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INTRODUÇÃO

Em cumprimento das pertinentes disposições legais, elabora-se o presente Relatório de Gestão
procurando evidenciar a quantificação da atividade relevante desenvolvida no período de 1 de
janeiro a 31 de dezembro de 2018.

INTRODUÇÃO
A Administração Regional de Saúde do Centro, IP, abreviadamente designada por ARSC, é uma
pessoa coletiva de direito público, integrada na Administração Indireta do Estado, dotada de
personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, criada através do
Decreto-lei n.º 222/2007, de 29 de maio.
Tem por missão garantir à população da respetiva área geográfica de intervenção o acesso à
prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos disponíveis às necessidades
em saúde e cumprir e fazer cumprir o Plano Nacional de Saúde na sua área de intervenção,
correspondente à área geográfica da Região Centro.
São suas atribuições:
a) Assegurar, na respetiva área geográfica, a prossecução das atribuições do Ministério da Saúde;
b) Coordenar, orientar e avaliar a execução da política de saúde na respetiva região de saúde, de
acordo com as políticas globais e setoriais, com vista à otimização dos recursos disponíveis;
c) Colaborar na elaboração do Plano Nacional de Saúde e acompanhar a respetiva execução a nível
regional;
d) Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de modo a garantir a proteção
e promoção da saúde das populações;
e) Assegurar a adequada articulação entre os serviços prestadores de cuidados de saúde de modo
a garantir o funcionamento da rede de referenciação;
f) Desenvolver e consolidar a rede de cuidados continuados integrados e supervisionar o seu
funcionamento de acordo com as orientações definidas.
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1 – ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
1.1 FUNCIONAMENTO INTERNO
O modelo organizativo da ARSC tem como principal objetivo a racionalização de recursos (humanos,
técnicos e financeiros), em conformidade com o estabelecido na Portaria n.º 164/2012, de 22 de maio,
que aprovou os respetivos estatutos, alterada pela Portaria n.º 214/2013, de 27 de junho, com a
consequente reestruturação dos seus serviços centrais e desconcentrados.
Em 2018, a atividade desenvolvida pela ARSC apresenta-se sustentada na implementação de ações e
processos organizativos diretamente relacionados com a estrutura definida nos citados diplomas,
tanto na prestação de cuidados de saúde como na organização administrativa e financeira.
Ao nível dos recursos humanos, comparativamente com o ano de 2017, assistiu-se em 2018 a um
acréscimo na rubrica de custos com pessoal (01) em cerca de 4,69%.
Este acréscimo de despesa, previsto praticamente na sua totalidade no Orçamento de 2018, é
decorrente de medidas implementadas pelo OE2018 e outras, em cumprimento de obrigações legais,
a saber:
 01.01.03 – RCTFP – Tempo Indeterminado com incremento positivo de despesa

a) Recrutamento de Enfermeiros – com o preenchimento de 109 postos de trabalho, o
processo iniciado em 2017 estendeu-se para 2018, ano em que começaram a ser
imputados custos na rubrica;
b) Suplemento dos Enfermeiros Especialistas – o montante está previsto no n.º 4 do artigo
3.º do Decreto-Lei n.º 27/2018, de 27 de abril, e Despacho n.º 4590-A/2018, publicado no
DR, 2ª série, n.º 2, de 10 de maio de 2018.
c) Reposição Progressiva das Progressões nas Carreiras – Representa o valor remuneratório
da progressão dos trabalhadores que estavam em condições de progredir, o qual, por força
do disposto no n.º 8 do artigo 18.º da LOE, seria faseado em 25%, com início em 1 janeiro,
até aos 50% durante o ano de 2018;
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d) Admissão de Médicos Internos nas Especialidades de MGF e Saúde Pública – acréscimo
significativo do número de internos a iniciar formação, objetivando a redução de utentes
sem médico de família tendo em vista obstar à rutura do sistema;
e) Admissão de Pessoal por mobilidade, em especial, Assistentes Técnicos, que visou
satisfazer necessidades permanentes e inadiáveis dos serviços da ARSC.

 01.01.12 – Suplementos e Incentivos Financeiros (comparativo Orçamento 2017 – 01.02.13)

a) Acréscimo com os encargos pagos aos profissionais das USF de modelo B;
b) Liquidação, em tranches mensais, dos valores de 2018, acrescido da tranche única para
pagamento do valor de 2017.

 01.01.13 – Aumento do valor de Subsidio de Refeição por força do disposto na LOE 2018, que
se traduziu num incremento de 0,25€/dia trabalhado por cada profissional, conjugado com o
acréscimo de profissionais, o que fez aumentar linearmente o número de subsídios diários
pagos.

 01.02.02 – Horas Extraordinárias

a) A alteração de cálculo do coeficiente para o trabalho extraordinário, estabelecido no art.º 55.º
das normas de execução do OE, alterado pelo DL n.º 55/2017, originou o crescimento do valor
pago por hora trabalhada;
b) Em linha com os valores de reposição nas carreiras, o valor hora do trabalho suplementar
aumentou obrigatoriamente, mesmo tendo ocorrido uma diminuição do número de horas
extraordinárias realizadas.



01.02.04 – Ajudas de custo - O acréscimo de despesa registado tem reflexos positivos na
prestação de cuidados de saúde, com uma maior proximidade destes relativamente às
necessidades das comunidades.

 01.02.09 – Subsídio de Prevenção - Indexado ao valor remuneratório, o seu aumento através
das progressões fez crescer linearmente o valor pago de subsidio.
 01.02.11 – Subsidio de Turno - Justificação idêntica à da rubrica anterior.
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 01.03.05 – Contribuições para a Segurança Social - Tal como nas rubricas anteriores, a
progressão remuneratória de um número significativo de trabalhadores implicou num
aumento do valor de despesa da rubrica 01.01.03, donde, sendo fixa a contribuição para a
SS/CGA por parte da entidade patronal no indexante de 23,75%, o valor da rubrica em análise
forçosamente também aumenta.
 01.03.10.00 – Despesas diversas que não são contempladas nas rubricas de despesa de
pessoal, despesas de carácter esporádico.
 01.03.10.SS.00 – Serviços Sociais da Administração Pública - Aumento do número de
trabalhadores associados aos serviços.
Em suma, o aumento da despesa no ano de 2018 resultou, em parte, de uma transição de custos de
2017 que apenas foram liquidados em 2018 nos pontos 01.01.03 - a) d) e), 01.01.12- b), 01.02.02 - a).
Quanto às demais rubricas e alíneas supra mencionadas, relacionam-se com aumentos de custos para
o ano de 2018, previstos e ou reforçados através de revisões no orçamento do ano.
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1.2 INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA

Em 2018 a ARSC passou a adotar, como referencial, o Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. Ao
nível informático, este sistema foi suportado na aplicação “Sistema de Informação Centralizado de
Contabilidade – SICC”.
Num único módulo agrega a Contabilidade Orçamental, Contabilidade Patrimonial e Contabilidade
Analítica e integra a informação gerada pelas aplicações de Recursos Humanos e Gestão de Stocks.
Na elaboração da Conta de Gerência de 2018 foi dado cumprimento aos princípios e regras definidos
pelo SNC-AP e pela Lei do Enquadramento Orçamental e respetivos diplomas regulamentares, em
articulação com o disposto na Instrução n.º 1/2019, do Tribunal de Contas, publicitada no Diário da
República, 2.ª série, n.º 46, de 6 de março.
No que concerne aos serviços descentralizados (ACeS), optou-se pela atribuição de financiamentos
internos, através de fundos permanentes, para fazer face às despesas correntes e mais urgentes
realizadas (despesas de funcionamento, reembolsos, eletricidade, água, combustíveis, oxigénio e
reparações urgentes).
Ao longo do exercício económico manteve-se o princípio da centralização dos procedimentos de
autorização da despesa, tendo como objetivo um maior controlo dos encargos a assumir em cada
ACeS.
A ARSC manteve, no exercício em apreço, a constituição de fundos de maneio, num total de dezanove,
com utilização e gestão atribuída aos ACeS, Laboratórios de Saúde Pública e unidades orgânicas da
Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, nos termos do regulamento
de fundos de maneio, para fazer face a pequenas despesas urgentes ou imprevistas.

Administração Regional de Saúde do Centro, IP
Relatório de Gestão 2018

15

2 – FINANCIAMENTO

2 – FINANCIAMENTO
As principais fontes de financiamento, que proporcionaram a execução e desenvolvimento das
atividades da ARSC, foram as seguintes:
Quadro 1 – Fontes de Financiamento

Fontes Financiamento
Transferências AP

ORÇAMENTO DA RECEITA
Transf as Correntes | Serviços e Fundos Autónomos

Receitas Próprias
Receitas Gerais
Transferências Correntes | Estado
Transferências Capital | Estado
(Participação Portuguesa Projetos Co-financiados)
FEDER

União Europeia - Instituições

a) – ESTADO - RECEITAS GERAIS
de financiamento do funcionamento
b) - INVESTIMENTOS DO PLANO
ESTADO (de financiamento do investimento)
FEDER
c) - OUTRAS RECEITAS
Receitas Próprias / Autofinanciamento
De modo a transitar para o ano seguinte com um saldo de funcionamento residual e a menor despesa
em dívida possível, foi desenvolvido um intenso trabalho para recuperação de prazos de pagamento.
A preocupação de reduzir, ao mínimo, os prazos de pagamento resulta também da necessidade de dar
cumprimento ao estipulado na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos compromissos e pagamentos
em atraso).
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Atenta a prioridade do Governo em reduzir os pagamentos em atraso e assegurar a redução dos prazos
de pagamento no SNS, e na sequência do processo de centralização de financiamento, iniciado em 1
de maio de 2016, dos produtos vendidos por farmácias, preconizado no Despacho n.º 34/2016, de 19
de abril, do Secretário de Estado da Saúde, no decurso do exercício de 2017 assistiu-se ao alargamento
do processo de centralização da despesa a outras valências.
Nesta conformidade, no ano de 2018 constituiu dotação da ACSS, nos termos do Despacho n.º
111/2017 do Secretário de Estado da Saúde, montantes destinados a serem transferidos para a ARSC,
à medida das necessidades de pagamentos da respetiva despesa, nomeadamente:
Quadro 2 – Centralização ACSS

Classificação Económica
02.01.09 -Produtos Químicos e Farmacêuticos
02.01.10 - Produtos Vendidos nas Farmácias

Alínea e subalínea da Classificação Ecomómica
Medicamentos de Cedência Hospitalar (excl. vacinas)
Vacinas
Produtos Vendidos em Farmácias Privadas
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica*

02.02.22 - Serviços de Saúde

Rede Nacional de Cuidados Continuados
Outros Internamentos
Assistência Ambulatória

02.02.23 - Outros Serviços de Saúde
Outras Classificações Económicas

Transporte de Doentes
Outras Classificações Económicas

* excluíndo Taxas Moderadoras
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3 – INVESTIMENTO
No que respeita aos principais encargos com projetos de investimentos realizados em 2018, destacam-se, no Quadro 3, os seguintes:

Quadro 3 – Projetos de Investimentos Realizados em 2018
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Relativamente aos principais encargos com aquisição de equipamentos no ano de 2018, destacam-se,
no Quadro 4, os seguintes:

Quadro 4 – Aquisição de Equipamentos em 2018

Designação do Investimento

Valor do Investimento
c/IVA
906 330,42 €

Aquisição Centralizada de Equipamento Informático
Aquisição Centralizada de Equipamento de Cópia e Impressão

42 601,05 €

Aquisição Centralizada - Equipamento de Cópia e Impressão Adicional 2018

75 683,44 €

Aquisição de Licenciamento do Sistema RIS

30 750,00 €

TOTAL INVESTIMENTOS "EQUIPAMENTOS 2018"

1 055 364,91 €
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4 – CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS (CMVMC)
Em 2018 manteve-se a política de inventariação física das existências da ARSC pelo custo médio
ponderado. Estando já implementado o novo sistema de logística e gestão de armazéns (SGICM), o
cálculo das mercadorias consumidas teve por base o inventário a 31 de dezembro de 2018.

Quadro 5 – CMVMC (2017-2018)

CMVMC
Existências Iniciais
Compras
Regularicações de Existências
Existências Finais
TOTAL Consumos

2017

2018

Δ%

3 840 018

4 402 217

14,64%

10 911 760

9 594 372

-12,07%

6 945

-246 331

-3646,88%

4 402 217

3 154 332

-28,35%

10 356 506

10 595 926

2,31%

Da análise do CMVMC dos anos 2017 e 2018, evidenciado no Quadro 5, verifica-se, em 2018, um
acréscimo dos consumos em cerca de 2,31%, a que corresponde o montante de €239.420,
contrastando com as compras e as existências finais, as quais registam uma redução significativa de
cerca de € 1.3M e €1.2M, respetivamente.
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5 – CONTAS DE TERCEIROS
No âmbito da consolidação de contas do Ministério da Saúde 2018, de acordo com a Circular
n.º 19/2018/DFI/ACSS, de 11 de setembro, de forma a mitigar as “diferenças de consolidação” que
têm afetado a consolidação de contas do Ministério da Saúde, e tendo em consideração as
recomendações do Tribunal de Contas neste domínio, a ARSC delineou uma metodologia de resolução
das divergências de conciliação apuradas, conducentes à sua definitiva regularização com as respetivas
contrapartes.
Num estádio inicial, da confrontação dos saldos de terceiros registados em balancete com os valores
apurados “em aberto” (por regularizar), quer de créditos quer de dívidas, das contas correntes de
terceiros, foram efetuados os lançamentos necessários à correção das divergências apuradas, à data
contabilística de 1 de janeiro de 2018, com reflexos em Resultados Transitados - Regularizações.
As dívidas de terceiros correspondem, fundamentalmente, a instituições do Ministério da Saúde, em
particular da ACSS, no valor acumulado em 2018 de cerca de €30M. Este montante, que se insere no
âmbito das convenções internacionais resulta de instruções da mesma ACSS “… por forma a eliminar
diferenças do processo de consolidação que a ACSS irá realizar, e acolher a recomendação do Tribunal
de Contas no sentido de se resolver a “Plug Account” que o Balanço Consolidado do SNS evidenciou no
ano de 2016.”
Ainda no exercício de 2018, assiste-se a uma estabilização das dívidas de entidades hospitalares do
SNS que realizam cirurgias integradas nos procedimentos do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos
em Cirurgia (SIGIC).
Assim, na sequência do despacho n.º 22/2017, de 13 de fevereiro, do SES “… considerando que o
hospital de origem é responsável financeiramente pela não prestação de cuidados atempados,
assumindo o pagamento da atividade cirúrgica transferida para outros hospitais do SNS ou para
entidades convencionadas no âmbito do SIGIC”, relativamente à dívida dos HO no âmbito do SIGIC com
vales cirúrgicos emitidos até 30 de abril de 2016, procedeu a ACSS, em 2018, à transferência de verbas
respeitantes àquela dívida, cabendo à ARSC a responsabilidade de efetuar o pagamento à entidade
convencionada que realizou a cirurgia.
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No que respeita às contas do passivo, o peso mais significativo continua a ser o relativo aos
fornecedores de bens e serviços de saúde, com particular ênfase para as farmácias privadas e
entidades convencionadas.
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6 - ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
6.1 ACRÉSCIMO DE CUSTOS
Ao longo do exercício económico, no cumprimento da Circular n.º 1/2011/UAGRA, de 5 de janeiro, a
ARSC assegurou o cumprimento do princípio da especialização dos exercícios mensais, reconhecendo
os custos quando incorridos ou obtidos, situação regularizada no final do exercício económico.
Também são reconhecidos, no exercício de 2018, os custos relativos a despesas com pessoal, em
particular subsídios de Férias e de Natal, bem como os incentivos financeiros das USF modelo B, nos
termos da Portaria n.º 212/2017, de 19 de julho.

6.2 PROVEITOS DIFERIDOS
Os proveitos diferidos referem-se à contabilização dos subsídios atribuídos para o financiamento dos
investimentos por financiamento nacional e QREN, cujo proveito vai sendo reconhecido na medida da
contabilização das respetivas amortizações ou reintegrações de imobilizado.
Relativamente às receitas próprias, ao longo do exercício foi assegurado o cumprimento do princípio
de especialização dos exercícios mensais.
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7 - CAPITAL PRÓPRIO
No período em análise, para além do registo dos resultados líquidos do exercício, são de assinalar os
movimentos contabilísticos verificados na conta 56 “Resultados Transitados”, decorrentes de
regularizações efetuadas com vista à correção das divergências apuradas entre as contas correntes de
terceiros e os saldos registados em balancete, conforme o mencionado no ponto 5 do presente
relatório.
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8 - RESULTADOS
Tendo por base o Resultado Líquido do Exercício dos anos 2017 e 2018, foi elaborado o Quadro 6 que
a seguir se apresenta:

Quadro 6 – Resultado Líquido do Exercício | 2017-2018

Variação 2017-2018
RESULTADO

2017

2018

Valor

%

Proveitos / Rendimentos

669 320 221,09 €

665 695 229,82 €

-3 624 991,27 €

-0,54%

Custos / Gastos

647 911 764,45 €

671 225 402,03 €

23 313 637,58 €

3,60%

21 408 456,64 € -5 5 3 0 1 7 2 ,2 1 €

-26 938 628,85 €

-125,83%

Resultado Líquido
do Exercício

Ao nível dos rendimentos, é de assinalar a redução verificada na rubrica de transferências e subsídios
correntes, enquanto em termos de custos se destaca o acréscimo na rubrica de produtos vendidos
p/farmácias, nomeadamente:

Quadro 7 – Resultado Líquido do Exercício | 2017-2018

Variação 2017-2018
Rubric as

2017

2018

Valor

%

Transferências e Subsídios Correntes
641 318 757,98 €

639 978 211,47 €

-1 340 546,51 €

-0,21%

Produtos Vendidos p/Farmácias
255 606 311,80 €

264 473 514,81 €

8 867 203,01 €

3,47%
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9 - CONCLUSÃO
No ano de 2018 foi dado continuidade ao processo de ajustamento de alguns procedimentos
administrativos na área financeira, iniciado em 2017, de forma a dar cumprimento às recomendações
constantes do relatório de auditoria à ARSC no âmbito do exercício de revisão da despesa pública (Proc.
n.º2016/206/A3/1066), com particular relevo para as medidas que se pretende possam assegurar,
tempestivamente, um adequado e eficiente controlo das aquisições de bens e serviços e, de forma
verdadeira e apropriada, os gastos e responsabilidades associados.
Além de terem passado a constituir dotação da ACSS os montantes destinados a aquisição de vacinas,
transporte de doentes e outros internamentos à semelhança do ano anterior, o ano de 2018 foi
marcado pela atribuição de sucessivos reforços orçamentais e créditos especiais, destinados ao
pagamento a fornecedores de bens e serviços.
Alterações globais ao orçamento, decorrentes da atribuição de créditos especiais, tiveram na sua
origem não só verbas transferidas da ACSS mas também da DGO, neste último caso, em particular,
para garantir a cobertura orçamental da rubrica Despesas com Pessoal.
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