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Sumário executivo 
 

 

 presente relatório tem como objetivo apresentar uma análise sucinta da atividade desenvolvida 

pelo Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) ao nível da atividade assistencial assim 

como em termos económico-financeiros, evidenciando o grau de execução orçamental das 

diferentes rubricas.  

Com a sua elaboração pretende-se dar cumprimento à alínea e) do número 1 do Despacho n.º 

14277/2008, de 23 de maio, do Ministro de Estado e das Finanças. 

 

Relativamente à análise económica financeira é necessário ressalvar: 

1. Implementação do referencial contabilístico SNC-AP em 2018;  

2. Mudança do software de contabilidade, passando de um software privado - NAV para o 

software dos SPMS – SICC-AP em 2018, que ainda demonstra necessidade de alguns 

ajustamentos e validação da informação exportada. 

3. Á data do presente relatório o CHUA ainda não tem Revisor Oficial de Contas nomeado 

(situação que vem desde 1/01/2017), pelo que a conversão de saldos finais de 2017 em 

saldos iniciais de 2018 ainda não se encontra certificada por uma entidade externa. 

 

Tendo presente as dificuldades associadas a todo este processo, o presente relatório não faz uma 

comparação com o período homólogo, mas sim uma análise da execução dos orçamentos aprovados 

e comparação com o período anterior. 

 

O presente relatório analisa a execução dos seguintes documentos estratégicos: 

 Contrato-Programa (CP) que foi assinado em dezembro de 2017 entre a ARS Algarve e 

o CHUA; 

 Orçamento aprovado pela Lei nº 117/2017 de 29 de dezembro 
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Parte I  

– Análise Assistencial 

Análise Assistencial 

 

 

 

 

 

 

 

  

A análise da produção assistencial visa identificar a execução e variação das várias 

atividades hospitalares, face ao mês anterior, bem como a sua execução face ao 

Contrato Programa de 2018.  

Os dados analisados são os carregados na plataforma SICA – Sistema de Informação 

de Contratualização e Acompanhamento da ACSS, pelo serviço de Produção deste 

Centro Hospitalar. 
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Produção  

 

No quadro seguinte, são identificadas as linhas de produção, a sua execução e variação face ao 

mês anterior e a execução do Contrato Programa (CP).  

 

No âmbito das Consultas Externas apresenta uma taxa de execução face ao duodécimo do CP 

de 2018 de 98,3%, com um total de 136.108 consultas. 

No Internamento verifica-se um total de 11.607 de GDH Médicos e 3.787 de GDH Cirúrgico, 

com uma taxa de execução em 99,6% no total de GDH face ao duodécimo do CP. De salientar que os 

GDH cirúrgico programados estão abaixo do duodécimo, com uma execução de 95,6%. Quanto aos 

dias de internamento de doentes crónicos a linha da Diária de Internamento do Centro 

Especializado de Reabilitação tem uma execução de 92,6%. 

Quanto ao GDH de Ambulatório este apresenta uma taxa de execução face ao CP de 88,3%, 

sendo os GDH médicos com menor execução. 

O Serviço de Urgência apresenta uma taxa de execução face ao duodécimo do CP de 98,8% 

sendo o atendimento do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico com maior taxa de execução. 

Nas restantes linhas de produção, os Programas de Gestão da Doença Crónica que tem uma 

taxa de execução inferior são as linhas de Tratamento de Doentes com cancro do cólon e Reto e no 

tratamento de doentes de Hepatite C com taxas de 89,5% e 82,4% respetivamente. 

Quanto às sessões de radioncologia os tratamento simples apresentam uma taxa de execução 

de 52,1% e os tratamentos complexos uma taxa de 248%. 

A Dispensa Gratuita de Medicamentos em Ambulatório de patologias abrangidas pelo 

Contrato-programa apresenta uma taxa de execução de 93,4% e o Sistema de Atribuição de 

Produtos de Apoio de ajudas técnicas apenas 19,3% a sua taxa de execução do CP.  



 

 
 

  RELATÓRIO TRIMESTRAL   CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE  
  

10 

Quadro 1. Produção 2º Trimestre 2018 
 

 
Fonte: SICA, em julho 2018 - dados carregados pelo Serviço de Produção 



 

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE   RELATÓRIO TRIMESTRAL 

 
11 

Relatório Trimestral | 2018 

janeiro a junho  

Centro Hospitalar Universitário do Algarve 

 

 

 

Parte II 

Análise Orçamental  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O CHUA como Entidade Pública Reclassificada passou a integrar o Orçamento 

Estado. Assim este capítulo analisa a Execução do Orçamento aprovado pela Lei nº 

117/2017 de 29 de dezembro, em termos de compromissos e pagamentos efetuados.  

Importa deixar assinalado que o princípio do Orçamento de Estado é o dos 

fluxos de caixa, pelo que esta análise não refletirá a realidade económico-financeira 

do CHUA. Assim quando analisarmos a despesa estamos na realidade a analisar 

pagamentos e recebimentos ao analisar a receita. 
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1. Orçamental 

1.1. Despesa  

No segundo trimestre do ano, o CHUA 

aumentou os compromissos assumidos das 

Despesas Correntes face ao trimestre 

anterior em 132,3%, quanto à taxa de 

execução esta apresenta o valor de 67,84% 

de compromissos assumidos face à dotação 

orçamental, ou seja, a manter-se este nível 

de execução o orçamento será insuficiente 

para o ano 2018.  

O maior acréscimo, em valor absoluto, 

ocorre na Aquisição de Bens e Serviços com 

um aumento de 45.051.588€, o que 

corresponde a um aumento percentual de 

126,7%. Será importante referir nesta 

análise, conforme o CHUA efetue pagamento 

de dívida de anos anteriores, a mesma passa 

a ter efeitos orçamentais sobre o orçamento 

de ano 2018, diminuindo disponibilidade 

orçamental para a assunção de 

compromissos no ano de 2018. De referir 

que o software de contabilidade não está a 

efetuar este movimento, estando notificado 

os SPMS para a regularização da situação, 

em cumprimento das normas do SNC_AP.

Quadro 2. Execução Orçamental Despesa  

 

 
Fonte: DGO em julho 2018 

Ainda de salientar que a estrutura da 

despesa caracteriza-se pelos pagamentos da 

rubrica Despesas com o Pessoal 56,5%, 

Aquisição de Bens e Serviços 41,4%, tendo 

as restantes rubricas uma ponderação de 

2,1%, face ao total de pagamentos efetuados 

em 2018. 

1.2. Receita  

Quanto á Execução Orçamental da 

Receita no segundo trimestre (quadro 3.) o 

CHUA apresenta uma taxa de execução da 

Receita Emitida de 48,53% e um aumento 

face à dotação orçamental. 

Relativamente à receita cobrada, 

verificou-se um acréscimo face a março de 
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2018, o maior acréscimo ocorreu na rubrica 

das Transferências Correntes com um 

aumento (de 3060%) referente a créditos de 

fornecedores Apifarma. 

De referir que Taxas, Multas e Outras 

Penalidades apresentam um execução de 

45,6% face ao orçamento, apresentando um 

crescimento de 33,1% face ao trimestre 

anterior. 

 

 

Quadro 3. Execução Orçamental Receita 

 

 

Fonte: DGO em julho 2018 
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2. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA) 

 

Importa referir que esta análise resulta da 

aplicação do LCPA que entrou em vigor em 

2012 e tem como objetivo o não aumento da 

dívida, ou seja, em ultima instância, acomodar a 

despesa nos limites da receita cobrada. A 

questão que se têm colocado é se esta legislação 

é exequível na área da saúde. Por enquanto toda 

a legislação em vigor obriga-nos a cumprir 

nomeadamente a LOE de 2018. 

A análise apresentada foi a extraída do 

software de contabilidade SICC-AP, referente ao 

trimestre, sendo que a mesma inclui os 

compromissos assumidos não pagos de anos 

anteriores, excluindo os créditos a fornecedores 

contabilizados por contas de receita, sendo que 

que a divida transitada liquida ascende a de 

34.961.766€.  

Da análise do quadro 4 pode-se verificar 

que o CHUA tem fundos disponíveis negativos 

no valor de 21.005.876€, devido aos saldos 

transitados, situação que não se verificou em 

2017, pois não existia esta obrigação.  

Em termos gerais houve um decréscimo de 

fundos disponíveis pois o acréscimo de 

compromissos assumidos foi superior às 

receitas em 18.616.828 €. 

Quadro 4. LCPA 1 

 
Fonte: CHUA, dados exportados do SICC-AP 

 

A divida a fornecedores externos (quadro 

5) apresenta uma diminuição de 17,2% em 

relação à do trimestre anterior, esta refere-se a 

faturas conferidas e registadas no sistema de 

contabilidade, não comtempla as faturas em 

conferência. De referir que houve pagamentos 

no valor de 3.565.112€ referente ao aumento 

de capital em 2017, mas cujos pagamentos só 

foram efetuados em 2018. 
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Quadro 5. Pagamentos em Atraso a Fornecedores Externos 

 
     Fonte: CHUA, dados trabalhados manualmente e reportados para a ACSS. 

 

A análise a seguir apresenta a evolução dos 

prazos médios. O Prazo médio de pagamento 

(PMP) a fornecedores externos (quadro 6) em 

junho de 2018 apresenta um aumento 9 dias 

face ao 1º trimestre de 2018 e de 41 dias face a 

2017.  

Este indicador está diretamente 

relacionado com o aumento da divida, estando 

previsto um acréscimo do aumento da divida 

pelo acréscimo de compromissos, 

consequentemente este indicador também irá 

aumentar.  

 

Quadro 6. Prazo Médio Pagamento a Fornecedores 

 
 Fonte: ACSS em agosto 2018 
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Parte III 

 

Análise Económico-financeira   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nesta parte passamos a analisar a execução do Contrato-Programa, relativamente à 

parte económico-financeira. Este documento foi assinado em dezembro de 2017 e 

apresenta uma perspetiva económico-financeira do CHUA para o ano de 2018. 

Os dados da execução são os exportados do programa de Contabilidade SICC-AP e 

reportados à ACSS. 
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3. Análise Económico-financeira 

3.1. CUSTOS 

O CP para 2018 apresenta o planeamento 

económico-financeiro ainda em POCMS, sendo 

para que efetuar esta análise, utilizou-se uma 

tabela provisória de conversão de contas de 

POCMS em SNC_AP, sendo que a mesma tem 

como base a UNILEO. 

Dos dados da atividade económica global 

do período em análise, apresentados no quadro 

abaixo, destacamos os seguintes: 

a) Os Custos Totais registaram uma 

diminuição de 4,8% em comparação ao 

realizado no trimestre anterior, resultando 

numa taxa de execução em relação ao 

duodécimo do Orçamento de 92,6%.   

b) A Estrutura de Custos apresenta o seguinte 

ponderação: CMVMC (32,98%), FSE 

(17,78%), Custos com Pessoal (43,16%) e 

restantes custos (6,08%): 

Os CMVMC apresentam uma taxa de 

execução de 120,6%, os FSE 94,8%, e os 

Gastos com Pessoal 74,3%, face ao 

duodécimo do orçamento para o trimestre. 

 

Quadro 7. Custos 

 

 Fonte: CHUA, dados exportados do SICC-AP  

 

Custo das Matérias Vendidas e Matérias 

Consumidas (CMVMC) 

De acordo com o quadro 8, o Custo das 

Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 

(CMVMC) apresenta, uma taxa de execução de 

120,6%. Sendo os Medicamentos e Artigos 

Cirúrgicos que mais contribuem para esta taxa 

de execução com 130,3% e 124,2% 

respetivamente.  

Esta rubrica diminuiu 4,17% face ao 

trimestre anterior o que corresponde em 

valores absolutos numa redução de 710.509€.  

Na estrutura de custos do CMVMC 

apresenta a seguinte ponderação: os Produtos 

Farmacêuticos representam 85,61%, o Material 

de Consumo Clínico 13,39% e as restantes 

rubricas 1,00%.  
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Quadro 8. Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas  

 

Fonte: CHUA, dados exportados do SICC-AP 

 

 

No trimestre em análise a dispensa gratuita 

de medicamentos (Quadro 9.) é uma variável 

que representa 66,08% dos custos de 

Medicamentos, sendo que uma vez mais se 

destaca o tratamento da Hepatite C, com um 

custo médio por doente 20.479€. 

 

Recorde-se que nesta área o CHUA tem 

pouca capacidade de intervenção uma vez que 

estamos perante a dispensa gratuita de 

Medicamentos, prescrita em legislação, à 

exceção dos valores de “Outras Patologias” onde 

se inscrevem medicamentos dispensados a 

utentes por despacho do CA do CHUA.
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Quadro 9. Medicamentos Dispensados em Ambulatório, por Patologia  

 

Fonte: SICA em julho de 2018 
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Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) 

Na rubrica Fornecimentos e Serviços 

Externos geraram, de abril a junho de 2018, um 

custo total de 8.790.808€, representando uma 

taxa de execução de 94,8% face ao duodécimo 

do Orçamento para o trimestre. As maiores 

taxas de execução verificam-se nas rubricas de 

Comunicação Meios Complementares de 

terapêutica e Trabalhos Especializados com 

231,1%. 143,4% e 138,1% respetivamente. 

Os maiores aumentos em valores absolutos 

ocorreram nas rubricas de Trabalhos 

Especializados no valor de 1.539.904€, que 

inclui os Médicos empresas e Avenças; Meios 

Complementares de Terapêutica no valor de 

869.129€ e Meios Complementares de 

Diagnóstico no valor de 259.008€, destacando-

se a rubrica de Serviços Especializados com 

uma ponderação de 61,23% dos FSE seguido da 

rubrica Subcontratos e concessões de serviços 

com 15,97% e de Energia e fluidos com 13,55%. 

As variações negativas verificadas nas 

rubricas de Vigilância e Segurança e 

Deslocações e estadas, têm a ver com a 

regularização da especialização do semestre. 

 

Quadro 10. Fornecimentos e Serviços Externos 

 

Fonte: CHUA, dados exportados do SICC-AP 
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Custos com o Pessoal 

Os custos com o pessoal no trimestre em 

análise ascenderam aos 21.346.055€, 

correspondendo a uma taxa de execução de 

74,3% em relação ao duodécimo do Orçamento 

para o trimestre.  

De salientar que o pagamento das férias e 

do subsídio de férias foi efetuado por 

contrapartida dos acréscimos registados em 

2017, assim a variação com o período anterior 

não tem em conta o pagamento do subsídio. 

As rubricas com maior ponderação na 

estrutura de custos com o pessoal são: 

Remuneração Base com 58,68%, Encargos com 

remunerações 16,94% e Abonos variáveis ou 

eventuais 10,95%. 

Em termos de execução as rubricas que 

apresentam as maiores taxas de execução são: 

Formação, Outros Encargos Sociais e Subsídio e 

abono de fixação, residência e alojamento.  

 

Quadro 11. Custos com o Pessoal 

 
Fonte: CHUA, dados exportados do SICC-AP 
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3.2. PROVEITOS E GANHOS  

Os Proveitos e Ganhos, no período de abril a 

junho, atingem o montante de 50.559.953€, tal 

montante representa uma taxa de execução face 

ao duodécimo do Orçamento de 97,3%, menos 

4,7% que a execução da despesa. 

 A estrutura de Proveitos e Ganhos apresenta 

a seguinte ponderação: Prestações de 

Serviços e concessões 93,02%, Outros 

rendimentos e ganhos 5,24% e Impostos, 

contribuições e taxas 1,23%. 

 As Prestações de Serviços e Concessões 

apresentam uma taxa de execução de 

9629%; os Impostos, contribuições e 

taxas 95,4% e Outros rendimentos e 

ganhos 131,9%. 

 

Quadro 12. Proveitos e Ganhos 

 

Fonte: CHUA, dados exportados do SICC-AP 

  

Taxas, Vendas, Prestações de Serviços e 

concessões 

No período em análise, as Taxas, Vendas e 

Prestações de Serviços ascenderam a 

47.662.253€, representando uma taxa de 

execução de 96,2%.  

Na rubrica SNS - SERVIÇO NAC. SAÚDE 

(Contrato Programa EPE) as maiores taxas de 

execução ocorrem nas rubricas Outras 

prestações de serviços 501,3%, Programas de 

gestão da doença crónica com 137,3%. O valor 

registado na rubrica em análise é proveniente 

essencialmente da ACSS, entidade que paga a 

produção referente ao Serviço Nacional de 

Saúde e que é refletida na rubrica Prestação de 

Serviços (SNS) por especialização com base da 

produção efetiva mensal.  

Destaque ainda a taxa de execução das taxas 

moderadoras com uma Taxa de execução a 

95,4%. 
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Quadro 13. Vendas e Prestações de Serviços 

 

Fonte: CHUA, dados exportados do SICC-AP 

 

Outros Proveitos  

Quanto aos outros proveitos destacamos: 

  A sua taxa de execução é de 131,8% face 

ao duodécimo do orçamento; com um 

acréscimo de 317,17% face ao período 

anterior. 

 A maior taxa de execução de 333,7% 

verifica-se na rubrica de Outros 

rendimentos e ganhos (créditos 

Apifarma), seguida da rubrica 

Transferências e subsídios correntes 

obtidos com 196,9%. 

Quadro 14. Outros Proveitos 

Fonte: CHUA, dados exportados do SICC-AP 
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3.3. RESULTADOS 

 

O Resultado Líquido do Período apresenta 

um défice de 1.883.744€,  

O Resultado antes de depreciações, gastos 

de financiamento e impostos demonstra um 

ligeiro aumento no desempenho de 0,36% em 

termos operacionais. 

 

 

Quadro 15. Resultados do Período 

 

Fonte: CHUA, dados exportados do SICC-AP 

 

 

 

3.4. BALANÇO 

O Ativo em junho de 2018 ascende a 

222.950.509€, constatando-se um aumento de 

20,27% em relação ao período homólogo no 

valor de 37.581.887€.  

 

O Passivo total é de 224.980.364€, 

apresenta um aumento de 19,35%, face ao mês 

anterior, correspondendo a um peso de 

100,91% do total do Ativo. 

 

Quadro 16. Resumo do Balanço 

 

Fonte: CHUA, dados exportados do SICC-AP 
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Ativo 

A rubrica mais representativa do Ativo é a 

de Outras Contas a Receber com 120.355.047€ 

apresentando um acréscimo de 61,41% face ao 

trimestre anterior e representa 53,98% do 

ativo, no entanto esta variável está a ser 

compensada no Passivo em Adiantamento de 

Clientes uma vez que os recebimentos mensais 

são contabilizados a título de Adiantamento de 

Clientes por contrapartida do Contrato-

Programa assinado. 

 

Quadro 17. Ativo 

Fonte: CHUA, dados exportados do SICC-AP 

 

Os Ativos fixos tangíveis com 65.334.564€ 

apresentam uma diminuição de 1.811.385€ que 

corresponde a uma taxa de -2,70%.  

A rubrica de Clientes e utentes que 

representa 9,93% do Ativo sofreu um aumento 

de 3,65% face ao período anterior. 

De salientar ainda a diminuição verificada 

nas existências de 8,45%, face ao trimestre 

anterior o que corresponde em valores 

absolutos a 595.591€.  

Quanto à liquidez houve uma redução das 

disponibilidades de 45,20%. 

 

Passivo 

Os Adiantamentos de Clientes representam 

o 68,47% do passivo com 154.034.556€, no 

período em análise sofreu um aumento de 

19,35% (36.475.218€), devido á contabilização 

do duodécimo mensal que será regularizado no 

final do ano por contrapartida do Contrato-

Programa assinado.   

A rubrica Fornecedores sofreu uma 

redução de 15,51%, face ao período anterior. 
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Quanto às Outras contam a pagar, houve 

uma diminuição de 10.312.887€, resultante do 

pagamento do subsídio de férias contabilizado 

na rubrica de Credores por acréscimos de 

gastos e consequentemente o aumento de 

Estado e outros entes públicos pelos encargos a 

sobre remunerações a entregar.  

 

 

Quadro 18. Passivo 

Fonte: CHUA, CHUA, dados exportados do SICC-AP 
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Anexos 

Demonstrações Financeiras 

 

 

 

 

 

As Demonstrações Financeiras em anexo são as exportadas do programa de 

contabilidade SICC-AP e as reportadas à ACSS.  

Assim fazem parte deste grupo: Balancete, Demonstração de Resultados por 

Natureza, Balanço e Fundos Disponíveis.  
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Anexo 1. Demonstração de Resultados 
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Anexo 2. Balanço 
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Anexo 3. LCPA 1 
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