de imposto sobre o rendimento 

Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional 

Fluxos gerados antes das mbrirns exfraordillárillS 

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 

Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias 

FIIIXO das actividades operacionais (1) 

Actividades de Investimento 

Recebimentos provenientes de: 

Investimentos financeiros 

Imobilizações corpóreas 

Imobilizações incorpóreas 

Subsídios de investimento 

Juros e proveitos similares 

Dividendos 

Pagamentos respeitantes a: 

Investimentos financeiros 

Imobilizações corpóreas 

Imobilizações incorpóreas 

Fluxo das actividades de investimento (2) 

Actividades de Financiamento 

Recebimentos provenientes de: 

Empréstimos obtidos· 

Aumentos de capita l, prestações suplementares e prémios de emissão 

SubsIdios e doações 

Venda de acções (quotas) próprias 

Cobertura de prejuízos 

Pagamen tos respeitantes a: 

Empréstimos obtidos 

Amortizações de contratos de locação financeira 

Juros e custos similares 

Dividendos 

Redução de capital e prestações suplementares 

Aquisição de acções (quotas) próprias 

Fluxos das actividades de ji,,,mcimnento (3) 

Variações de caixa e seus equivalentes (4)='(1)+(2)+(3) 

Efeito das diferenças de câmbio 

Caixa e seus equivalentes no inicio do período 

Caixa e seus equivalentes no fim do pedado 

mi 

92.326.584,93 

-24.616.959,61 

-57.181.667,62 

10.527.957,70 

-10.464.791,19 

63.166,51 

18.308,82 

-6.695,05 

74.780,28 

5.088,34 

86.479,26 

Sublolal 91.567,60 

·306.742,72 

Subtotal -306.742,72 

·215.175,12 

Subtotal 

·23.648,91 

Subtotal -23.648,91 

-23.648,91 

-164.043,75 

512.839,26 

348:795,51 

• ULSNEO 

\ 

I 

\~ 
/ 
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Anexo à Demonstração de 

Fluxos de Caixa 

Em anexo a esta demonstração devem ser fe itas as seguintes divulgações: 

ULS 

Discriminação dos componentes da caixa e seus equ iva lentes, reconciliando 05 montantes 

evidenciados na demonstração dos flu xos de caixa com as rubricas do balanço: 

-
2013 

Numerário 14.530,27€ 

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 329.272,50 € 

Equivalentes a Caixa 
Caixa e seus equivalentes 4.992,74 € 

Outras disponibilidades 
Depósitos em instituições financeiras 214.760,91 € 
Contas do Tesouro 114.511,59 € 

Caixa 19.523,01 € 

• Na divulgação dos fluxos de caixa, foi utili zado o método directo, o qual nos dá a informação 

acerca dos componentes principais de recebimentos e pagamentos brutos, obtidos pelos 

registos contabilísticos do Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. 

/ 
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Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados 

o decreto-lei n.º 67/2011, de 2 de Junho, cria, com a natureza de entidade pública empresarial a 

Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E. (ULS do Nordeste, E. P. E.), por integração do entro 

Hospitalar do Nordeste, E. P. E. (CHNE), e do Agrupamento dos Centros de Saúde do Alto Trás -os -

Montes I - Nordeste (ACES Nordeste), constante do anexo I ao presente decreto -le i, do qual faz parte 

integrante. 

A unidade local de saúde, igualmente com gestão empresarial, na região do Nordeste, abrange a 

totalidade do distrito de Bragança e o município de Vila Nova de Foz Côa (do distrito da Guarda). 

Esta decisão proporcionou mais-valias associadas à consolidação de cuidados de saúde decorrentes da 

integração de cuidados de saúde a prestar, nomeadamente através da criação de um processo clínico 

único, partilhado entre cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares e cuidados continuados. 

Além disso, permitiu uma optimização da oferta dos serviços de urgência e dos cuidados de sa úde 

programados com uma gestão mais racionalizada da procura. 

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2013foram preparadas tendo em consideração 

os princípios contabilísticos geralmente aceites previstos no Plano Oficial de Contabilidade do Ministério 

da Saúde. 

As demonstrações financeiras de 2012e demais documentos prestadores de contas reflectem toda a 

actividade da unidade local de saúde já que a consolidação de contas ocorreu em 2012, por razões 

técnicas e de índole organizacional não foi possível ser realizada em 2011. Com a nomeação do órgão de 

gestão da ULS do Nordeste, EPE, Despacho n.º 1010/2012, de 25 de Janeiro, foi dado início o processo 

de consolidação das contas com efeito a 1 de Janeiro de 2012. 

Ultrapassadas as dificuldades supramencionadas, em Dezembro de 2012 foi aprovado pelo Conselho de 

Administração o Relatório de integração dos direitos e obrigações do ex-Aces Nordeste, sem prejuízo 

das eventuais regularizações/ajustamentos que posteriormente se mostrem necessárias. 

As demonstrações financeiras de 2013 e demais documentos prestadores de contas já reflectem as 

regularizações/ajustamentos que se mostraram necessários para reflectir de forma apropriada, 

verdadeira e fiável a situação económica, financeira e patrimonial da Unidade Local de Saúde do 

Nordeste, EPE. 

As regularizações/ajustamentos que se mostraram necessários serão citadas nas respetivas notas do 

anexo ao balanço e a demonstração de resultados. 

III 

• í 
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.. 
ULSNEO 

As notas que a segu ir se desenvolvem respeitam à numeração definida pelo Plano Ofi cial de 

Contabi lidade, re lativamente à estrutura apresentada. , 

As notas não referenCiadas não são aplicáveIS por IneXIStência de valores ou a sua apresentação não~ 'r 
relevante para a leitura das demonstrações fmancerra anexas ), \ 

NotaZ ./ 

O Balanço e as Demonstrações de Resu ltados são susceptíveis de comparabilidade porque a Unidade 

Local de Saúde do Nordeste, E. P. E. (ULS do Nordeste, E. P. E.), foi constituída em 1 de Julho de 2012 

por integração do Centro Hospitalar do Nordeste, E. P. E. (CHNE), e do Agrupamento dos Centros de 

Saúde do Alto Trás -os -Montes I - Nordeste (ACES Nordeste), sendo que, este último só foi integrado 

em 1 de Janeiro de 2012. 

O processo de integração dos direitos e obrigações está conclu ído e os factos materialmente relevantes 

que exigiram ajustamentos/regularizações foram relevados em Dezembro de 2013, pelo que, sem 

prejuízo de eventuais regu larizações/ajustamentos que posteriormente se mostrem necessárias, as 

demonstrações financeiras representam de forma apropriada, verdadeira e fiável a situação económica, 

financeira e patrimon ial da Unidade Loca l de Saúde do Nordeste, EPE. 

Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do Ba lanço e da Demonstração de 

Resu ltados, por natu reza e por funções, bem como métodos de cálculo respeitante às amortizações e 

provisões. 

a) Imobilizado Corpóreo 

Os bens do activo imobi lizado foram registados e valorizados segundo o custo de aqu isição (IVA incluído, 

por não ser dedutível). 

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, de acordo com o disposto nas 

tabelas I e II anexas à Portaria n.- 737/81, de 29 de Agosto, e respectivas alterações que lhe foram 

introduzidas pelas Portarias n.- 990/84, de 29 de Dezembro, e n.- 85/88, de 9 de Fevereiro, e Decreto 

Regulamentar n.- 2/90, de 12 de Janeiro, e ainda pelo Decreto Regulamentar n.- 22/99 de 6 de 

Outubro. 

Os bens do activo imobil izado adqU iridos no ano 2011, de valor inferior a 199,52 euros, foram 

amortizados a 100%, de acordo com o ar\. 31.- do referido diploma legal. 

Os bens do activo imobilizado integrado em Dezembro de 2012, no âmbito do processo de integração 

dos direitos e obrigações do ex-A ces Nordeste, foram registados com base no apuramento dos va lores 
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contabilísticos por rubrica efectuado pela ARSN, IP e val idado pelo Conselho de Admin istração da 

ULSNE, EPE. 

Em Dezembro de 2013 foi possível identificar, inventariar e relevar contabilisticament 

(regularizações/ajustamentos) os factos decorrentes desse processo de inventariação dos bens do ... tivo 

imobilizado transferidos, permanecendo por inventariar os terrenos e o imobilizado em curso do ex-

Aces. 

b) Existências (Matérias de consumo) 

As matérias de consumo destinadas ao consumo pelas diversas linhas de produção e especia lidades, são 

registadas ao custo de aquisição (IVA incluído, por não ser dedutível), através do sistema de inventário 

intermitente (mensal), uti lizando o custo médio ponderado como método de custeio das sa ídas. 

c) Dívidas de terceiros 

Foi adoptado o critério fiscal, em detrimento do critério económico no cálculo das provisões de dívidas a 

receber dos nossos utentes/outros devedores. 

A adopção do referido critério resu lta da especificidade e subjectividade inerente a actividade prestada 

pela Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE. 

Em 2013, a Un idade Loca l de Saúde do Nordeste, EPE reforçou a rubrica cobrança duvidosa mediante 

informação do Gabinete Jurídico e Contencioso por entender que as dívidas de terceiros, existentes em 

31 de Dezembro de 2013, apresentam riscos de incobrabil idade a méd io longo prazo. 

As dívidas de terceiros integradas em Dezembro de 2012, no âmbito do processo de integração dos 

direitos e obrigações do ex-Aces Nordeste, foram reconhecidas na íntegra segundo os registos 

efectuados na contabilidade da ARS Norte, IP. As dívidas de terceiros proven ientes do ex-Aces ainda não 

foram objecto de ava liação do risco de incobrabil idade a médio longo prazo. 

Os direitos e obrigações intra-instituições dos extintos Centro Hospitalar do Nordeste, E. P. E. (CHNE) e 

do Agrupamento dos Centros de Saúde do Alto Trás -os -Montes I - Nordeste (ACES Nordeste) que 

foram integrados em Dezembro de 2012na Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE foram, em 

Dezembro de 2013, expurgados das demonstrações financeiras e relevado esse 

ajustamento/regularização nas contas apropriadas do fundo patrimonial que haviam sido 

movimentadas em Dezembro de 2012. 

d) Acréscimos e diferimentos 

Em obediência ao princípio "Da especial ização" registam-se as segu intes situações: 

• Encargos com horas extraord inárias e noites e suplementos, no montante de 585 .196,70 €. 
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Encargos com Férias e Subsídio de férias contabi lizados durante o ano, na rubrica aCféSCim:)s \ .. 
de custos atingiram o montante de 5.104.296,13€, com base na estimativa dos encargo:; - . 

produzidos pelo RHV (Software do Departamento de Recursos Humanos - RHV) a serem.pa os ~ 
no próximo exercício. ~ ~ 

• 

.-
• Encargos sobre remunerações (v.g. férias, subsídio de férias) foram contabilizados em 2013 

com base na estimativa dos encargos produzidos pelo RHV (Software do Departamento de 

Recursos Humanos - RHV) a pagar no próximo exercício. O montante estimado cifra-se em 

1.156.948,68€. 

• Juros a liquidar referente ao empréstimo concedido pelo Fundo de Apoio ao Sistema de 

Pagamentos do SNS, no montante de 1.313.857,29€. 

Foi reconhecido o montante de 66 .608,52 euros, na rubrica outros acréscimos de custos, 

referente a serviços prestados em 2013, facturam recepcionados em 2014. 

• Foi reconhecido o montante de 314.157,99 euros, na rubrica remunerações a liquidar (outras), 

referente ao montante apurado no âmbito programa de rescisões por mútuo acordo de 2013. 

Acréscimos de Proveitos foram contabilizados no exercício económico de 2010, 2011e no 

corrente exercício económico, na rubrica outros acréscimos de proveitos, o montante de 

96.914.698,96€. O saldo desta rubrica resulta da valorização dos cu idados de saúde prestados 

(não facturados) aos utentes beneficiários do SNS em 2010, em 2011 (1.º semestre). 

mensurado conforme previsto no Contrato-Programa de 2010 e 2011 celebrado com o 

Ministério da Saúde. Os va lores reconhecidos no 2.º semestre de 2011, no ano de 2012 e 

2013foram reconhecidos tendo em consideração 05 duodécimos atribuídos pela tutela à ULS do 

Nordeste, EPE. 

Acresce referir que no corrente exercício foi reconhecido na referida rubrica o montante de 

248.204,61 euros referente aos serviços prestados e não facturados pelos cu idados de sa úde 

primários (ex-Aces) no âmbito dos acordos internacionais nos anos de 2013 respectivamente. 

Durante o ano de 2013, a Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE teve ao seu serviço, em média, 

cerca de 1.947 colaboradores. No quadro, abaixo, encontra-se desagregado o número de colaboradores 

por categoria profissional, víncu lo ou qualquer outra situação. 
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CATEGORIA "-, 
Conselho de Administril\ão O • 
Médkos e Internos 361 86 17 1% 

21 

O 61 fl\ 
120 /' 

Temiro Sup. Salide S 14 

Outros Té<. Sup. li 14 16 

Técnico Diag. Terap. 7S 11 17 

Enfermagem 416 68 104 63' 
~ 

Informática 11 13 ~ 

Assistente Técnicos 236 l8 II 11l 
Ass istentes Operacionais 11' 120 .47 
Outros O 30 II 

TOTAL 1.191 lJ4 457 1l 4J 1.947 

"lota 1" 

Movimentos ocorridos nas rubricas do act ivo imobi lizado constantes do ba lanço e nas respectivas 

amortizações e provisões, de acordo com quadros do tipo seguinte: 

I 
Rul>nu. , lo Ini i.1 

R .. n.Ii.\o. .... 
·\um .. ntos \hf ... ~(Wt 

Tun.tl".i'n,iul' 
S.ld" fi .... ! 

- ~-\.j~ .. mo'nt, .. r- - Alo", .. , 

l",o1:>ili do ( ,'m Cu",,, 

ObraemçursoA 2.107.205,15 2.107.205)5 

2.107.205,15 2.107.205,15 

Itmohihu~/\ In .. nrl'''t,·.~ 

Despesas de instdlaç~o 86.504,23 B6.~.23 

Despe.as Inves!. De5eflv. 98.430,78 98.430,78 

lmob. em curso de tnlobihuçÕE'S .... corpóreilli 

Outras 

Adi.mt.1rnen tos 

184.935,01 114.935,01 

Ilm{lt>iti7.~~, ,r'''I,i>ru' 
Terrenos recursos n~t . 2.367.118,12 2.367.1 18,12 

Edifkios e outras ,onstruçõe5 43.237.776,75 .oÓ55.222,71 200.240,78 42.782.794,82 

Equip<lmenlo b.lsico 30.420.868,02 -907.613,19 257.709,49 458.150,00 29.312.814,32 

Equip<lmento transporte 1.283.979,27 ·163.391.70 1.120.587,57 

Ferrilmmtas e ulel\sllios 87.470,80 5,72 1.001,93 88.478,45 

EqUlp<lmento adminIStrativo e mfoTI1'1Abco 14.299.591,45 . 1.415.585,93 36.787,12 12.920.792,64 

Taru e vasilhame 5.343.48 5.343,48 

Outras ImoblliMçoes corpo 1.270.272,92 ·328.234,40 7.874,11 949.912,63 

I Ad;,""m,O<m 179.673,95 179.673,95 

93.152.094,76 -3.470.042,21 503.613,43 458.150,00 89.727.515,98 

tnvp~hmt'nH" bn.n .. rifl', 

OutrilS a plic~ç . fin~nc. 

Adiantamentos 

ToI.1 Ger.1 95.4U.2l.f,92 -3.470.042.21 503.613,43 458.150,00 r-- 92.019.656,14 

Os bens do activo imobilizado integrados em Dezembro de 2012, no âmbito do processo de integração 

dos direitos e obrigações do ex-Aces Nordeste, totalizaram 33.698.256,92 euros. Em 2013, foram 

inventariados os bens do activo integrado em Dezembro de 2012 e foi necessário efectuar 

regularizações/ajustamentos que totalizaram -3.470.042,21 euros. 

Notas: 

Obra em curso A Obras em curso nos CSP 
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Rubricas Saldo Inicial Reforço ;\ nulaçdcy'Reversão Solido Final 

,Imobilinçoe!> Incorpóreas 

431 Despesas de instalação 86.504,23 0,00 0,00 ~ 432 Despesas de Invest. Desenvolvimento 98.430,78 0,00 0,00 .430,78 

439 Outras 0,00 

184.935,01 0,00 0,00 184.935,0 

Imobiliz,lções Corp6reas 

421 Terrenos recursos na t. 0,00 0,00 0,00 0,00 

422 Ediflcios ou tras construções 7.638.781,52 2.021.089,86 9.659.871,38 

423 Equipamento básico 33.096.541,18 1.187.520,11 458.150,00 33.825.911,29 

424 Equipamento transporte 973.436,42 47.463,47 1.020.899,89 

425 Ferramentas e u tensllios 76.499,28 3.479,77 79.979,05 

4261 Equipamento Ad ministrativo 2.814.983,23 172.576,67 2.987.559,90 

4262 Equipamentos informáticos 8.911.236,24 280.141,28 9.1 91.377,52 

427 Taras e vasilhame 5.343,48 0,00 5.343,48 

429 Outras imobilizações corpo 634.453,94 81.1 72,64 715.626,58 

54.151.275,29 3.793.443,80 458.150,00 57.486.569,09 

Im'e.;timento Financeiro' 

415 Outras aplicaç. financ. 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
r---

Total Geral 54.336.210,30 3.793.443,80 458.150,00 57.671.504,10 

Na coluna de saldo inical estão evid enciados, para alem do correspondente saldo fina l de 2012, as 

regularizações/ajustamentos, no montante de -3.160.797,98 euros, referente às amortizações dos bens 

de imobili zado que foram transferidos em dezembro de 2012 do Ex-Aces e, as amortizações do exerci cio 

de 2012 dos bens de imobilizado que foram inventariados, no montante de 1.365.838,95 eu ros. 

" .. 
Em relação às imobilizações corpóreas e em curso, o valor global do imobilizado, constante no ba lanço, 

está afecto à actividade da Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E., no entanto, o seu saldo é 

composto por bens não cadastrados resultantes da transferência dos direitos e obrigações do ex-Aces 

Nordeste. Os bens estão localizados em diferentes unidades de sa úde, conforme quadro infra. 

v{ 
l' \ 

I 

Ir 
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Descrição Local Montante 

Centro de saúde de Carrazeda de Ansiães Carrazeda de Ansiães 0,00 "-
Centro de saúde de Mogadouro Mogadouro 49.838,59 

v6 Centro de saúde de Macedo de Cavaleiros Macedo de Cavaleiros 116.922,11 
Centro de saúde de Afandega da Fé Afandega da Fé 160.478,20 
Centro de saúde de Santa Maria Bragança 325:~ Extensão de Izeda Izeda 11. ,8 
Centro de saúde de Freixo de Espada à Cinta Freixo de Espada à Cinta 73.153,60 
Centro de saúde de Mirandela II Mirandela 13.580,10 
Extensão de Sendirn Sendirn 134.435,8lY V 
Extensão da Torre Dona Chama Torre Dona Chama 195.955,71 
Centro de saúde de Miranda do Douro Miranda do Douro 41.704,13 
Centro de saúde de Vila Flor Vila Flor 820.169,31 
Centro de saúde de Vimioso Vimioso 135.033,01 
Centro de saúde de Moncorvo Moncorvo 4.396,85 
Laboratório Distrital de Saúde Pública Bragança 24.375,00 

Total imobilizações em curso 2.107.205,15 

Not r 

o valor global das dívidas de cobrança duvidosa, incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de 

terceiros constantes do ba lanço, é o seguinte: 

Rubrica Valor 

211 Clientesc/c 0,00 

213 Utentes c/c 0,00 

215 Instituições do Estado 0,00 

218 Clientes de cobrança duvidosa 783.399,14 

26 Ou tros devedores 127.835,29 
I--

Total 911.234,43 

Nota 25 

o valor globa l das dívidas activas, onde transparece as dívidas a receber dos colaboradores da 

instituição, e passivas respeitantes a dívidas a pagar aos colaboradores da instituição, são as seguintes: 

Descrição Valor 

Valor global das dívidas activas 389,58 

Valor global das dívidas passivas 31.513,17 

Total 31.902,75 

II 

) 
" 
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Ne'a 2R 

Relativamente às dívidas incluídas na conta "Estado e outros entes públicos1l em situação de mora, os 

referidos valores encontram-se reportados no quadro infra: 

Descrição Valor 

2421 Trabalho dependente 0,00 

2422 Trabalho independente 0,00 

2429 Sobre outros rendimentos 0,00 

243 Imposto si Valor Acrescentado 0,00 

245 Contribuições para a Segurança Social 36.815,42 

Total 36.815,42 

Não foi possível apresentar um valor global dos compromissos re lat ivos a pensões, no entanto, foi 

reconhecido na rubrica 643 - Pensões o montante de 148.282,58 € referente aos encargos suportados 

no exercício económico em análise. 

Not 4 

Desdobramento da conta de provisões e expl icitação dos movimentos ocorridos no decorrer de 2013, 

de acordo com o quadro segu inte: 

Rubricas Saldo Inicial Aumento Reduçao Saldo Final 

291 Provisões para cobrança duvidosa 874.036,06 39.655,82 2.457,45 911.234,43 

292 Provisões para riscos e encargos 1.070.803,76 159.403,34 157.513,81 1.072.693,29 

39 Provisões para depreciação de existências 

49 Provisões para investimentos financeiros 

Total 1.944.839,82 199.059,16 159.971,26 1.983.927,72 

Os movimentos preconizados no corrente exercício económico, têm a sua origem nos movimentos 

ocorridos na conta de provisões resultante da aplicação do critério adoptado pela ULS do Nordeste, EPE 

para o reforço ou anu lação de provisões. 

A provisão para riscos e encargos, no montante de 159.403,34 €, fo ram reconhecidos no corrente 

exercic lo após avaliação e mensuração do ri SCO inerente das acções judiciaIS pendentes em 31/ 12/ 2013 . 
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A redução, no montante de 157.513,81 €, resulta do desreconhecimento e reajustamento das provisões 

após ava liação/reavaliação do Gabinete Jurídico e Contencioso. 

t I 

A participação no capital estatutário foi subscrita e é detido, na sua globalidade (100%), pelo Estado. 

A explicitação e justificação dos movimentos ocorridos em 2013, em cada uma das rubricas, de capitais 

próprios, constantes do balanço, para além das referidas, é expressa no quadro seguinte: 

Conlas Saldo Inicial Diminuições :---Aumentos Saldo Fmal F: Capital Estatutário 34.940.000,00 
. :-:-::-:-::-:: 

34.940.000,00 

57 Reservas 14.375.179,95 4.280.447,64 7.110.715,68 11.544.911,91 

571 Reservas Legais 

572 Reservas estatutária s 

574 Reservas Livres 

5741 Reservas do SPA 

5742 Reservas de EPE 

575 Subsfdio 

576 Doações 110.472,76 110.472,76 

5761 Oe numerário 57.282,02 57.282,02 

5769 De equipamento 53.190,74 53.190,74 

577 Reservas decorrentes transf. activos 14.264.707,19 4.280.447,64 7.110.715,68 11.434.439,15 

59 Resultados Transitados -55.670.638,99 12.445.421,83 22.791.530,27 -66.016.747,43 

591 De exercício anteriores -45.861.965,71 482.663,04 10.291.336,36 -55.670.639,03 

592 Do exercido anterior -9.808.673,28 11.962.758,79 12.500.193,91 -10.346.108,40 

5921 Do exercido anterior -10.291.336,32 10.291.336,32 10.288.693,18 -10.288.693,18 

5922 Regularizações 482.663,04 1.671.422,47 2.211.500,73 -57.415,22 

I 88 Res. Liquido do Exercício -10.288.693,18 10.288.693,18 -9.168.719,57 

Em conformidade com o quadro supra, os aumentos e diminu ições ocorridos na rubrica 59 - Resultados 

Transitados tiveram origem nas segu intes regularizações: 

• Transferência do saldo fina l de 2011, no montante de 10.291.336,32 €, da rubrica 5921-

Resultados Transitados - Do exercício anterior para a rubrica 591-Resultados Transitados - De 

exercícios anteriores. 

• Transferência do saldo final de 2011, no montante de 482.663,04€, da rubrica 5922-

Regularizações (Resultados Transitados - Do exercício anterior) para a rubrica 591-Resu/tados 

Transitados - De exercícios anteriores. 

• Aplicação dos resu ltados na conta 5921-Resultados Transitados - Do exercício anterior, 

negativos, obtidos em 2012, no montante de 10.288.693,18 €; 
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Regularização no corrente exercício económico, ao abrigo da Directriz contabilística n.º 8/92/ dos factos 

imputáveis ao exercício económico de 2012. 

• Foi reconhecido na rubrica 5922-Regularizações (Resultados Transitados - Do exercício anterior) 

uma diminuição de 1.728.837,69{ e um aumento de 1.671.422,47 {resultante de factos 

imputáveis ao exercício económico de 2012. 

Na sequência dos factos materialmente relevantes comprovados no ano de 2013 referente ao relatório 

de integração dos direitos e obrigações do ex-Aces Nordeste aprovado pelo Conselho de Administração 

da Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE foi relevado na conta de fundo patrimonial - 5772-

Integração de saldos do ex-Aces Nordeste as regularizações/ajustamentos necessários do qual resultou 

uma diminuição de 7.110.715,68 {e um aumento de 4.280.447,64 {na respectiva rubrica. 

Nota 4 

Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, como segue: 

Movimentos Mercadorias 
Matérias-primas 

Subsidiárias e de Consumo 

Existências iniciais 1.748.480,32 

Compras 10.195.461,35 

Regularizações 343.389,63 

Existências finais 1.210.057,73 

Custos no exercício 11.077.273,57 

.... nt~ 43 

As remunerações atribuídas aos órgãos sociais da Unidade Local de Saúde (5 elementos e Fiscal Único) 

no presente exercício estão evidenciadas no anexo I do relatório de gestão . 

.. 
Demonstração dos resultados financeiros, como segue: 

Cu'tOI , Prrd.l\ 20n 2012 Pr,,"~;lo~ e C.nho, 201,1 2012 

6S; Juros suportados 401.236.17 I--454.481.1"6 ~ Juros obtidos 
- t- 718.06 

683 Amort izações de lllves!imentos em Imóveis 78J Rendimentos de imóveis 

68. Provislles para aplicaçOes financeiras 785 Diferenças de cambio favoráveis 

685 Diferem;as de cambio desfavoráveis 786 Desconto de pronto pagamento obtidos 86.479,25 145.173,04 

687 Perdas na alieno de aplicações de tesouraria 787 Ganhos na alieno de aplicaçÔ13 de tesouraria 

688 Outros custos e perdas financeiras 8.167,29 11.766,23 788 Outros proveitos e ganhos financeiros 0,01 165.423,29 

Resultados financeiros (+/-) -322.9U,20 -154 .933,00 

86.'79,26 311.314,39 86.419,26 311.314,39 

ó 

\ 
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Nota 46 

/~ Demonstração dos resu ltados extraordinários, como segue: 

- ,--
Lu~IO, ~ I't,d.' =r 2011 2012 Pn)Hih>~ p C.nh'" 20\.1 L/ "" .~ 1 

6" TransfermClas de (ii pit .. 1 concedid.., 
-

792 Recuperaç~o de dlvidlls 
-

692 Dividas incobr~V('iJ 793 Canh05em uislfncias 485.065,78 770.211.68 

693 Perdn em e~i5tmcloJs 141.676,15 560.352,44 79. Ganhos em unobiliuçÔl!S 

69. Perdas em imobthzllçOes 795 Beneflcios e penalidddes contratuais 

695 Mulln e penalid~dC!S 276.87 2.344,96 796 ReduçOes de amortizações e proVÍ5Õe'5 159.971.26 373.122,14 

696 AlimentO:'; anlOTtlZdçOes e provisões 10.H9,54 5.278,27 797 Correcções reLativ<ls" exe.clrios anteriores 771.816,31 254.981.80 

697 Correcções relo1tivdS II elterddos dnlenOICS J8U61,50 515.030.07 79' Oullos proveitos e ganhOSl'xtraordin;jrios 962.736,42 520.4S2,S! 

69' OulrO'l custOSl' perdas exlraordinArias 6.7l4,J7 173,30 

Resultados ~traordin'rJo5 (+; -) 
-

_ 835.648,66 f--~.839.111,34 

2.319,589,77 1,918,828,20 
j--

2.379,589,77 1,918,828,20 

Prestam-se aqui as informações exigidas por diplomas lega is que se aplicam à Unidade Local de Sa úde 

do Nordeste, EPE, de acordo com a sua actividade hospitalar. 

Despacho n .• 17164/2006, de 25 de Agosto 

MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO DE COMPRAS 

Códl O 

RUBRICAS 
Desi na lo 

DIferenças 
Processadas O ,-Proc.A uI&. Or .-Enc, Asa Or .-Proc. Orçamento Prac. Aquis. Enc. Assum. 

COMPRAS: 

312 Mercadorias 

PRODUTOS FARMAcâJTrcos: 
316 11 Medicarmntos 4.602.952,99 5,052,076,67 4,645,501 ,25 4.602.952,99 ·449.123,68 -42 ,548,26 0.00 
31612 Reagentes e pro<!, dlag, rápido 1,251.288,24 1,310,000,00 1.265.474,S6 1,257.288.24 -52.711,76 ·8.186,82 0.00 
31619 Outros produtos farrmcêllllcos 285.555,59 300.532,42 289.740.96 2S5.555.59 -14.976.S3 ·4.185.37 0.00 

--- -- -- -----·--- --- --'rôtaida-êimioi·m·, ._ .. _--_._-_._--- ----_. __ .. _---- - ____ :~~l~·~ :=:~~~~~~;~ :=:~_!~~~?~7 -_._----- ----
=:~~~)1~? ---- ~~:~~~ _._._ :::::~,~o ____ ~ . .!-4~:1~~,~2 

3162 Matelialda eo.,,1,I1ro cltllco 3.946.671,42 4.201.353,13 3.91\.851,34 3.946.671,42 ·254.681,71 -25.179,92 0.00 

3163 A'odulos al'menlarel 118.53 500,94 120,31 118,53 ·3S2.41 ·US 0.00 

3164 MalerialconsU/TD hotelei"o 200.54",52 2\6.000,00 204.35 \ .58 200,544,52 ·15."55,.8 -3.807,08 0.00 

3165 Materlat consUlTO adrrinistrativo 174.030,38 220.500,00 165_102,16 174.030.38 ·46.469,62 -11.071.18 0.00 

3166 Malerial manutençao e conservaçAo 196.669,69 350,000,00 201,229,02 196.669,69 · 153.3W,31 ·4.559,33 0,00 

3169 Outro rrEllerial de ~onsllnn ._ --_ .. _ .. _ .. _ .. -

"7 Devol""Ao de ~olTpras 99.612.5a 0.00 0.00 ·99.672,58 

318 Descontos ti abalirrentos em cOlTpras 36S.697.43 -36a.697.43 

Pagas 

963.970.49 
38.642,37 

5.423,83 

:= );~.~!:6;~9 

285.717,91 

103,34 

111 .504,22 

110.081,73 

9O.19S,34 

.93.761,73 

·362.639,63 
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MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO OE INVESTIMENTOS \ ... ,.L 

Códlo 

'" 

RUBRICAS 
Deli na lo 

IMoeILIZAÇoe; CORPOREAS: 

Terr enca ' ~cur, cs nalufais 

EdfI::Ios e CI.IlrllS conslruç6e. 

423 fQUPAMENrO~SICO: 

"" 4232 
42U 
4234 
4235 
4236 
4239 

Méclc:O)-c~u,glco 

Oe~ 
Oe 1ab00alÓflo 
MlblUrlo hOlp~81!1r 

De de s lnr K ÇBo e est. rW: al'~o 

De hotelaria 
OW, 

Orçamento 

0,00 

331.SOO.00 

216.000,00 
2.500,00 

20.000.00 
25.000.00 

Prot. Aquis. 

337.500,00 

216.000,00 

2.SOO,OO 
20 .000.00 
25.000 ,00 

6.000,00 6,000,00 
50.000,00 50,000,QO 
10.000,00 10.000,00 -_ .. _ . . _--- ._ . . _-------

: :I~~!!~~~~~!! ~!3 "- ' : }~.~~ ::.:~.!~iii;oo 

424 Oe ~ ansporle 

426 fQUPAM INTOADM IMSTRAT IV O EltEORMATICO: 

4261 
4262 

Equ1pa!rel'tc adrrinisliatlvo 

~a!!'!'!~ ':'!I!~~~ _ .. _ .. _ . . _ .. _. 

427 Taras e v,,"arre 

""u ._ .. _ . . _ .. -

IMO IJLlZACOEs INCORPÓReAS: 
43 m.bltzaç&e, IncorJlÓrea. 

IM09lLlZACOEs EM CURSO: 
ln'obiIil. ç&es e mc .. so 

BENS OE OOMINOPlB..ICO: 

Tot..1 d~ c';i.i'ã42& ._ .. _ .. _ .. _ .. 

Bens de dormlo pUblico 
'-"-"-"-"-"-TOTÂl ÕERA"C- . _-- _ .. - . . _ .. 

o . ., 

5.000,00 5.000,00 

50.000,00 50.000,00 

0,00 

Ene. Assum. Processad.s Dlfe renç.s 

205.052 ,80 

2 14.601 ,17 
455,82 

13.825 ,75 
18.296,82 
4.867 ,15 

20.02S,25 
8.881 .65 

: !I~;9:!~,~ 1 

1.001.93 

9.817.13 
27 .537,3\ 

:~!~:!~.~ .. -

Orç.-Proc.A uls. Or .-Ent. A .... o 

200.240,78 

205.463,08 
455,8\ 

12.926,00 
11.406.92 

1.191.91 
16.763,29 
3.497,48 

:~~;7!~~9 .. -

U)()I ,93 

9.877.13 
26.909,99 

:::::~:7!~,!2 

0,00 

0.00 

O." 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

:~ 

O." 
0,00 

0,00 
0.00 

.:: :~~ 

O." 
: ~~ 

O." 

rI-/' 
132 ,~:;; 137,259.22 ~.53 

1.398,n 10.531 ,92 0.00 
2 .()(~,111 2.0(4 ,19 O." 
6 ,174,25 1.074,00 6.336,~7 

6.703 ,18 7,593,08 4.256.16 
1.1 32,85 U08,09 0.00 

29.974 ,75 33.236.71 3.463,36 
1,118,35 6.502,52 1.~55,6! 

:::: :~~~ :~~~~~ 1:~~~~S 

0.00 O." O." 
3,998,07 3.998,07 1.001.S3 

40.122,117 40.122,117 4,895 ,18 
32.462,69 33.090,01 12.(l62,13 

~-

"-')].~!~ 1- - : !.?;~1~~ ::1:6}~2:1 

: :: )~~~~~~r: 
22.125,119 4.562,12 

:::::~~;~:H? :::1:':2~~~~ 

O." 0.00 
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MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO ECONÓMICO - Custos e Perdas 

Códl o 

6151 

'''' 6\63 

"" 6165 

"" 6169 

RUBRICAS 
Dellll na l o 

CUSTOSM~. VEH>. me 
Pl'odulos fafl1lllCaullcos 
Material d. COrr&1JfT1) ctnil;o 
Produtos almenlar8S 
tv\Ile<ÕflI coosurm hoIeleira 
MaI8flal consu,", IIdrriMls tr.tivo 

Matsrlal rmnutençlolconUlVaçlo 
Outro rmlarial de CoolUrro 
• -_. -- - -_. _ •• -_. _. -_. __ o 

Total da conla 61 
FõRriã:iM ENiõs E sBiViéo'S EXTER1õS: -

Subcontratos: 
6211 Assistência aniJulatórlo 

Molos complementares dlaon651ioo: 
62121 PIItologla C~C. 

52122 Anatema pato~lca 
62123 Radiologia 
52124 CardlolJgla 
62125 EI!Icl,oerocef.Iog'1I11a 
62126 Mlldicna nucl&lII 
62127 
62128 
62129 

62131 

'"'' 
6214 
6215 
6216 

'''' 

621611 
621812 
621813 
621814 
621815 
621819 

e'ldoscop!;t GiklrlCB 

Pnlurmlogia IlIn!noal&/gologia 
Cuuos __ o _ •• __ • __ • __ • _. __ • 

-iõtai"-acõiii,,"s212 
- M,lÕi eõmp"in.;it;;;. 51.iiap6 ,jiTcâ: - -

Hltrrodléhe 

"larl\llme<ll05 

Transporle de doenles 

Ap8fellCll cOf11llell'l!nI8Ie$ de terapêuti::a 
· _ •. _ .. _ •. _ •. _ .. _ .. - " -Yolal da cõnlã '621 
· T;âbiitiõi ·.xe,:uiidõ$"';õ RXt,iriõr,-' . - .. - .. - . 

Em entidades do MS: 
Assls tencia 1.m~I.tOrio 

Maios corrplemtntafBl diagnóstico 
tleios cOfllllell'l!flf8f 81 lerap&u~cH 
Produtos vendidos pffAfmlclas 
IIltCf08rfllntos e transp(Nles de doentes 

OUtros 

Orça mento 

6 .235.730.87 
3.500.000.00 

500,00 
180,000,00 

180.000,00 
350.000,00 

0,00 

J~;~q~;~7 

1.391 .5-42.66 
46 .080.16 

524.853.38 
1,564.94 

695.94 
11.634.60 
63.135.42 

211 ,IW 

3.923.7&4,44 

7.483 ,64 
1.644.000.00 

61.55 
115.000.00 
933A30,61 

100.000.00 

Prae. Aqui!. 

1.635.339,97 
:1-4 ,161,87 

736.033,05 
19.753.51 
1.726,12 

2U08,37 

Ene. A.um. Processadas 

6.524.278,49 
3.945.125.00 

114.48 
203.581.35 
200.742,30 
2<l3,431,!IS 

0,00 

:=O~~O :: J~;~Ü[3~~7 

1.635,339.97 
:1-4,161.87 

736,016,05 
19.741,64 

1.726,12 
2U08,37 

000 

1.630.431.21 
34,145,61 

731.147,06 
20.083.66 

1.B61,02 
25.675,19 

106.120,73 106.120.73 119.935,10 
469.65 469,65 469,65 

0,00 

: ::::: :;,!:S!~,!~,p :::::: j~~~3!-t~~ :: = ~~~~.!!a;~ 
3.210.137,~ 3.210.737,95 3.210.651,61 

151.5n,12 151 .5n,12 140.504.65 :: = :~.~~;3I~,~7 .. - '3:)iüfo:Ô7 _. - :ú"51.1 56;« 
.• _ .. _ .• _ •. " -"-"-0)50 

122.41W.61 
1.627.386.62 

211,202.56 
212,278,02 
731.415,42 

3,78.4.96 

122.464.61 
1.627.386.62 

211 .038.96 
175.060.04 
710.636.12 

3.713,61 

122.464,61 
1.612.620,91 

211.038.96 
172.161,79 
700.290,17 

3.713.6B 
0,00 
0,00 ._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. -

·Tõíalria·Cõ;'iã6ilil · -·:= ~;~~.~~~1:6 ___ .I:.~!;6!O:.~6 .. _.I:~~~~B~~() .. _ ~;t!!~.~~4;~0 .- 'Éin- oUir'ãs' enlili.iliei:· _ . . -'. - -- -- -- --_ .. -
621891 
621892 
621693 
621894 
621695 
621896 
621897 
621896 
621899 

"" '222 
"'" 
"" 

AUi$leneill ,.mulató,;" 141.73 0,00 
Maios Corrp1e1l'l!fl181e$ diagnósllco 
Maios Corrplell'l!fltllfes te,apêllllc8 
Produtos vllndidos plfarrnlcias 
Nemall'l!nlQS e lrDn$p(lfIt'S dfI doenles 

ApafellOl corrpl. Tefep6u1icl 
Auislénc:la no es\rDngerO 

1.612.415,27 
621,813,45 

1.251.156.50 
191.00 

Teuruisrro l Oelal 

~t!~_ .. _ .. _ .. _ 

Fomec:lrTmllOI e , ervlços ' 

1.115.32 
·Tcilald·.«'i.u.-'ili' - 3.ii6.9ÕJ:i7 
'-iciliid~cõ;,iã'6218 . _. - 4:S1sÃÕ3;õl 
. - Tol..ida êõiiiâ -&21 -lz:6"iüiú6 

Fomecirrenlos e IOrvlçosl 2.951.147,27 
Fomeclrrenlos e serviços I 1.144.309.35 
F(Nnecln-enlOl ete<ViçOll • 7.209.000,00 

~~~J~~I!'!.n!~_e.~~.~~ 37.695,21 
'- Tola'lda êõnli-622 -"11:34i.iSi:'9 

Tolalda'êõniã &2 · _ .. .. 24."047.m;15 

1.365.200 ,01 
912.011,00 

819.282,85 
0.00 

1.219 .482,42 
188,516,65 

721.146,69 

1.214.739,89 
885.916.92 

0,00 
702.634,97 

0,00 
0,00 
0,00 

3.416.96 3.416.96 3,413.96 
j,i6;:916';2 "- 2:i3i:si2:72' 2.106.105,74 

"-·i.iiã:s'ií.7, "-3:i33.(il'-,52 . -:úiii910;.i4 
---íí.iii:liÚs ··-Ú·.6õÜ'S'i,22 ' -1'1:54'1.90(';82 

3.567.994.99 
865.512,63 

8.222.045,68 
1.863,62 

.. - fi.m:416.h . 
---i4.m:Sil',27 

3.375. I 14,22 
716.311 ,00 

1400.555,30 

3.346.491.19 
708.580,30 

7.278.070.51 

_ .. _?~~3,62 1.663.62 
11.49"'04.74 --lÚ41.õ05;fi2 

- i3:iõj."4&1.% . . -22:814.90&;« 

II 

Diferen I 
Orç.·Proc.A ui!. Or .-Enc. _ 

0,00 

·243.797,31 
11 .918 ,29 

-211.179 ,61 

·12.168,57 
.1.030.16 
·7 .173.n 

0,00 

·243 ,797 ,31 
11 .918,29 

.211 ,162,67 
. 12.156.70 

' 1.030.18 
·7 .173.77 

-42.985.31 .42 .985.31 
·251,01 ·251.01 

0.00 0.00 

" -' :=:~'~!~~~I- :::::::'~~~:!~~ 
713.1)46.49 
85.799.29 

-_ . m.sfUi 
· - "-"Õ,ÓÕ 

·114.980,97 
16.613.38 

0,00 

._. !~.~:o~~ 

-211 .134,01 
· 97.278 ,02 
202,015,19 

_3 .7!l4,96 

100.000,00 
000 

:=:~~.)~:!;~~ 

141 .73 
247.215.26 
.90.197.55 

0,00 
371,173.65 

191.60 
0,00 
0,00 

-2231.1W 
S26.993.ÕS 

· - ·Sii.i"ll,H 
-- -7iã.&"ti,ii 

-610.847,72 
276.796,12 

· \'013.045,61 
29.631,65 

-:-Üi'i"265,Ôj 
- :fiõi.6·5Õ, i 2 

713.046,49 
15.799,29 

'7i8:i45,7S 
"-" -"0,00 

· 114.980.97 
16.613.38 

0,00 

::::::::'!l:!~.:~ 

· 210 .970,41 
·60 .060.04 
222.79M9 

· 3.713.68 
100.000.00 

0,00 

" = :: I8~~~~3:6 

141 ,73 
392,932,85 
.86.703.20 

0,00 
530.009.81 

191,80 
0,00 
0,00 

·2 .231 .&t 

::= )~?4::!,)~ 
102.1'1,51 

- i.õi.:iii;Õ4 

·417.96Il.95 
427.937.75 

. 191 .555.30 
29.831 ,65 

. . - . :1'5Ü52:85 

.. _. '"..:411:'-9 

.. 
W.LSNE O 

.-Prae. 

·218.547,62 
--445.125,00 

315,52 
·23,S81,35 
.2(l.742,30 

146.568,05 
0,00 

::=: ~~,~;~O 

0,00 

·238.818 ,55 
11.934,55 

.. 206.293 ,68 
. 12.498,72 

·1 .165.08 
.1.040,59 

·56.799.68 
·258.01 

713.132,83 
96.866,56 

"-" iiiÜ";39 
"-"-"-0:00 

.114.980,97 
31.379,09 

·210.970,41 
· 57.161.79 
233,140.-« 

·3,713.88 
100,000.00 

0,00 

.. _ .. :!~.~!4;~ 
141,73 

397.675,38 
·64.103,47 

0,00 
548.521.53 

191,60 
0,00 
0,00 

·2.228,64 
.. - --.8O.1";Ü 
··-"."iÜi2;69 
.. - ;: is5.iio:« 

.389.343,92 
435.129,05 
·69.070.51 
29.631.65 

----Ü46;27 
. . - 1:1iiiI2&;71 

Paga6 \ 

11.242,11 
5,42 

11.558,1 6 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1.233.051,31 
1.025,50 

: : =:~.~;~~,~1 

70.118,67 
995.823,63 

120,00 
17,385.40 

156,386.00 

928.64 
0,00 
O,oc 

"-':!!~;B3~,~ 

O.OC 

56.611.62 
30,28 
0,00 

421274,04 
0,00 
0,00 
0,00 

3.413,96 
-4ã1::i29,90 
Ss6:tSi',M 

iOlã:97fi,T6 

2.910.695.7 
665.635.92 

5.415.:1-41.1 
7.863.62 

.. _. 9.13Úlfi,35 
··-ii.f1ã:513.11 

~
t~\ {I. - -

, 
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MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO ECONOMICO· Custos e Perdas 

RUBRICAS 
Código 

Orçamento Prae. Aqui .. Enc . ABlm. ProCl _ das Diferença. 

"" "" 6413 

641<. 
6419 

Desl na o 

Tranlferênclu co,,~ntes concedidosll'l"ulaç6es sociais 

CUSTOS COM PESSOAL: 

RerruneraçOn orgao. directivos' 
Renune'lçlo bllSe 
Subskli;l .. 1"lIs e n81~1 
s...plcfrent". doo rellU'le"çAo 
A-n taç6el . 0<:1a. ánclas 
Outrll rell'Ullef, ç6es . ----. -_ .. -- -_. -_ .. -. -- rotarda cõntã"64f 

Rerrun. ,a.lo base do ~uolll; 

0.0> 

256.343,57 
16590>4,50 
38.305,39 
52 .133,68 

0.0> 

21.$18.392.06 
3.165.493,03 
5.420.121.51 

0,00 

10.1129,51 
24 ,531 ,00 
50.400,70 

19.543.182.10 
3.142.446.61 
• . 810.301,66 

148.D29,51 
24.531 ,00 
50 .• 00,70 

0.0> 
0.0> 

'ili'-9&Ú~1 

0,00 

160.389.64 
31.032,01 
50.400,10 

0.0> 
0.0<> 

-·'iii.822;41 

19.539.102.81 21.319.653.37 
3.142.446.61 3.434.141 .• 4 
4.810.301.66 5.265.789.49 

64211 
64212 
64213 
6421. 

Pessoal dos quadros - Reg. funç!o p<lb~a 
Alu oll com conlr.lo a termo ccrl0 
Aluo.l emquakp.ler IlUlra situ;oçto 
"'ssoaldo, quadros· Reli!. ar 287.661.34 2Hi.80J.J9 216.803.39 236.909.95 

- •• - ___ o -- • • -. -- • • - •• - ióiãi dacõrii" '&'21 

""SUi*.rênToi 'de i';ifl,nff"ãç:iõ:" --- --- . -- --- . . - : ::::~:7!1~~~~' :: ::::2:~.B~:7~~' -' ::::2!~~~!4~~7 :: ~~~.~~5 

642211 
642212 
642221 
642222 

I"tlfu exlf'Ofdin~,ias 
RevellÇ8ea 
N::lltn e 5upl."""'tos 
Subiklio de tu,no 

64223 Abono pa •• Ido.s 
64224 Sublll::fkl de refe~ao 
64225 Apel .. de CU'la 

64Z2611 Ves"'''iD e artigos pessoa;'/Aim. e Aloj. 
64228' PBl.EDSIGIC 

6423 R-ellaçael . ociais diecla. 
6424 Sub5iiio de f~[ia. e natal 
6425 R~ni05 de d~lI8"l'enho 

4.141.441.95 
831.031.46 

1.&46.382,99 
0.00 

3.199.38 
1.653. 139.96 

241.260.93 
0.00 

280.000.00 
569.696.03 

· ,cÚMii.;5:2;io 
63 .643.95 

5.319.806.00 
0.00 

643 PensCoeI 236.246.8-4 
645 Enc.rgot l obre reJllJfle'açiles 9.9611.797.43 
646 Se~os de acftnles lJabatlo e doenças prof. 30.167.00 
647 Encargos l oclaIs y.wnlirios 185.327.29 
648 OUllos CUSIOS COm pessoal 119.861,33 

6491 ~~~!~~~~'_~~"-~':'. _ 0.00 
. - -'Tõi" 1 dã con'là i • . - . -1;i;975.Õi4;Cj, 

" 
" 
'" 
'" ,., 
'" ... 
'" .. , 
'" '" 

Arrorbaç8es do exerclóo 

R-ovililes do exerclcio 

0... 10' e Alrdios Fllanceira$ 
CUSTOS EP8'lllAS EXTRAORDINARlAS: 

Transf. de capillM cMcedidas 
[».old • • lnçobraveis 
Pe'das em exisl~ ncl •• 
AI ,d .. emimobizaç/ies 
MI_ .. e panllldades 
Aumenla. A/TOI1. e de prov;,&es 
Corrlcçila relewM a eXefclcioa Inte<ioru 
OJIros CUIIo. e perdas exlr . o,din"ial 
- .. - .. -+ -- . -- .. - .. - .. - . 'Tõlãid~' contài9 
--· ---- ----·rô'rALêiERÂr -·-

2.790.005.21 

461.504.64 
163.214.18 

0.0<> 
0.00 

42.783,50 
0.00 

83,6 1 
3.149.52 

115.163.90 
2.033.65 

·---lii.iiU8 
. $6.',i:í.314;99 

6.093.075.21 
845.535.07 

1.136.688.66 

2560.95 
1.163.498.19 

22S.61M2 

2.11.353.17 
665.97<4.74 

.. -{Õ.ii2:3ÕS,il . 
73.57 1,18 

2.569.937.38 

6.093.075.21 
845.535.01 

1.136.688.66 
0.0> 

2.560.95 
1.763.498.19 

225.619.62 

5.1163.587.« 
809.9-99.91 

1.032.503.63 
0.00 

2.560.95 
1.763.498.19 

225.619.62 
0.00 0.00 

249.353.17 249.353.17 
665.974,74 665.974.74 

-lõ~i8i.30{'1 "-,0:.,3.097;65 
73.571 .18 13.571. 18 

2.569.937.38 5.134.840.13 
0.00 0.00 

148.5<49.24 148.282.58 148.282.58 
8.565.83-/. .• 1 8.560.235.31 '.724.435.05 

47.706.40 46.532.30 46.562.30 
93.912.81 93.912.81 93.972.81 
96.465.89 93.4~.2$ 406.822.31 
28.570.02 28.570.02 28.570.02 

-'-50'.542:608",5:1 ·--5(j.52 •. 49"8,15 ··-K:i7".ii9õ;'g 
180.483.97 150.773.51 150.773,51 

34.241,2' 9.127.83 

276.87 216.87 

1.237.519.92 1.228.880.19 

3.793.443.BO 

188.629.62 

4011.403.46 

0.00 
0.00 

141 .676.15 
0.00 

276.87 
10.429.54 

38 1.361.50 
6.4Ia.18 6.418.18 6.73(.37 

··-· ... r«:214,97 ··-·(fiS.57S·,ê4 · · -- ·ÜÕ.41S:Ü 
--- ii.6,.:ili,Õl .. -15-.027.437,29 -. - ":6,9.599;52 

Orç . .proc.A ula. Orç.-Enc. A .. Orç.-Pree. 

0,00 

17.IH,99 
13.n4,l9 

, 132,93 
0.0> 
0.0> 

":iil!:':í6 

2.375.209.38 
23.046.42 

609.819.85 

·1.351.633.26 
-8.503,61 

509.694,33 
0.00 

638.41 
·80.356.23 
15.641.3' 

0.0<> 
JO.~.83 

·96.278.71 
· - :iiõ.'152,il 

.9.927,23 

2.149.668.62 
0.00 

87.697,60 
1 .• 03.963.02 

· 17.5111.40 
91.354,48 
23 .395.44 

-28.570.02 · -,:m:Ú5,56 
·6.530,15 

2.790.005.27 

/l9.456,99 

0.0> 
0.0> 

42.783.50 
0.00 

-193.26 
3.149,52 

· 1.122.356.02 
.4.384.53 

· 7(Õ8"1.õõõ,jt 
--a:;õZ.9T2;ii 

00> /1 
17.874,99/'5.514,86 10.029,51 
13.714,39 1.273,32 24 .531,00 

1.732.9' 1.732.98 50.400.70 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0.00 0,00 

---- -'330382,3' ----8.521:i& -'--'122:"0:1 

2379.2$9.27 
23.046,.2 

6OU19,65 

-1.351.633.26 
·8.503.61 

509.894.33 
0.00 

638.43 
·80.358,23 
15.641.31 

0.00 
30.646,83 

-96.278.71 
.ião:i52,9·, 

·9.921.23 
2.7~9.86M2 

0.00 
87.96 • .26 

1.409.562,12 
·16.395.30 
91.35<4 .• $ 
26.436.05 

·26.570.02 
. . - Ü~&:63S.92 

3.160,31 

2.190.005,27 

139.<458.99 

458.376.81 

0.00 
0.00 

42.783.50 
0.0> 

·193.26 
3.149,52 

· 1.113.716.89 
-4.384.53 

.. -: üir"fii"i ,li 

.. - 9.7o,:i4i,ãi 

598.538.71 
·268.648,41 
154.332.02 
50.751.39 

::::::: : ~~~f?;~1 
·1.122.145.49 

21.031.55 
613.879.36 

0.0<> 
638 .43 

-80.358,23 
15.64 1,31 

0.0> 
30.646,83 

-96.278.71 
~'Õ.;«;!Í5 

-9.927.23 
184.965.87 

0.0<> 
87.964.26 

245.362.38 
·16.395.30 
91.35<4.48 

·286.960.93 
·28.510.02 
200.3-/.3,31 

3.1 60.31 

.1.003.4:la.53 

-49.170.63 

58.101.18 

0.0<> 
00<> 

-96.892 .65 
0.00 

·193,26 
-1.280.02 

·266.197.60 
·4.700,72 

:377.26(25 
·---~'j6".2ã(u 

19.539.102.81 
3.142.446.6 1 
4.810.301,66 

216.803.39 

: : ::::;~.~~;~,~7 

6.093.075.21 
645.535.07 

1.136.688,66 
0.00 

2.560,95 
1.763.498.19 

225.619,62 
0.0> 

249.353,11 
665.01<4,7. 

.- - iÕ.Hi:iõs,61 
73.571.18 

2.569.937.38 
0.00 

148.282.58 
6.560.235,31 

35.289,35 
93.912.61 
93.42528 
27.809,06 

"-50.516:4«,24 
1 ~0.773.51 

8.925.52 

276.87 

18.033.879.60 
6 .• 18.18 

.. - ili.õW:m,65 

. -- Bó.iii:231,õ3 
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MAPA DE CONTROLO DO ORÇAMENTO ECONÓMICO· Proveitos e Ganhos 

Janeiro a Dezembro de 2013 \ 
RUBRICAS 

Orçamento emitido Orç.-Emltldo COb-,~ ~ l Código Designação 
VENDAS E PRfST AÇOES DE SERViÇOS: ./' ~. 

F\'"eslaçOes de serviços: 
7121 "ternarrnnto 1.291.190,18 1.290.344,53 845,65 357.743,71 
7122 Consulta 22.609,09 24.834,46 -2.225,37 10.197,46 
7123 Urgência 405.013,09 250.684,05 154.329,04 66.825,21 
7124 Quartos particulares 0,00 0,00 
7125 Hospital de dia 910,91 0,00 910,91 

lv1eios corrplemenlares de diagnóstico e terapêutica: 97.586,18 59.190,76 38.395,42 30.922,48 
7127 Taxas rroderadoras 2,373.720,00 2.375.769,90 -2.049,90 2.167.006,20 
7128 Outras prestações de serviços de saúde 76.130.197,69 78.107.349,23 -1.977.151,54 185,64 
7129 Outras prestações de serviços 95.606,18 1.174.578,01 -1.Q78.971,83 78.907,57 

-----------------------------fõtã,-da- c(;ntidf2" ------------
_ =: ~~2~~2}~~,!4 ~ = ~-~~6:~~! ~63: ~:= : )?jj2~~,~ ----------------------------------------- ___ ~~~1_6~~~~2_ 

72 Irrpostos e taxas 0,00 0,00 

73 Prove~os suplementares 86.890.29 69.297,35 17.592,94 52.994,17 

TRANSFEROCIAS E SUBSIIJlOS CORRENTES 08TIOOS: 
741 Transferências - Tesouro 0,00 0.00 

Transferências correntes obtidas: 
7421 Da ACSS 0,00 227.341,97 -227.341,97 197.731,97 
7422 Do PODAC 0.00 0.00 0.00 0,00 
7423 DoFSE 629,14 0,00 629,14 0.00 
7429 Outras transferências correntes obtidas 0.00 0,00 0.00 
743 Subs"dios correntes obtidos - Outros entes púbHcos 64.911,43 346.090,63 -281.179,20 303.691,13 

74' Subs"dios correntes obtidos - De outras entidades 4.432,56 -4.432,56 2.770,35 
------------------------------fõi"a"t"dãcõnú-j4 

: =:: = :~(~~~7_ : =:: = 577 ~~~,I6 : =:: ~1:~.~~~5~ ::=::}?~~~~,~ -----------------------------------------

75 Trabalhos para a própria entidade 0,00 

OUTRO PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS; 
762 Reen1>olsos 279.310,91 273.791,88 5.519,03 133.061,77 
763 Produtos de fabricação interna 0.00 0,00 
768 Não especificas alheios ao valor acrescentado 0,00 0,00 

76' Outros 87.029,36 70.092,80 16.936,56 0,00 ----------- - - - -- ---- --- ----- -fõi"a-'-da cõntiiis :=::=~6:6~~~~~ :=::=3:4:3~~~,!8 :=: :=~2:.~~~5:! ::= ::=1~~~~i,~ -- ---- --- -- --- -- - --- --------- -----------
78 Prove~os e ganhos financeiros 271.458,55 86.479,26 184.979,29 86.479,26 

7' Proveitos e ganhos extraordinârios 556.296,00 2.379.589,77 -1.823.293,77 12.655.013,86 

----------------T"ÕTALGERAL--------------- ---s1is'üS9;Dõ ---ãs.i391iti7,16 -- :.i:9ie-.5õã;f6" ----1-e~43:S3õ,78 
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