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I. Síntese (Sumário Executivo) 

A síntese ou sumário executivo deve permitir a fácil perceção do conteúdo do relatório e, em particular, mencionar as 

alterações mais significativas em matéria de Boas Práticas de Governo Societário adotadas em 2018. 

A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. (ULSLA, E.P.E.), criada pelo Decreto-Lei n.º 238/2012, de 

31 de outubro, promoveu a integração do Hospital do Litoral Alentejano, E.P.E. e do Agrupamento de Centros de 

Saúde do Alentejo Litoral (ACES Alentejo Litoral). 

A ULSLA, E.P.E. tem 6 anos de existência e vai no seu terceiro mandato do Conselho de Administração, sendo que 

o segundo mandato foi bastante conturbado com renuncias e nomeações de membros, o que não contribuiu para 

uma estabilidade de gestão e administração, promovendo défices gestionários com impactos diretos na atividade. 

Adicionalmente e numa ótica reformista do ponto de situação em que a ULSLA, E.P.E. iniciou o ano de 2018, foram 

desenvolvidas algumas iniciativas no sentido de fortalecer a estrutura organizativa com um conjunto de 

instrumentos de gestão promotores de uma reorganização e reordenamento das diversas atividades, a qual está 

em curso e que terá um tempo médio de implementação, pois o plano é vasto de com precedentes e 

consequências que carecem de acompanhamento e alinhamento constantes. 

De entre os focos principiais de intervenção no ano de 2018, destaca-se: 

 O início de revisão do Regulamento Interno da ULSLA, E.P.E., o qual incorporou um momento de consulta 

pública interna, tendo sido aprovado já em 2019 e remetido para homologação da tutela; 

 A elaboração de um Manual de Contratação Pública, restrito à aquisição de bens e serviços, no sentido 

de operacionalizar o Código dos Contratos Públicos e normalizar a intervenção de todos os agentes do 

processo aquisitivo; 

 Estruturação de uma metodologia para revitalizar o processo de contratualização interna com as 

estruturas organizativas e funcionais, de forma a comprometer e envolver as estruturas na prossecução 

dos objetivos e metas da instituição, sendo as mesmas objetivo de Contrato Programa com a 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. e com a Administração Central do Sistema de Saúde, 

I.P. 
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II. Missão, Objetivos e Políticas  

Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como da visão e dos valores que orientam a entidade (vide artigo 

43.º do RJSPE). 

Missão 

A ULSLA, E.P.E. tem por missão promover e prestar cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados, 

desenvolver atividades de saúde pública, investigação, formação e ensino, de qualidade, assegurando o acesso da 

população, garantindo a sustentabilidade económico-financeira, de acordo com a estratégia nacional e regional, 

de forma a obter ganhos em saúde. 

 

Visão 

É visão da ULSLA, E.P.E. constituir-se como uma unidade de referência, com credibilidade, competência, eficácia, 

compromisso e melhoria contínua, na promoção da saúde, prevenção da doença e prestação de cuidados, 

melhorando o estado de saúde da população através da ação conjugada de utentes, profissionais e comunidade, 

contribuindo para o desenvolvimento integrado da região. 

 

Valores 

A ULSLA, E.P.E. rege-se pelos seguintes valores: 

a) Dignidade humana, através do reconhecimento do caráter único de cada pessoa; 

b) Respeito pela vida, pelos direitos e pela vontade esclarecida dos utentes; 

c) Ética na prestação de cuidados, assente em princípios deontológicos e de conduta moral dos 

profissionais; 

d) Compromisso com a legalidade, a causa pública e a defesa do bem comum; 

e) Confidencialidade, através da garantia do sigilo profissional e respeito pela privacidade do utente e 

profissionais; 

f) Colaboração, traduzida no espírito de organização em equipa, gestão participada e solidária entre os 

profissionais, numa cultura interna de interdisciplinaridade e bom relacionamento no trabalho; 

g) Responsabilidade, assente na integridade, transparência, equidade, encaminhamento assistencial e 

responsabilidade social; 

h) Acolhimento, através da cortesia e urbanidade no atendimento do utente; 
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i) Promoção da satisfação dos profissionais através de condições de trabalho estimulantes, valorizando a 

diferenciação técnica e a melhoria contínua; 

j) Promoção da satisfação dos utentes mediante o seu envolvimento, assim como da família e comunidade 

Figura 1 – Matriz de Valores 

 

Fonte: Construção própria 

Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida (vide artigo 38.º do RJSPE), 

designadamente:  

Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos ao desenvolvimento da atividade empresarial a alcançar em cada 

ano e triénio, em especial os económicos e financeiros; 

No que diz respeito aos objetivos e políticas concordantes com a Missão, Visão e Valores apresentados, é de 

realçar que a ULSLA, E.P.E. é uma entidade pública empresarial recente, tendo sido constituída em novembro de 

2012 (6 anos de existência). 

Face à natureza jurídica consubstanciada numa Unidade Local de Saúde, é previsível que a integração e 

alinhamentos estejam facilitados o que não é ainda uma realidade, pois a fusão dos diferentes níveis de cuidados 

numa única instituição não foi nem é uma dinâmica direta, carecendo de trabalho efetivo para a construção de 

um corpo único. 

Adicionalmente, a constituição da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. não partiu do zero e 

herdou os pontos positivos e negativos das organizações que lhe deram origem (Agrupamento de Centros de 

Saúde do Alentejo Litoral e Hospital do Litoral Alentejano, E.P.E.), sendo um processo de integração e 

harmonização que, em toda a estrutura do Serviço Nacional de Saúde, é transversal e deficitário, pois os próprios 

organismos que gerem e emanam as diretivas não o fazem de forma integrada, continuando a existir demasiada 

separação entre os diferentes níveis de cuidados. 
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A estabilização económica e financeira da instituição foi, efetivamente, o grande objetivo inicial, sendo que a 

instituição ficou “congelada” na sua evolução e dinâmicas, havendo vários défices que estão, continuadamente, 

a revelar-se, nomeadamente ao nível da prestação de cuidados desalinhada e a carecer de um investimento 

profundo, o que não é fácil face ao congelamento (e até diminuição) do financiamento público, em contrapartida 

do aumento substancial dos contratos, serviços, consumíveis, medicamentos, entre outros. 

No entanto, apesar das contrariedades, diversos são os pontos favoráveis alcançados, entre eles: 

1. Definição de políticas internas que procuram promover a dinâmica entre serviços de prestação de 

cuidados (e outros); 

2. Definição do mapa de pessoal que balize as necessidades da instituição face à sua carteira de serviços e 

à população a quem tem de prestar cuidados; 

3. Planeamento de recrutamento, o qual é maioritariamente incumprido por imposições e limitações da 

tutela; 

4. Atribuição de médico de família a 90% dos utentes inscritos, sendo um esforço substancial face ao 

diminuto número de médicos especialistas em medicina geral e familiar comparativamente com as 

necessidades calculadas; 

Contrariamente ao desejado, há vários pontos negativos que são desviantes face aos objetivos traçados: 

A. Dificuldade de estabilização de recursos humanos, agravado por um substancial absentismo – no ano de 

2018 ascendeu a 8,6%; 

B. Redução orçamental da receita do estado, o que compromete qualquer investimento adicional e 

necessário, colocando mesmo em causa o normal funcionamento da instituição face à inflação constante 

e gradualmente crescente; 

C. Défice de recursos humanos qualificados, o que não permite uma maior rentabilização da massa humana 

em prol dos objetivos estruturais da instituição; 

D. Não estabilidade dos Conselho de Administração (durante os últimos 5 anos) e destruturação da direção 

intermédia, o que dificulta a organização das estruturas orgânicas e o necessário alinhamento. 

Grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos desvios verificados e das medidas de correção aplicadas 

ou a aplicar. 

Os objetivos de gestão estão quantificados e previstos no Contrato Programa 2018, o qual foi assinado em 28 de 

dezembro de 2017 e encontram-se em linha com os objetivos definidos no Plano Estratégico para o triénio 

2017/2019. 

O Contrato Programa da ULSLA, E.P.E. para 2018 apresenta um valor de capitação destinado a cobrir as 

necessidades de saúde da população, assim como valores específicos, nomeadamente: (i) valor destinado a 
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comparticipar encargos com médicos internos, (ii) valor a atribuir como incentivos no caso de se atingirem as 

metas propostas. 

O mesmo contrato prevê também penalizações financeiras pelo incumprimento superior a 5% das metas de 

produção dos Cuidados Hospitalares (conforme regras de faturação do Contrato Programa – Circular Normativa 

da ACSS n.º 19/2017, de 7 de agosto). 

Importa salientar que, à semelhança de anos anteriores, embora os objetivos e as metas estejam devidamente 

definidos, alguns dos dados necessários para a verificação do seu cumprimento são de difícil recolha e outros não 

são controlados diretamente pela ULSLA, E.P.E. ou só serão conhecidos daqui a algum tempo, pelo que à data de 

elaboração do presente relatório não é possível apresentar o seu cumprimento. 

Para verificação, monitorização e acompanhamento do cumprimento das metas e objetivos associados ao valor 

dos incentivos utiliza-se a plataforma SICA, como indicado na Circular Normativa da ACSS n.º 19/2014, de 15 de 

julho, assim como informação recebida do Departamento de Contratualização da Administração Regional de 

Saúde do Alentejo, I.P. 

Por razões alheias à ULSLA, E.P.E., a ferramenta de controle do cumprimento dos objetivos encontra-se, à data 

de produção deste relatório, sem ter os dados encerrados, sendo que somente se encontram disponíveis os dados 

até novembro de 2018, sem indicação de serem os dados definitivos. 

Na tabela seguinte é possível verificar os pesos relativos de cada indicador, assim como as metas contratualizadas 

no respetivo contrato-programa para o ano de 2018. 

Tabela 1 - Apêndice II ao Contrato-Programa do Triénio 2017/2019 - Acordo Modificativo 2018 

1. Cuidados de Saúde Primários 40   

Componente avaliada através do resultado do Índice de Desempenho Global (%) apurado para a matriz multidimensional dos ACES no 
âmbito da contratualização dos cuidados primários. 

      

2. Cuidados Hospitalares 60   

Objetivos Nacionais 
Pesos 

Relativos (%) 
Meta 

Acesso e Desempenho Assistencial 48   

A. Acesso 7,5   

A.1 Percentagem das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas 0,9 31,7 

A.2 Peso das consultas externas médicas com registo de alta no total de consultas externas médicas (%) 0,9 12 

A.3. Cumprimento dos tempos de resposta e de triagem     

A.3.1 Percentagem de utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta externa 
atendidos em tempo adequado 

1,2 76,6 

A.3.2 Percentagem de doentes cirúrgicos (neoplasias malignas) inscritos em LIC com tempo de espera ≤ 
TMRG 

1,2 95 

A.3.3 Mediana de tempo de espera da LIC, em meses 1,2 3 
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A.3.4 Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no 
protocolo de triagem 

1,2 70 

A.3.5 Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA até 2 dias 
úteis após a referenciação, no total de doentes referenciados para a RNCCI 

0,9 80 

B. Desempenho Assistencial 10,5   

B.1 Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma grande categoria de diagnóstico 1,2 4,3 

B.2 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo 0,9 1,3 

B.3 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas 0,9 53 

B.4 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) – para 
procedimentos ambulatorizáveis 

0,9 83 

B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente 
ambulatorizáveis 

0,9 19,7 

B.6 Índice de demora média ajustada 1,2 0,95 

B.7 Índice de mortalidade ajustada 1,2 1,1 

B.8 Índice de risco e segurança do doente 2,4 8 

B.9 Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de 
medicamentos prescritos 

0,9 55 

C. Eficiência 10   

C.1 Percentagem de custos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços 
externos III (selecionados), no total de gastos com pessoal 

2,5 30,8 

C.2 Custos com pessoal por residente 2,5 
valor do 

melhor do 
grupo 

C.3 Custos com produtos farmacêuticos por residente 2,5 
valor do 

melhor do 
grupo 

C.4 Custos com material consumo clínico por residente 2,5 
valor do 

melhor do 
grupo 

D. Resultados em internamentos, consultas hospitalares e urgências evitáveis 20   

D.1 Taxa de internamento por complicações agudas da diabetes 2 10,8 

D.2 Taxa de internamento por diabetes não controlada 2 3,6 

D.3 Taxa de internamento por asma ou DPOC em adultos 2 131,5 

D.4 Taxa de internamento por asma em jovens adultos 2 3,8 

D.5 Taxa de internamento por hipertensão arterial 2 42,1 

D.6 Taxa de internamento por insuficiência cardíaca congestiva 2 246,8 

D.7 Taxa de internamento por pneumonia 2 347,9 

D.8 Taxa de internamento por complicações crónicas da diabetes 2 53 

D.9 % de especialidades (categorias) com protocolos clínicos de referenciação ascendente e 
descendente elaborados 

2 20 

D.10 % de utilizadores frequentes do serviço de urgência (>4 episódios no último ano) com plano de 
cuidados estabelecido entre os cuidados primários e os hospitais 

2 2,7 

Objetivos Regionais 
Pesos 

Relativos (%) 
Meta 

  12   

% consultas referenciadas pelos cuidados de saúde primários no total de consultas externas 2 15,1 

Índice PPCIRA 2 5 

Percentagem de atendimentos com prioridade verde/azul/branca 2 30 

Custos operacionais por residente 4 590,35 

Taxa de crescimento dos custos com medicamentos faturados em farmácia de oficina 2 0 

 
Objetivos de Desempenho do Serviço de Urgência 

   

  
Pesos 

Relativos (%) 
Meta 

U.1 Peso dos episódios de urgência com prioridade atribuída verde/azul/branca 25 30 
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U.2 Peso dos episódios de urgência com internamento 25 4,08 

U.3 Peso dos utilizadores frequentes (> 4 episódios), no total de utilizadores do Serviço Urgência 25 2,7 

U.4 Rácio consultas externas/episódios em urgência 25 0,88 

Fonte: Contrato-Programa disponível em http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/AM2018_ULSLA.pdf 

Relativamente ao processo de monitorização do Contrato-Programa, o mesmo está indexado aos objetivos 

relativos ao volume de produção, os quais podem configurar penalizações financeiras, por linha de produção. 

Assim, a monitorização efetuada está refletida na Tabela 2, de forma resumida, por linha de apuramento, 

considerando a produção efetuada e a estimativa de faturação a emitir, a qual carece de autorização prévia da 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

Tabela 2 - Estimativa de penalização ao Contrato-Programa 2018 

 

Fonte: Estimativa apurada pelo Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão da ULSLA, E.P.E. 

Relativamente aos dados apurados importa evidenciar: 

2017(M12) 2018(M12)
Var. Abs. 

17/18(M12)

Var. Rel. 

17/18(M12)

Meta (ajustada 

a M12)
Execução (M12)

Var. Abs. 

Meta/Exec. 

(M12)

Var. Abs. 

Meta/Exec. 

(M12)

Penalização Estimada

  Consultas Externas 74 915 75 173 258 0% 75 643 74 825 -818 -1% 98 070,00 €

  Primeiras Consultas 21 800 21 743 -57 0% 23 833 21 597 -2 236 -9% 98 070,00 €

  Primeiras Consultas (sem majoração de preço) 11 445 11 021 -424 -4% 10 865 10 907 42 0% 0,00 €

  Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH 9 483 10 019 536 6% 11 442 9 991 -1 451 -13% 60 942,00 €

  Primeiras Consultas Telemedicina em tempo real 32 28 -4 -13% 21 28 7 33% 0,00 €

  Primeiras Consultas Descentralizadas nos CSP 746 525 -221 -30% 1 405 521 -884 -63% 37 128,00 €

  Primeiras Consultas Cuidados Paliativos 94 150 56 60% 100 150 50 50% 0,00 €

  Consultas Subsequentes 53 115 53 430 315 1% 51 810 53 228 1 418 3% 0,00 €

  Consultas Subsequentes (sem majoração de preço) 50 792 49 330 -1 462 -3% 49 642 49 130 -512 -1% 0,00 €

  Consultas Subsequentes Telemedicina em tempo real 20 33 13 65% 22 33 11 50% 0,00 €

  Consultas Subsequentes Descentralizadas nos CSP 2 093 3 618 1 525 73% 1 944 3 616 1 672 86% 0,00 €

  Consultas Subsequentes Cuidados Paliativos 210 449 239 114% 202 449 247 122% 0,00 €

  Internamento (excluindo internamento <24h*) 4 805 4 593 -212 -4% 4 623 4 202 -421 -9% 989 184,44 €

GDHs Médicos 3 185 3 167 -18 -1% 3 021 2 839 -182 -6% 417 948,88 €

  GDH Médicos 2 991 3 004 13 0% 2 841 2 689 -152 -5% 347 140,01 €

  GDH Médicos Int. Cuidados Paliativos 194 163 -31 -16% 180 150 -30 -16% 70 808,87 €

GDHs Cirúrgicos 1 620 1 426 -194 -12% 1 601 1 363 -239 -15% 571 235,56 €

  GDH Cirúrgicos Programados 926 745 -181 -20% 995 745 -251 -25% 571 235,56 €

  GDH Cirúrgicos - Urgentes 694 681 -13 -2% 606 618 12 2% 0,00 €

  Urgência (acrescendo internamento <24h*) 88 623 91 102 2 479 3% 80 402 85 595 5 193 6% 0,00 €

  Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica 44 485 43 867 -618 -1% 40 497 41 456 959 2% 0,00 €

  Total de Atendimentos SU Básica 44 138 47 235 3 097 7% 39 905 44 139 4 234 11% 0,00 €

  Hospital de Dia 5 468 6 251 783 14% 5 427 6 251 824 15% 0,00 €

  Imuno-hemoterapia 363 419 56 15% 361 419 58 16% 0,00 €

  Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Quimio+Outros) 4 982 5 678 696 14% 5 066 5 678 612 12% 0,00 €

  Cuidados Paliativos 123 154 31 25% 113 154 41 36% 0,00 €

  GDH Ambulatório 4 693 4 582 -111 -2% 4 886 4 573 -313 -6% 349 355,48 €

  GDH Médicos 2 484 2 443 -41 -2% 2 498 2 443 -55 -2% 0,00 €

  GDH Cirúrgicos 2 209 2 139 -70 -3% 2 388 2 130 -258 -11% 349 355,48 €

1 436 609,92 €

 *) exceto óbitos, alta contra parecer médico, abandono ou transferência para outro hospital

Penalização apurada

Produção Total 2017/2018 Produção SNS (Contrato-Programa) 2018

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/AM2018_ULSLA.pdf
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 Os valores apresentados são produção apurada e registada com penalizações estimadas face aos valores 

contratualizados em Contrato Programa, a qual é submetida à validação da ACSS, I.P. 

 Há linhas de fatura que dependem de processos prévios de codificação, a qual é clínica, sendo essa 

produção classificada, em resultado da codificação, em Grupos de Diagnóstico Homogéneo (GDH) que 

são faturáveis e tabelados em Portaria emanada pela tutela. 

Pela análise da estimativa de penalizações é possível verificar que existem incumprimentos das metas superiores 

a 5% o que promove a aplicação de penalização financeira, a qual, somada, ascende quase a 1,5 milhões de euros. 

Se for efetuada uma análise por linha de atividade, é possível verificar que: 

 Há um défice de 13% em relação à meta no que diz respeito a primeiras consultas com origem de 

referenciação nos Cuidados de Saúde Primários – sendo que este valor olha para o número de primeiras 

consultas realizadas em ambiente hospitalar e com referenciação via CTH (consulta a tempo e horas), o 

défice deriva de problemas relativos às especialidades de oftalmologia e otorrinolaringologia, não 

havendo produção suficiente que cubra a procura registada, havendo lista de espera significativa; 

 Há um défice de 63% em relação à meta no que diz respeito à descentralização de primeiras consultas 

nos CSP – foi uma meta arrojada e em que o seu cumprimento está a ser veiculado, em grande parte, 

pela especialidade de psiquiatria, havendo a necessidade de organizar essa descentralização noutras 

especialidades; 

 Há um acréscimo, não desejado, do volume de GDH Médicos na ordem dos 5% para GDH Médicos 

Genéricos e 16% para GDH Médicos derivados de Cuidados Paliativos – esta meta é analisada pela forma 

inversa, ou seja, quanto mais baixo melhor, apesar de estar totalmente condicionada à condição clínica 

dos utentes, os quais se apresentam com uma carga de doença elevada, com multi-morbilidades, sendo 

indicador de que há trabalho efetivo que tem de ser executado pelos cuidados de saúde primários na 

ótica da prevenção e promoção, refletindo-se esses resultados na diminuição dos internamentos 

médicos; 

 Há uma diminuição acentuada dos GDH Cirúrgicos, quer em cirurgia convencional quer ambulatória, a 

qual ronda os 25% e 11%, respetivamente – esta diminuição deriva de uma quebra significativa do 

cumprimento de planos operatórios e de défice de alinhamento de recursos, o que promoveu um não 

alcance da meta. 

Na sequência do Despacho n.º 02/SEAS/2018, remetido pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, os 

valores estimados para penalizações referentes a 2018 e anos anteriores, no enquadramento de consolidação de 

contas do Ministério da Saúde, não devem ser contemplados no fecho contabilístico do respetivo ano, em 

alinhamento com as definições proferidas pela ACSS, I.P. que, igualmente, também não as contempla. 

No que respeita ao valor dos incentivos dependente do cumprimento de metas/indicadores fixados no Contrato-

Programa, para efeitos de registo do acréscimo de rendimento respeitante aos incentivos a considerar 
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mensalmente, foi determinado pela Circular Normativa n.º 6/2019/ACSS, de 21/03/2019, que o mesmo será 

calculado tendo por referência a taxa de execução de incentivos mais elevada, alcançada nos últimos 3 anos. 

Indicação dos fatores críticos de sucesso de que dependem os resultados da entidade. 

Os dois principais fatores chave para os resultados da ULSLA, E.P.E. estão indexados a: 

 Organização estrutural e funcional – a constituição como ULSLA, E.P.E. não foi programada e fomentada, 

tendo sido consubstanciada numa fusão de serviços que, efetivamente, não estão em alinhamento, 

sendo necessário o desenvolvimento de um plano estratégico e assistencial que promova uma efetiva 

integração de cuidados e um alinhamento na resposta de prestação assistencial que releve eficiência ao 

processo. 

 Recursos humanos diferenciados – a falta de recursos humanos especializados, nomeadamente no grupo 

médico, é manifesto, havendo especialidades que são, exclusivamente, operacionalizadas com recurso 

a prestadores de serviços e outras especialidades onde nem sequer há recursos. 

Assim, torna-se necessário que atividade seja melhor planeada, com detalhes específicos (nomeadamente ao 

nível dos recursos), no sentido de partilhar com a tutela as dificuldades existentes para que o cumprimento do 

contrato-programa ocorra e que, principalmente, a prestação de cuidados aos utentes seja efetiva e com a 

qualidade desejada. 

Evidenciação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos ministérios setoriais, designadamente as 

relativas à política setorial a prosseguir, às orientações específicas a cada entidade, aos objetivos a alcançar no exercício 

da atividade operacional e ao nível de serviço público a prestar pela entidade (vide n.º 4 do artigo 39.º do RJSPE). 

Os objetivos de gestão decorrem do cumprimento do contratualizado em sede de Contrato Programa. Em termos 

globais pode verificar-se o cumprimento das orientações gerais na Tabela 3, o qual é parte integrante do Relatório 

& Contas 2018. 
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Tabela 3 – Cumprimento das Obrigações Legais 2018 

 

Cum prim ento

S/N/N.A.

Objectivos  de G estão 

Os objectivos de Gestão estão identificados no Contrato Programa N.A

Metas  a  Ating i r constantes  no PAO 2018

Foi apresentado o PAO 2018 mas não foi aceite pela UTAM. As metas são as mesmas que 

constam no Contrato Programa
N.A

G rau de execução do orçam ento carregado no SIG O/SOE 94% cumprimento

G estão do Ri sco F inancei ro N.A Taxa média de financiamento

Lim i tes  de Crescim ento do Endividam ento N.A

Evolução do PMP a  f ornecedores N Aumentou de 54 para 59 dias

Divulg ação dos  Atrasos  nos  Pag am entos  ( " Arrears" ) S
Total de "Arrears" em 31 de Dezembro (em 

euros): -7.509,15 euros

Recom endações  do acioni s ta  na  úl t im a  aprovação de contas

Dar cumprimento ao disposto na RCM nº 34/2008, de 22 de fevereiro e no despacho nº 

9870/2009 de 13 de Abril, no que concerne à redução do PMP a fornecedores 
N O PMP aumentou 5 dias

Assegurar o cumrpimento da RCM nº 18/2014 de 7 de março, relativa à elaboração e divulgação 

de relatório trianualsobre as remunerações para homens e mulheres
N Não foi elaborado o relatório

Rem unerações

Não atribuição de prémios de gestão S 

CA - reduções remuneratórias vigentes em 2018 S 
Total da Redução remuneratoria = 12.838,63 

euros 

Fiscalização (CF/ROC/FU) - reduções  remuneratórias vigentes em 2018 (se aplicável) NA

Auditor Externo - redução remuneratória vigentes em 2018 (se aplicável) NA

EG P -  a rt igo 32º e 33.º do EG P  

Não utilização de cartões de crédito S

Não reembolso de despesas de representação pessoal S

Valor máximo das despesas associadas a comunicações S

Valor máximo de combustível e portagens afeto mensalmente às viaturas de serviço S

Despesas  não docum entadas  ou conf idencia i s -  n.º 2 do art igo 16º do RJSPE e 

art igo 11.º do EG P

Proibição de realização de despesas não documentadas ou confidenciais S

Prom oção da  igua ldade sa laria l  entre m ulheres  e hom ens  -  n.º 2 da  RCM n.º 

18/2014

Elaboração e divulgação do relatório sobre as remunerações  pagas a mulheres e homens N Não foi produzido o relatório

Elaboração e divulgação de rela tório anua l  sobre prevenção da  corrupção N

Não foi produzido o relatório. A ULSLA EPE 

teve sem Auditor interno desde Setembro de 

2017 até Agosto de 2018, data em que foi 

possível concluir o processo de 

recrutamento.

Contratação Públ i ca

Aplicação das Normas de contratação pública pela empresa S
Todas as aquisições são efetuadas ao abrigo 

do Código dos contratos Publicos

Aplicação das normas de contratação pública pelas participadas NA

Contratos submetidos a visto prévio do TC S

Concurso publico- D18000518 - Serviços de 

Exploração de Imagiologia , valor contrato: 

7.595.625,00 €

Protocolo – H68000418 – Prestação de 

serviços de gestão integrada para 

assistência técnica e manutenção a 

instalações técnicas, equipamentos de 

electromedicina, redes e sistemas adstritos 

, valor contrato: 421.474,80€, acrescido de 

IVA

Audi torias  do Tribuna l  de Contas  (b)

Foi efetuada uma auditoria às compras de medicamentos e alimentação aos anos de 

2013/2014
NA

Parque Autom óvel

N.º de Viaturas
S

Mantivemos o número de viaturas de 2017 - 

16 viaturas

G astos  Operaciona i s  das  Em presas  Públ i cas  S

Princípio da  Unidade de Tesouraria  ( a rt ig o 28.º do DL 133/2013)

Disponibilidades e aplicações centralizadas no IGCP
S

98,97% disponibilidades e aplicações junto 

no IGCP em 31 de Dezembro 

Disponibilidades e aplicações na Banca Comercial S 11.872.273,72€

Juros auferidos em incumprimento da UTE e entregues em Receita do Estado S Sem juros auferidos

Cum prim ento das  Orientações  lega i s  -  2018 Quanti f i cação/Identi f i cação
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III. Estrutura de capital 

Divulgação da estrutura de capital (consoante aplicável: capital estatutário ou capital social, número de ações, distribuição do 

capital pelos acionistas, etc.), incluindo indicação das diferentes categorias de ações, direitos e deveres inerentes às 

mesmas e percentagem de capital que cada categoria representa (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

O Capital Estatutário da ULSLA EPE a 31 de dezembro de 2018 é de 20.100.000 euros, encontrando-se por realizar 

nessa data 2.500.000 euros, tendo essa reposição sido solicitada inúmeras vezes. 

Identificação de eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações. 

O Capital é detido integralmente pelo Estado, sendo a posição de acionista assumida pela DGTF. 

Informação sobre a existência de acordos parassociais que sejam do conhecimento da entidade e possam conduzir a 

eventuais restrições. 

A ULSLA, E.P.E. não tem conhecimento de qualquer existência de acordos parassociais. 

IV. Participações Sociais e Obrigações detidas 

Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (entidade) que, direta ou indiretamente, são titulares de 

participações noutras entidades, com indicação detalhada da percentagem de capital e de votos imputáveis, bem como 

da fonte e da causa de imputação nos termos do que para o efeito estabelece o Código das Sociedades Comerciais 

(CSC) no seu artigo 447.º (vide alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

A ULSLA, E.P.E. não detém quaisquer participações noutras entidades. 

Nenhum dos membros do Conselho de Administração em funções no ano de 2018 tinha participações ou 

obrigações de outras entidades. 

Todos os membros do Conselho de Administração, em exercício no ano de 2018, assinaram a Declaração de 

Independência prevista no Artigo 51º do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, em que se abstêm de 

interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses. 

Os elementos curriculares dos membros do Conselho de Administração constam nos Despachos de nomeação: 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2017, de 11 de Maio; 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2018, de 23 de Fevereiro 
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Explicitação da aquisição e alienação de participações sociais, bem como da participação em quaisquer entidades de natureza 

associativa ou fundacional (vide alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

A ULSLA, E.P.E. é apenas associada da SUCH de acordo com o Capítulo III dos Estatutos da SUCH datados de janeiro 

de 2016. 

Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração e de fiscalização, quando 

aplicável nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do CSC. 

Não aplicável. 

Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os titulares de participações e a entidade. 

Não aplicável. 

V. Órgãos Sociais e Comissões 

A. Modelo de Governo 

A entidade deve apresentar um modelo de governo societário que assegure a efetiva separação entre as funções de 

administração executiva e as funções de fiscalização (vide n.º 1 do artigo 30.º do RJSPE). 

Identificação do modelo de governo adotado. 

De acordo com o disposto no Artigo 5.º dos Estatutos da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E., 

publicados no anexo III do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, são órgãos da ULSLA, E.P.E.: 

a. O Conselho de Administração; 

b. O Fiscal Único; 

c. O Conselho Consultivo 

B. Assembleia Geral 

Composição da mesa da assembleia geral, ao longo do ano em referência, com identificação dos cargos e membros da mesa 

da assembleia geral e respetivo mandato (data de início e fim). Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano 

em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

Não aplicável. 
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Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só podem ser tomadas com maioria qualificada, para 

além das legalmente previstas, e indicação dessas maiorias. 

Não aplicável. 

C. Administração e Supervisão  

Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos membros, consoante 

aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão. 

Conforme disposto no Artigo 6.º dos Estatutos da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E., publicados 

no anexo III do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, “os membros do Conselho de Administração são 

designados de entre individualidades que reúnam os requisitos previstos no Estatuto do Gestor Público e possuam 

preferencialmente evidência curricular ou formação de gestão em saúde”. 

É adicionalmente definido estatutariamente que “o mandato dos membros do Conselho de Administração tem a 

duração de três anos, renovável uma única vez, permanecendo aqueles no exercício das suas funções até à 

designação dos novos titulares, sem prejuízo da renúncia a que houver lugar”. 

Caracterização da composição, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de Administração Executivo 

e do Conselho Geral e de Supervisão, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração 

estatutária do mandato, número de membros efetivos, data da primeira designação e data do termo de mandato de cada 

membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos 

respetivos (o que saiu e o que entrou). 

A ULSLA, E.P.E., conforme disposto no Artigo 6.º dos Estatutos da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, 

E.P.E., publicados no anexo III do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, tem um Conselho de Administração 

“composto pelo presidente e um máximo de cinco vogais, que exercem funções executivas, incluindo até dois 

diretores clínicos e um enfermeiro diretor, sendo um dos vogais proposto pelo membro do Governo responsável 

pela área das finanças, e outro pela Comunidade Intermunicipal”. 
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No período compreendido entre 2/11/2017 e 8/2/2018, o cargo de Vogal Executivo esteve vago. 

Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração1 e, relativamente aos membros não 

executivos, identificação dos membros que podem ser considerados independentes2, ou, se aplicável, identificação dos 

membros independentes do Conselho Geral e de Supervisão (vide artigo 32.º do RJSPE). 

Todos os membros do Conselho de Administração são executivos. 

Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros, consoante aplicável, do Conselho de 

Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo. Deverão especificamente 

ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos (vide alínea j) do n.º 1 do artigo 44.º 

do RJSPE). 

Presidente – Luís Manuel de Sousa Matias 

Luís Manuel de Sousa Matias, nascido a 18/05/1957, é natural de Arrimal, Porto de Mós. 

Formação — É Licenciado em Filosofia pela U. C. P., e frequentou, sem concluir, o curso de Direito na mesma 

universidade. É pós-graduado em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública. Fez curso de 

capacitação e treino em áreas de pedagogia e gestão pedagógica; gestão de conflitos e gestão de organizações, 

na Herman Gmainer Akademy de Innsbruck (Áustria).  

Efetuou formação profissional complementar em múltiplas ações com mais de 3000 horas de formação, e 

participou como Monitor ou preletor em mais de 800 horas de atividade formativa. Professor convidado da 

                                                                 

1 Conforme decorre da aplicação do n.º 1 do artigo 278.º e n.ºs 1 e 2 do artigo 407.º do CSC. 

2 A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de Auditoria afere-se nos 
termos da legislação vigente. Quanto aos demais membros do Conselho de Administração, considera-se independente quem 
não esteja associado a qualquer grupo de interesses específicos na entidade nem se encontre em alguma circunstância 
suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão. 

Nome

Forma (1 ) Data [Entidade pagadora]
 (O/D) 
(2 )

01/04/2017 Presidente Luís Manuel de Sousa Matias RCM 63/2017 11/05/2017 ULSLA, E.P.E. D

09/02/2018 Vogal Executivo António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro RCM 15/2018 08/02/2018 ULSLA, E.P.E. D

01/04/2017
Vogal

(Diretor Clínico CSP)
Horácio Carlos de Figueiredo Santos Feiteiro RCM 63/2017 11/05/2017 ULSLA, E.P.E. D

01/04/2017
Vogal

(Diretora Clínica CSH)
Alda Maria Figueiredo Machado Pinto Dinis da Fonseca RCM 63/2017 11/05/2017 ULSLA, E.P.E. D

01/04/2017
Vogal 

(Enfermeiro Diretor)
Amaro Silva Pinto RCM 63/2017 11/05/2017 ULSLA, E.P.E. D

Número estatutário mínimo e máximo de membros - [número mínimo] / [número máximo]

Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D)

 (2) O/D – Origem / Destino

Mandato

(Início-Fim)

Designação Remuneração
Cargo
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Universidade dos Açores de 2009 a 2012. Frequentou o Conservatório de Música do Porto (Piano, Composição, 

História da Música e formação Musical). 

Atividade profissional desde 1975 até ao presente, desenvolveu a sua atividade profissional nos seguintes 

hospitais: Famalicão de 1975/1990; Matosinhos de 1990/1992; Póvoa de Varzim de 1992/1997; Santa Maria da 

Feira de 1997/1998; Oliveira de Azeméis de 1998/2000 (Conselho de Administração); Hospital Joaquim Urbano 

de 2000/2007 (Conselho de Administração); Hospital de S. João da Madeira de 2007/2009 (Presidente do 

Conselho de Administração); Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga de 2009/2012 (Vogal do Conselho de 

Administração); Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim e Vila do Conde de 2012/2014; Governo Provincial do 

Cuanza Sul em Angola de 2014/2016 (Consultor de Saúde); Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim e Vila do Conde 

de 2016/2017. 

Responsabilidade Social — Associação das Aldeias de Crianças SOS de Portugal: Diretor da Aldeia de Crianças SOS 

de Gulpilhares (1990 a 2004); Vogal do Conselho Diretivo Nacional de 1996 a 2002; Vice-presidente do Conselho 

Diretivo Nacional de 2002 a 2005; Presidente da Associação das Aldeias de crianças SOS de Portugal de 2005 a 

2008. Representou Portugal em Assembleias Gerais mundiais da Kinderdorf International em 1998, 2002 e 2006. 

 

Vogal Executivo - António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro 

António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro 

Data de Nascimento: 13.06.1960 

Graus Académicos: Mestrado em Ciências — Economia Agrária e Economia (1992), Universidade do Arizona e 

Universidade do Connecticut, Estados Unidos da América; Licenciatura em Economia Agrária e Sociologia Rural 

(1987), Universidade do Connecticut, Estados Unidos da América; Engenheiro Técnico Agropecuário (1994), 

Ratcliffe Hicks School, Universidade do Connecticut, Estados Unidos da América. 

Experiência Profissional: Vogal do Conselho de Administração, nomeado pelo Ministério das Finanças, da MM, 

Gestão Partilhada, E. P. E. (ex. Manutenção Militar), Lisboa (mar 2015/set 2017); Diretor Financeiro 

&Administrativo da Ibérica — Indústria de Componentes Metálicos, S. A., Águeda (abril de 2014/jan 2015); Diretor 

Financeiro & Administrativo do Grupo Conteparque, Bobadela (fev 2013/fev 2014) — 3 sociedades do Grupo, 

Logística, Contentores e Camionagem; Administrador Executivo e Acionista com os Pelouros Financeiro & 

Administrativo da Sociedade Alentejana de Investimentos e Participações SAIP, SGPS, S. A., Alqueva, Portugal (jan 
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2003/jan 2013) das seis sociedades envolvidas no Parque Alqueva; Controller e Diretor de Planeamento 

Estratégico da SOPONATA — Sociedade Portuguesa de Navios Tanques, S. A., Lisboa (set 1998/dez 2002); Diretor 

-Geral da empresa A CAFÉEIRA, L.da, Sacavém (maio 1996/jul 1998); Diretor Comercial da American Appraisal 

Portugal, Consultores de Avaliação, L.da, Lisboa (maio 1993/maio 1996); Docente Universitário e Investigador do 

Departamento de Economia Agrária, da Universidade do Connecticut, Estados Unidos da América (jun 1990/fev 

1993); Avaliador de Imobiliário da Property Financial Services, Inc., Glastonbury, Connecticut, Estados Unidos da 

América (jun 1986/ago 1992); Supervisor de Logística e Tradutor Oficial da Saudi Can Company, Jeddah, Arábia 

Saudita (set 1979/set 1981). 

 

Vogal (Diretor Clínico CSP) - Horácio Carlos de Figueiredo Santos Feiteiro 

Horácio Carlos de Figueiredo Santos Feiteiro, nascido a 23 de abril de 1952, em Lisboa. 

Licenciatura em Medicina em julho de 1978, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Ingresso na 

Carreira de Clínica Geral a 1 de janeiro de 1983 na Administração Regional de Saúde de Beja — Centro de Saúde 

de Odemira; Assistente da Carreira Médica de Clínica Geral desde janeiro de 1991; Concurso de Habilitação ao 

Grau de Consultor de Clínica Geral em julho de 1994; Obtido o Grau de Consultor de Clínica Geral em julho de 

1995; Membro do Grupo de Trabalho Distrital do Plano de Saúde do Alentejo, em 1983; Autoridade Sanitária 

Substituta de Odemira, de janeiro de 1989 até 1999; Diretor do Centro de Saúde de Odemira desde fevereiro de 

1991 até março de 2003; Membro da Comissão de Gestão do Sistema Local de Saúde de Beja desde 1998, em 

representação dos Centros de Saúde da Sub-Região de Saúde de Beja; Membro do Júri de vários concursos da S. 

R.S. de Beja na área dos Serviços e Provimento; Nomeado Diretor de Serviços de Saúde da Sub-Região de Saúde 

de Beja, desde janeiro 2003 até janeiro de 2009; Provido na categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica de 

Clínica Geral desde janeiro de 2006; Nomeado Adjunto do Presidente do CA da ULSBA para a área clínica dos 

cuidados de saúde primários em janeiro de 2009; Presidente do Conselho Clínico do DACES BA desde 2009; Desde 

janeiro 2011 acumula as funções de Diretor Executivo do DACES BA e de Presidente do Conselho Clínico; Diretor 

Clínico dos Cuidados de Saúde Primários da ULSBA, E. P. E., de janeiro 2012 a janeiro 2014; Diretor Clínico dos 

Cuidados de Saúde Primários da ULSLA, E. P.E., desde abril de 2015 até à atualidade. 

Presidente da Assembleia -Geral dos Bombeiros Voluntários de Odemira de 1994 até 2003; Provedor da Santa 

Casa da Misericórdia de Odemira de 1998 até 2003; Diploma de Mérito por “Serviços Prestados no Distrito na 

área da Saúde”, concedido pelo Exmo. Senhor Governador Civil do Distrito de Beja em 2001. 
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Vogal (Diretora Clínica CSH) - Alda Maria Figueiredo Machado Pinto Dinis da Fonseca 

Alda Maria Figueiredo Machado Pinto Dinis da Fonseca, data de nascimento 06/08/1973, natural de Seia. 

Formação Académica — Licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em 

1999. Pós -graduada em Direito da Medicina pelo Centro Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, com a defesa da tese “Intervenções e tratamentos médico -cirúrgicos arbitrários”. Formação específica 

em Cirurgia Geral, no Hospital de Santa Maria — Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E. P. E. XXV Programa de Alta 

Direção de Instituições de Saúde, AESE Business School. 

Experiência Profissional — Diretora Clínica dos Cuidados de Saúde Hospitalares da Unidade Local de Saúde do 

Litoral Alentejano, EPE desde abril de 2016. Presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica. Adjunta da 

Direção Clínica Hospitalar da ULSLA, E. P. E., para as Especialidades Cirúrgicas e Serviço de Urgência entre maio 

de 2015 e abril de 2016. 

Direção do Serviço de Urgência da ULSLA, E. P. E., desde maio de 2015, sendo responsável pelo Serviço de 

Urgência Médico-Cirúrgica, SUB de Alcácer do Sal e Odemira, VMER do Litoral Alentejano e SIV de Odemira. 

Formadora e auditora do Grupo Português de Triagem. 

Elemento do Grupo Operativo Regional — Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas. 

Elemento da Equipa de Controlo de Infeção do Serviço de Urgência da ULSLA, E. P. E. — formadora e observadora. 

Representante do Colégio da Especialidade de Cirurgia Geral na Revisão da norma da DGS 02/2015 — Sistemas 

de Triagem dos Serviços de Urgência e Referenciação Interna Imediata. Chefe de Equipa de Urgência. 

Orientadora da formação médica hospitalar pós--graduada. Integrou Júri de Concursos Médicos para a atribuição 

do Grau de Assistente Hospitalar e de Especialista em Cirurgia Geral. Atividade docente no ensino universitário 

integrada no Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve. Possui atividade 

regular de âmbito científico, com apresentação e publicação de trabalhos. 

Coordenação de grupos de trabalho no âmbito das funções de Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral com 

enfoque particular na monitorização e avaliação do contexto da morbi-mortalidade cirúrgica.  

Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., desde 2010, com 

atividade assistencial vocacionada para cirurgia minimamente invasiva. 

Obteve o Grau de Assistente Hospitalar e de Especialista em Cirurgia Geral em 2010. 
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Vogal (Enfermeiro Diretor) – Amaro Silva Pinto 

Amaro Silva Pinto nasceu em 09 de outubro de 1966 em Sobral de S. Miguel — Covilhã. 

Habilitações académicas e profissionais: Pós-graduando no Executive Master em Administração e Gestão em 

Saúde pela CESPU (2016 -2017); Mestrado em Enfermagem (2012 -2013); Pós -licenciatura de Especialização em 

Enfermagem Médico-cirúrgica (2010 -2011); Pós-Graduado em Enfermagem Médico -cirúrgica vertente Urgência 

e Emergência (2007 -2008), pela Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. Pós-Graduado em 

Gestão e Auditorias da Qualidade, pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde do Sul em Almada (2002); 

Licenciado em Enfermagem pela Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja (2002). Bacharelato 

em Enfermagem pela Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco (1986 -

1988). 

Experiência profissional: 03out. 2016 ao Presente Enfermeiro Responsável pelo Serviço de Urgência do Hospital 

do Litoral Alentejano, Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano; 01 abr. 2011 — 02 out. 2016 Enfermeiro 

Chefe de Equipa; 01 fev. 2005 a 31 mar. 2011 Enfermeiro Responsável pelo Serviço de Urgência do Hospital do 

Litoral Alentejano; 01 jul. 2004 a 31 jan. 2005 Enfermeiro Adjunto da Enfermeira Chefe do Serviço de Urgência 

Hospital do Litoral Alentejano; 04 ago. 1992 a 30 jun. 2004 Enfermeiro/Chefe de Equipa Hospital Conde Bracial 

Santiago do Cacém; 29 out. 1990 a 03 ago. 1992 Enfermeiro Hospitais da Universidade de Coimbra — serviço de 

Cirurgia Cárdio-Torácica; 01 ago. 1989 a 27 out. 1990 2.º Furriel Enfermeiro Exército — Regimento de Infantaria 

de Castelo Branco; 02 jan.1989 a 31 jul.1989 Enfermeiro Hospitais da Universidade de Coimbra no Serviço de 

Urgência.  

Outros Elementos: Gestão da Saúde Ocupacional e enfermagem do trabalho nas empresas: Repsol — 

Transformação de Produtos Petrolíferos/Químicos; ALMINA, Minas do Alentejo SA 

De 1995 — 07 jun. 2004 Vogal da Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho Hospital Conde Bracial. 

Conselheiro, representante do Pessoal de Enfermagem no Conselho Geral do Hospital do Conde do Bracial, de 

03/01/96 a 07/06/2004. Neste âmbito do Conselho Geral foi eleito e nomeado por unanimidade para a Comissão 

de Articulação do Hospital e Cuidados de Saúde Primários. 

Formador Escola Tecnológica do Litoral Alentejano na disciplina de Saúde Ocupacional e Ergonomia no Curso de 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Tutor de alunos em ensinos clínicos da licenciatura em Enfermagem e 

orientador de estágios de especialização e mestrado em enfermagem. 
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Fez parte do Júri em concursos para admissão de enfermeiros e assistentes operacionais, para Aquisição de 

Produtos de Consumo Clínico — Material de Tratamento; Comissão de Normalização do material de Consumo 

Clínico; Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Processo de Informatização. 

Elemento efetivo das Comissões de Humanização e Qualidade; Segurança e Saúde no Trabalho, Representante 

dos trabalhadores. 

 

Evidências da apresentação das declarações3 de cada um dos membros do órgão de administração ao órgão de 

administração e ao órgão de fiscalização, bem como à Inspeção-Geral de Finanças (IGF), de quaisquer participações 

patrimoniais que detenham na entidade, assim como quaisquer relações que mantenham com os seus fornecedores, 

clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse 

(vide artigo 52.º do RJSPE). 

As declarações previstas no RJSPE encontram-se disponíveis nos Anexo 3 e   

                                                                 

3 Tem-se por desejável ser adequadamente evidenciada a receção das declarações por parte dos destinatários. Para o efeito 
considere-se o que refere a Inspeção-Geral de Finanças no sítio na internet desta última, acedível através da hiperligação 
http://www.igf.gov.pt/deveres-de-comunicacao/deveres-de-informacao-gestores-publicos1.aspx. “(...) Para cumprimento desta 
obrigação legal, a IGF disponibiliza um formulário eletrónico ao qual o gestor público deve solicitar o acesso, através do envio 
de mensagem de correio eletrónico para o endereço de mail gestorespublicos@igf.gov.pt, que também está disponível para o 
esclarecimento de quaisquer dúvidas. Após o recebimento da resposta com o respetivo link de acesso, deve preencher 
integralmente o formulário e submetê-lo no sistema, podendo no final imprimir as suas respostas”. 

mailto:gestorespublicos@igf.gov.pt
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Anexo 4 ao presente relatório. 

Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros, consoante aplicável, 

do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo com 

acionistas. 

Não existem relações familiares, profissionais ou comerciais entre os membros do Conselho de Administração 

com exceção das decorrentes dos cargos exercidos na ULSLA, E.P.E. 

Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários órgãos sociais, 

comissões e/ou departamentos da entidade, incluindo informação sobre delegações de competências, em particular no 

que se refere à delegação da administração quotidiana da entidade. 

Durante o último trimestre de 2018 foi elaborado e submetido à apreciação do Conselho de Administração a 

revisão obrigatória do Regulamento Interno da ULSLA, E.P.E., a qual foi submetida a consulta pública interna 

(todos os trabalhadores). Após os contributos recebidos, os mesmos foram avaliados, sendo validados ou 

recusados, dando origem à versão 2.0 do Regulamento Interno, tendo a mesmo sido aprovado pelo Conselho de 

Administração, em reunião extraordinária de 22 de fevereiro de 2019, e submetido à tutela para homologação. 

O Regulamento Interno  está disponível no Anexo 6 e o organograma está disponível no Anexo 7 a este relatório. 

Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de 

Administração Executivo4, indicando designadamente: 

Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões realizadas5; 

O Conselho de Administração reuniu, durante o ano de 2018, normalmente, com periodicidade semanal, tendo 

ocorrido 49 reuniões, das quais foram lavradas as respetivas atas. 

 

                                                                 

4 Deve ser ajustado ao modelo de governo adotado. 

5 A informação poderá ser apresentada sob a forma de quadro.  

(Início) (Fim) Total Possíveis Participadas

01/01/2018 31/12/2018 Presidente Luís Manuel de Sousa Matias 49 43 88%

09/02/2018 31/12/2018 Vogal Executivo António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro 44 40 91%

01/01/2018 31/12/2018
Vogal

(Diretor Clínico CSP)
Horácio Carlos de Figueiredo Santos Feiteiro 49 44 90%

01/01/2018 31/12/2018
Vogal 

(Diretora Clínica CSH)
Alda Maria Figueiredo Machado Pinto Dinis da Fonseca 49 43 88%

01/01/2018 31/12/2018
Vogal

(Enfermeiro Diretor)
Amaro Silva Pinto 49 43 88%

Período de Anál ise
NomeCargo

N.º de Reuniões %

Participações

49
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Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos 

membros daqueles órgãos no decurso do exercício, apresentados segundo o formato seguinte: 

Não foram exercidos quaisquer cargos, em simultâneo, pelos membros do Conselho de Administração em 

qualquer entidade pública ou privada. 

Órgãos da entidade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos administradores executivos e critérios pré-

determinados para a avaliação de desempenho dos mesmos; 

Nos termos da legislação em vigor, a avaliação do desempenho das funções de gestão compete aos membros do 

Governo responsáveis pela área das finanças e pelo respetivo setor de atividade, nos termos do n.º 3 do Artigo 

6.º do Estatuto do Gestão Público (Decreto-Lei n.º 71/2017, de 27 de março, na sua redação atual). 

De acordo com ao n.º 1 do Artigo 6.º do mesmo diploma, o desempenho das funções de gestão deve ser objeto 

de avaliação sistemática, tendo por parâmetros os objetivos fixados nas orientações estratégicas e setoriais 

(Artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) bem como os definidos no contrato-programa. 

Comissões6 existentes no órgão de administração ou supervisão, se aplicável. Identificação das comissões, composição de 

cada uma delas assim como as suas competências e síntese das atividades desenvolvidas no exercício dessas 

competências. 

Considerando que o pretendido está relacionado com a direção ou participação direta dos membros do Conselho 

de Administração, as comissões e órgãos técnicos existentes são: 

 Comissão de Integração de Cuidados de Saúde – não inclui nenhum elemento do CA; 

 Comissão de Ética – não inclui nenhum elemento do CA; 

 Comissão de Qualidade e Segurança do Doente – não inclui nenhum elemento do CA; 

 Comissão de Feridas – não inclui nenhum elemento do CA; 

 Comissão de Farmácia e Terapêutica – é presidida pela Dra. Alda Pinto, Diretora Clínica para os Cuidados 

de Saúde Hospitalares – esta Comissão tem as suas atribuições expressas no Despacho n.º 2325/2017, 

de 17 de março; 

 Comissão de Coordenação Oncológica – não inclui nenhum elemento do CA; 

 Comissão de Catástrofe e Emergência – é presidida pelo Dr. Luís Matias, Presidente do Conselho de 

Administração – esta Comissão tem as seguintes atribuições: 

o Assegurar a articulação e colaboração com o Serviço Nacional de Proteção Civil; 

o Promover a elaboração dos planos de catástrofe e de emergência, programando a atuação da 

ULSLA, E.P.E. nas situações de maior risco potencial na sua área de influência; 

                                                                 

6 Que incluam ou tenham a participação de elementos do órgão de administração ou supervisão.  
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o Organizar as ações de prevenção, informação e sensibilização dos funcionários da ULSLA, E.P.E., 

de forma a mobilizá-los para situações de catástrofe. 

 Comissão Transfusional – não inclui nenhum elemento do CA; 

 Comissão de Avaliação de Equipamento e Material de Consumo – não inclui nenhum elemento do CA; 

 Comissão de Abates do Imobilizado Corpóreo e das Existências – não inclui nenhum elemento do CA; 

 Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos – não inclui nenhum elemento do CA; 

 Unidade Coordenador Funcional da Diabetes – não inclui nenhum elemento do CA; 

 Coordenação para a Prevenção da Violência no Ciclo de Vida – não inclui nenhum elemento do CA; 

o Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em Risco – não inclui nenhum elemento do CA; 

o Equipas para a Prevenção da Violência em Adultos – não inclui nenhum elemento do CA; 

 Coordenação Hospitalar de Doação – não inclui nenhum elemento do CA; 

 Conselho Médico – presidido, alternadamente, pelos Diretores Clínicos – este Conselho tem a 

responsabilidade de acompanhar e avaliar, periodicamente, a atividade clínica, em especial os diversos 

aspetos relacionados com o exercício da medicina; 

 Internato Médico – não inclui nenhum elemento do CA; 

 Direção de Enfermagem – é presidido pelo Enfermeiro Diretor – tem as suas atribuições expressas na 

Portaria n.º 245/2013, de 5 de agosto; 

 Conselho Técnico (TSDT) – não inclui nenhum elemento do CA; 

 Conselhos Coordenadores de Avaliação – presididos pelos membros do Conselho de Administração que 

tenham os respetivos pelouros (Recursos Humanos, Direção Clínica, Direção de Enfermagem). 

D. Fiscalização7 

Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado: Fiscal Único, Conselho Fiscal, Comissão de 

Auditoria, Conselho Geral e de Supervisão ou Comissão para as Matérias Financeiras 

O Órgão de Fiscalização previsto em 2018 era o Fiscal Único. 

Pelo despacho do Ex.mo Sr. Secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e das Finanças, n.º 1513/16, de 29 de 

dezembro de 2016, foi designado, para acompanhar o mandato do Conselho de Administração para o triénio 

2015/2017, o Fiscal Único Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas – SROC n.º 19 CMVM n.º 20161378, representada por Amável Alberto Freixo Calhau, ROC n.º 364 e como 

Fiscal único Suplente Raul Serra da Silva Fernandes, ROC n.º 901 (Anexo 8 a este relatório). 

                                                                 

7 Relativamente ao Fiscal Único deverá ser prestada a informação a que se referem os pontos 1, 3, 4 e 5 deste tópico D. 
Fiscalização e bem assim a informação a que se refere o tópico E. Revisor Oficial de Contas (ROC). 
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Composição, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da 

Comissão para as Matérias Financeiras, ao longo do ano em referência, com indicação do número estatutário mínimo e 

máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de membros efetivos e suplentes, data da primeira 

designação e data do termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em 

reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). Informação a apresentar segundo 

o formato seguinte: 

O mandato do Fiscal Único tem a duração de três anos, renovável apenas uma vez, conforme disposto no n.º 4 

do Artigo 15.º dos Estatutos da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. publicados pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. O atual Fiscal Único está no seu primeiro mandato (2015/2017), embora tenha 

sido nomeado apenas em dezembro de 2016 e iniciado funções já em abril de 2017. 

 

 

Apesar do mandato finalizado, o Fiscal Único manter-se-á em funções até nova nomeação, conforme disposto no 

n.º 7 do Artigo 17.º dos Estatutos da ULSLA, E.P.E. publicados pelo Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. 

Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do órgão de fiscalização. Deverão 

especificamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos. 

Não aplicável. 

Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para efeitos de contratação de serviços adicionais 

ao auditor externo; 

Não aplicável. 

Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão para as Matérias Financeiras. 

Não aplicável. 

Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de 

Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras que se considerem independentes, nos termos do n.º 5 do 

artigo 414.º, do CSC. 

Mandato

(Início-Fim) Forma (1) Data

2015-2017 Fiscal Único Efetivo

Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas – 

(SROC n.º 19 CMVM n.º 20161378), Contribuinte n.º 501280324, com domicílio fiscal na Rua 

Artilharia Um, n.º 104 – 4.º esq., 1099/053 Lisboa, representada por Amável Alberto Freixo Calhau 

(ROC n.º 364), BI n.º 5336570, emitido em 6/2/2003, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, 

Contribuinte n.º 159274397

D 29/12/2016

2015-2017 Fiscal Único Suplente
Raul Alberto Serra da Silva Fernandes (SROC n.º 901), portador do Cartão de Cidadão n.º 7755475, 

com validade até 12/09/2018 e do cartão de contribuinte n.º 192937177
D 29/12/2016

Cargo Nome
Designação

Número estatutário mínimo e máximo de membros - [número mínimo] / [número máximo]

Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D)
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Não aplicável. 

Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da 

Comissão para as Matérias Financeiras, indicando designadamente, consoante aplicável: 

Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte de cada membro, apresentados segundo o formato 

seguinte: 

Não aplicável. 

Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos 

membros daqueles órgãos no decurso do exercício; 

Não aplicável. 

E. Revisor Oficial de Contas (ROC)  

Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC), do ROC e respetivos 

números de inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) e na Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM), caso aplicável, e dos sócios ROC que a representam e indicação do número de anos em que o ROC 

exerce funções consecutivamente junto da entidade e/ou grupo. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano 

em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

Não aplicável. 

Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o ROC presta serviços à entidade. 

Não aplicável. 

Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce funções consecutivamente junto da entidade/grupo, bem 

como indicação do número de anos em que o ROC presta serviços nesta entidade, incluindo o ano a que se refere o 

presente relatório, bem assim como a remuneração relativa ao ano em referência, apresentados segundo os formatos 

seguintes: 

Não aplicável. 

Descrição de outros serviços prestados pela SROC à entidade e/ou prestados pelo ROC que representa a SROC, caso 

aplicável. 

Não aplicável. 
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F. Conselho Consultivo (caso aplicável) 

Composição, ao longo do ano em referência, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração 

estatutária do mandato, número de membros efetivos e suplentes, data da primeira designação e data do termo de 

mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá 

indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou) 

Em ofício remetido pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), recebido a 27/09/2018 (Anexo 

9 a este relatório), de acordo com o previsto no Artigo 21.º dos Estatutos da ULSLA, E.P.E., a CIMAL nomeia na 

sua reunião ordinária de 19/09/2018, para Presidente do Conselho Consultivo o Dr. Carlos Alberto Ferreira de 

Sousa. 

Conforme referido nos Estatutos, compete ao Presidente do Conselho Consultivo promover a designação dos 

respetivos membros, sendo a sua composição estatutariamente definida: 

 Uma personalidade de reconhecido mérito, nomeada pela Comunidade Intermunicipal da sua área de 

referenciação primária, ou pela área metropolitana que preside; 

 Uma personalidade de reconhecido mérito, nomeada pelo membro do Governo responsável pela área 

da saúde; 

 Um representante da respetiva Administração Regional de Saúde; 

 Um representante dos utentes, designado pela respetiva associação ou por equivalente estrutura de 

representação; 

 Um representante do centro distrital de segurança social da área de abrangência da ULS, E. P. E., 

designado pelo conselho diretivo do Instituto de Segurança Social; 

 Um representante das instituições particulares de solidariedade social, designado, anualmente, pelo 

órgão executivo de associação representativa das mesmas, em regime de rotatividade; 

 Um representante dos trabalhadores da ULS, E. P. E., eleito pelos trabalhadores; 

 Um representante das escolas ou agrupamentos de escolas, designado pelo delegado regional de 

educação; 

 Um representante das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) instaladas na área territorial 

da competência de cada ULS, E. P. E., a indicar pela Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens 

em Risco, à qual compete providenciar pela efetiva representação de todas as CPCJ e a correspondente 

comunicação e articulação; 

 Um representante dos prestadores de trabalho voluntário na ULS, E. P. E., entre estes eleito, quando 

existam; 

 O Delegado de Saúde regional; 

 Dois profissionais de saúde, sem vínculo à ULS, E. P. E., designados pelo conselho de administração. 

Até ao final do ano de 2018 não foi possível constituir totalmente o Conselho Consultivo da ULSLA, E.P.E. 
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G. Auditor Externo (caso aplicável) 

Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções, bem como o 

respetivo número de registo na CMVM, assim como a indicação do número de anos em que o auditor externo e o 

respetivo sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções exercem funções consecutivamente junto da 

entidade e/ou do grupo, bem assim como a remuneração relativa ao ano em referência, apresentados segundo o formato 

seguinte: 

Não aplicável. 

Explicitação8 da política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo sócio ROC que o representa no 

cumprimento dessas funções, bem como indicação do órgão responsável pela avaliação do auditor externo e 

periodicidade com que essa avaliação é feita. 

Não aplicável. 

Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para a entidade e/ou para entidades que 

com ela se encontrem em relação de domínio, bem como indicação dos procedimentos internos para efeitos de 

aprovação da contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua contratação. 

Não aplicável 

Indicação do montante da remuneração anual paga pela entidade e/ou por pessoas coletivas em relação de domínio ou de 

grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede9 e discriminação da 

percentagem respeitante aos seguintes serviços, apresentada segundo o formato seguinte: 

Não aplicável. 

VI. Organização Interna 

A. Estatutos e Comunicações 

Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos da entidade. 

Os Estatutos da ULSLA, E.P.E. encontram-se publicados no anexo III do Decreto-lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. 

                                                                 

8 Acompanhada de menção à legislação aplicável. 

9 Para efeitos desta informação, o conceito de rede é o decorrente da alínea p) do artigo 2.º do Regime Jurídico da Supervisão 
de Auditoria, aprovado pelo artigo 2.º da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. 
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As alterações aos Estatutos são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 3 do Artigo 18.º da Lei n.º 27/2002, de 8 

de novembro, a qual aprova o regime jurídicos da gestão hospitalar, assim como do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 

3 de outubro, e nos termos da aliena a) do n.º 1 do Artigo 198.º da Constituição, como referido no preâmbulo do 

Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. 

Caraterização dos meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na entidade. 

Nos termos do artigo 20.º do Estatuto das Unidades Locais de Saúde, E.P.E., as ULS devem implementar Sistemas 

de Controlo Interno e Comunicações de Irregularidades. Em 2015 foi aprovado o regulamento pelo Conselho de 

Administração, tendo sido divulgado por toda a ULS. 

Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista à mitigação e prevenção de 

fraude organizacional. 

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas foi aprovado em 16 de setembro de 2015. O 

Auditor Interno terminou funções, por sua iniciativa, em setembro de 2017 e somente em setembro de 2018 é 

que foi admitido um novo Auditor Interno. 

Assim, dos anos de 2017 e 2018 não foram elaborados os respetivos relatórios e a monitorização da aplicação do 

plano não foram elaborados. 

B. Controlo interno e gestão de riscos10 

Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) compatível com a dimensão e complexidade da 

entidade, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos (este deve abarcar todos os riscos relevantes para a 

entidade). 

Tem sido identificado, quer internamente quer por entidades externa em diversos contextos, que a ULSLA, E.P.E. 

não tem documento com esquematização do seu mapeamento de macroprocessos e, consecutivamente, os seus 

processos, subprocessos e procedimentos, os quais garantam e promovam um sistema de controlo interno, sendo 

um alicerce para a sua implementação. 

                                                                 

10 Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato(s) de Manual ou Código que satisfaça(m) o requerido. Tal formato de 
prestação da informação implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências que permitam identificar as partes 
da síntese ou extrato(s) que satisfazem cada uma das alíneas. 
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Para que tal seja desenvolvido é fundamental que se encete as iniciativas necessárias para implementação do 

Regulamento Interno recentemente revisto e aprovado, o qual promoverá uma estrutura organizacional mais 

propícia para o desenho e implementação operacional de processos e procedimentos entre os diferentes atores 

que desenvolvem atividade na ULSLA, E.P.E. 

Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação de sistema de 

gestão e controlo de risco que permita antecipar e minimizar os riscos inerentes à atividade desenvolvida. 

Em 1 de setembro de 2018 iniciou funções o Auditor Interno, conforme circular informativa n.º 30/2018, de 24 

de outubro de 2018 (Anexo 10 a este relatório). 

As suas funções e atribuições estão descritas no Artigo 19.º dos Estatutos da ULSLA, E.P.E. 

Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da entidade, transcrição da definição de níveis de risco 

considerados aceitáveis e identificação das principais medidas adotadas. 

A ULSLA, E.P.E. contratualiza a sua atividade com o Ministério da Saúde, nomeadamente representando pela 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. e pela Administração Regional do Alentejo, I.P., mediante 

assinatura de um Contrato-Programa a 3 anos (planeamento estratégico), com revisão anual através de acordos 

modificativos. O referido Contrato-Programa não enumera nem salienta qualquer definição de riscos associados 

à atividade e à execução do contrato, sendo unicamente balizado por um conjunto de incentivos (cativados no 

orçamento total) e penalizações associadas a indicadores transversais. 

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, existente e aprovado pelo Conselho de 

Administração da ULSLA, E.P.E. em 16 de setembro de 2015, avalia o risco e identifica as principais medidas 

previstas para mitigar esse risco ao nível da corrupção e das infrações conexas. 

O atual Plano carece de revisão, quer pela sua natural desatualização, quer para fazer face às orientações 

proferidas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, ou seja, o Plano terá se ser mais abrangente e evoluir para 

um Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão, onde se incluem os riscos de corrupção e infrações conexas. 

O grupo de trabalho nomeado para o efeito foi descontinuado e os trabalhos carecem de serem retomados.  

Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica e/ou funcional face a outros 

órgãos ou comissões da entidade. 

O organograma da ULSLA, E.P.E. encontra-se no Anexo 7 a este relatório. 

Indicação da existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos. 



 

 

 

 

 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 
Monte do Gilbardinho | 7540-230 Santiago do Cacém | Portugal 

Tel. Geral: 269 818 100 | Email: geral@ulsla.min-saude.pt | www.ulsla.min-saude.pt 

Página 31 de 73 

 

Nos termos no disposto no Artigo 20.º dos Estatutos da ULSLA, E.P.E., é competência do Conselho de 

Administração, assegurar a implementação e manutenção de um sistema de controlo e ao Auditor Interno a 

responsabilidade pela sua avaliação. 

Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais e jurídicos) a que a entidade se 

expõe no exercício da atividade. 

Os principais tipos de riscos económicos e financeiros estão subjacentes à situação do Serviço Nacional de Saúde, 

sendo a estrutura ministerial o principal stakeholder da ULSLA, E.P.E., nomeadamente no âmbito das limitações e 

restrições de gestão impostas pela própria tutela. 

Os riscos operacionais estão indexados à prática clínica, à epidemiologia e a fatores imponderáveis da saúde 

pública, os quais podem ocorrer a qualquer momento, havendo necessidade de planos de prevenção e de 

catástrofe. 

Há, naturalmente, riscos transversais, relacionados com os diferentes tipos de risco mencionados, e que devem 

ser mitigados pelo desenvolvimento e implementação gradual de um sistema de macroprocessos, processos e 

procedimentos que garantam fluxos potenciados de controlo interno e de uma monitorização eficaz e 

permanente. 

Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos. 

No Plano de Riscos e Infrações Conexas que se encontra em vigor, o qual está publicado no sítio da internet da 

ULSLA, E.P.E. (www.ulsla.min-saude.pt) está descrito um conjunto de processos que podem desencadear um 

conjunto de riscos, os quais foram analisados e promovidas as ações que pretendem mitigar esses riscos. 

O atual plano em vigor comporta alguns processos sobre as seguintes áreas: 

 Serviço de Gestão de Doentes; 

 Serviço de Recursos Humanos; 

 Serviço de Aprovisionamento e Logística; 

 Serviço Farmacêutico; 

 Serviço Financeiro e Gestão Patrimonial; 

 Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação; 

 Área de Ação Clínica; 

O projeto de revisão do plano continha, em adicional: 

 Conselho de Administração 
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 Fiscal Único 

 Auditoria Interna 

 Departamento de Cuidados de Saúde Primários 

Como já foi mencionado no presente relatório, foi elaborada uma revisão extensa do Regulamento Interno da 

instituição, o que promoverá, obrigatoriamente, uma revisão do futuro Plano de Riscos de Gestão muito mais 

extensa e exaustiva. 

Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na entidade relativamente ao processo de 

divulgação de informação financeira. 

A diversa informação indexada a instrumentos de gestão está disponível no sítio eletrónio da ULSLA, E.P.E., 

nomeadamente: 

 Relatório e Contas 

 Relatório de Governo Societário 

 Planos e Relatórios de Atividades 

 Plano de Prevenção de Corrupção e Infrações Conexas e último Relatório 

 Comunicação Interna de Irregularidades 

 Carta e Relatório de Auditoria 

 Outros documentos 

Outra informação normalizada é disponibilizada no Portal do SNS (https://www.sns.gov.pt/entidades-de-

saude/unidade-local-de-saude-do-litoral-alentejano-epe/): 

 Caraterização da Entidade 

 Ficha Síntese da Entidade 

 Estatutos 

 Função Acionista e de Tutela 

 Modelo de Governo / Membros dos Órgãos Sociais 

 Princípios de Bom Governo 

 Código de Conduta Ética 

 Regulamento Interno 

 Regulamento de Comunicação Interna de Irregularidades 

 Contrato-Programa 

 Relatório e Contas 

 Planos de Atividades 

 Relatórios de Atividades 

 Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

 Relatório de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
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 Relatório de Acesso 

 Relatório do Serviço de Auditoria Interna 

 Esforço Financeiro Público 

 Informação Financeira Histórica e Atual 

 Relatório de Gestão 

 Orientações de Gestão 

 Relatório de Qualidade e Segurança 

 Contratos Públicos 

 Sustentabilidade Ambiental 

C. Regulamentos e Códigos 

Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a entidade está legalmente obrigada, 

com apresentação dos aspetos mais relevantes e de maior importância. Indicação da hiperligação do sítio na internet da 

entidade onde estes elementos se encontram disponíveis para consulta. 

A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. foi criada pelo Decreto-Lei n.º 238/2012, de 21 de outubro, 

por integração do Hospital do Litoral Alentejano, E.P.E. e do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Litoral, 

entidades que foram extintas por força do mesmo diploma legal, com o objeto de prestação de cuidados de saúde 

primários, diferenciados e parte de cuidados continuados à população, assegurar as atividades de saúde pública 

e desenvolver atividades de investigação, formação e ensino. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, a ULSLA, E.P.E. viu os seus Estatutos revistos, 

sendo esse o diploma chave que rege a sua atuação. 

O Regulamento Interno da ULSLA, E.P.E. nunca foi homologado, tendo o mesmo sido aprovado, na sua primeira 

versão, em 28 de novembro de 2014 pelo Conselho de Administração da altura. Conforme referido 

anteriormente, foi recentemente aprovada a revisão do Regulamento Interno a 22 de fevereiro de 2019, o qual 

foi submetido à homologação da respetiva tutela (Anexo 6). 

Referência à existência de um código de ética, com a data da última atualização, que contemple exigentes comportamentos 

éticos e deontológicos. Indicação onde este se encontra disponível para consulta, assim como indicação da forma como é 

efetuada a sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes e fornecedores. Informação sobre as medidas vigentes 

tendo em vista garantir um tratamento equitativo junto dos seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses 

legítimos, designadamente colaboradores da entidade, ou outros credores que não fornecedores ou, de um modo geral, 

qualquer entidade que estabeleça alguma relação jurídica com a entidade (vide artigo 47.º do RJSPE). 
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A ULSLA, E.P.E. dispõe de um Código de Ética, aprovado a 9 de março de 2013 (o qual não se encontra conforme 

o Despacho n.º 9456-C/2014), que se encontra disponível a todos os profissionais e parceiros de atividade, bem 

como a todos os seus utentes na sua página institucional, disponível em www.ulsla.min-saude.pt 

A revisão do Código de Ética encontra-se em curso, não estando ainda consolidada a sua execução e aprovação. 

Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) para prevenir fraudes 

internas (cometida por um Colaborador ou Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), com 

a data da última atualização, assim como a identificação das ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitigação. 

Indicação relativa ao cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor relativas à prevenção da corrupção e 

sobre a elaboração do Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 

2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação da hiperligação para acesso direto ao sítio na internet da entidade 

onde se encontra publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º do RJSPE). 

A ULSLA, E.P.E., conforme referido nos pontos anteriores, dispõe de um Plano de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas, aprovado a 16 de setembro de 2015, com as alterações propostas pelo grupo de trabalho, que se 

encontra disponível a todos os profissionais e stakeholders, bem como a todos os sues utentes na sua página 

institucional, disponível em www.ulsla.min-saude.pt 

D. Deveres especiais de informação 

Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a entidade se encontra sujeita, 

nomeadamente os relativos ao reporte de informação económica e financeira (vide alíneas d) a i) do n.º 1 do artigo 44.º 

do RJSPE), a saber: 

Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras entidades, mesmo nos casos em que 

assumam organização de grupo; 

Não há prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos dos desvios verificados de outras 

entidades nem mesmo casos em que assumam organização de grupo. 

Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e indicação de medidas de correção aplicadas ou 

a aplicar; 

www.ulsla.min-saude.pt 

Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de investimento e as fontes de financiamento; 

www.ulsla.min-saude.pt 

http://www.ulsla.min-saude.pt/
http://www.ulsla.min-saude.pt/
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Orçamento anual e plurianual; 

www.ulsla.min-saude.pt 

Documentos anuais de prestação de contas; 

www.ulsla.min-saude.pt 

Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do órgão de fiscalização. 

Não foram produzidos, em 2018, os relatórios de execução trimestrais acompanhados dos relatórios do Órgão de 

Fiscalização para serem carregados no SIRIEF. 

Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a que a entidade se encontra sujeita, 

nomeadamente os relativos a informação a prestar anualmente ao titular da função acionista e ao público em geral sobre 

o modo como foi prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a 

política de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os termos de prestação do serviço público, e em 

que medida foi salvaguardada a sua competitividade, designadamente pela via da investigação, do desenvolvimento, da 

inovação e da integração de novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do RJSPE). 

A informação relevante encontra-se disponível em www.ulsla.min-saude.pt 

A ULSLA, E.P.E. encontra-se obrigada ao reporte de informação económica e financeira, utilizando diversas 

plataformas consoante o destinatário da informação. Para a ACSS, I.P. utiliza o SICA e os Serviços de Informação 

Online, para o Ministério das Finanças utiliza o SIRIEF, para a ARS Alentejo utiliza o SICA, para a DGO utiliza o SIGO 

e os Serviços Online da DGO, apresentando ainda a prestação de contas nos Serviços Online do Tribunal de Contas. 

E. Sítio na Internet 

Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s)11 na divulgação dos seguintes elementos sobre a entidade (vide artigo 53.º do 

RJSPE): 

Sede e, caso aplicável, demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC; 

http://www.ulsla.min-saude.pt/category/contactos/ 

Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões; 

                                                                 

11 A informação deve incluir a indicação da “hiperligação” correspondente. 
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http://www.ulsla.min-saude.pt/category/institucional/comissoes/ 

Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos curriculares, bem como as respetivas 

remunerações e outros benefícios; 

http://www.ulsla.min-saude.pt/category/institucional/orgaos-sociais/ 

Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável, semestrais; 

http://www.ulsla.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/ 

Obrigações de serviço público a que a entidade está sujeita e os termos contratuais da prestação de serviço público; 

http://www.ulsla.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/ 

Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos do Estado nos últimos três exercícios. 

http://www.ulsla.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/ 

F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral 

Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que tenha confiado à entidade a prestação de um serviço público ou 

de interesse geral, respeitante à remuneração dessa atividade (vide n.º 3 do artigo 48.º do RJSPE). 

A ULSLA, E.P.E. desenvolve as suas atividades no âmbito do Serviço Nacional e Saúde, estando sujeita às regras 

impostas ao Setor Empresarial do Estado e ao emanado pelo Ministério da Saúde, nomeadamente a 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. e a Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. 

Na prossecução da prestação de serviço público é contratualizado anualmente o financiamento da instituição e 

os objetivos e metas para o respetivo ano civil, sendo que todo o processo de contratualização se encontra 

regulado e normalizado através de legislação, normativos e compilado no documento dos Termos de Referência 

para a Contratualização de Cuidados de Saúde para 2018, disponível em http://www.acss.min-saude.pt/wp-

content/uploads/2017/11/Termos-Referencia-Contratualizacao-SNS_2018.pdf 

A contratualização da atividade e definição dos níveis de produção e respetiva remuneração, assim como outros 

parâmetros, é efetuada nos termos do documento referido, não se enquadrando do âmbito da concessão de 

subvenções públicas de acordo com o Decreto-Lei n.º 167/2008 que estabelece este regime jurídico, razão pela 

qual não é aplicável o n.º 3 do Artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 133/2013. 
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Referência às propostas de contratualização da prestação de serviço público apresentadas ao titular da função acionista e ao 

membro do governo responsável pelo respetivo setor de atividade (vide n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 48.º do RJSPE)12, das 

quais deverão constar os seguintes elementos: Associação de metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis; 

Modelo de financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimento; Critérios de avaliação e revisão 

contratuais; Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes; Compatibilidade com o 

esforço financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de verbas constantes do Orçamento do Estado em cada 

exercício; Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado e do grau de 

satisfação dos clientes ou dos utentes. A entidade deve apresentar evidência13 do seguinte:  

que elaborou uma proposta de contratualização da prestação de serviço público; 

Ver resposta na alínea c) 

que essa proposta foi apresentada ao titular da função acionista e ao membro do Governo responsável pelo respetivo setor de 

atividade; e  

Ver resposta na alínea c) 

que a proposta cumpre com todos os requisitos legais definidos no n.º 1 do artigo 48.º do RJSPE. 

A ULSLA, E.P.E. celebrou a 28 de dezembro de 2017 o seu Contrato Programa para entrar em vigor a 1 de janeiro 

de 2018. Nesse documento estão previstas as obrigações e penalidades associadas à prestação do serviço público, 

tendo o documento final sido assinado pelas partes competentes; ACSS, I.P., ARS Alentejo, I.P. e ULSLA, E.P.E. 

O documento pode ser consultado em: 

 http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/AM2018_ULSLA.pdf 

VII. Remunerações 

A. Competência para a Determinação 

Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, dos membros da comissão 

executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da entidade. 

                                                                 

12 Caso não tenha contrato celebrado ou, tendo, caso haja apresentado nova proposta.  

13 A evidência solicitada poderá consistir em declaração, no próprio RGS, que foi cumprido o disposto no n.º 1 do artigo 48.º do 
RJSPE. 
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Remuneração dos membros 

dos órgãos sociais 

O estatuto remuneratório para os membros do Conselho de 

Administração resulta da aplicação da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de fevereiro, que 

determina os vencimentos ilíquidos para funções exercidas a 

tempo integral. Esses valores têm por base o vencimento 

ilíquido mensal do Primeiro Ministro e estão também sujeitos 

à Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2012, que 

classifica a ULSLA, E.P.E. como empresa do tipo B. 

Remuneração dos membros da 

Comissão executiva 

Não aplicável 

Remuneração dos dirigentes O estatuto remuneratório dos dirigentes está indexado ao 

Decreto-Lei n.º 383-A/87, de 23 de dezembro 

            Nota: este mapa deverá ser completado e adaptado ao modelo de governo em vigor na entidade. 

Identificação dos mecanismos14 adotados para prevenir a existência de conflitos de interesses, atuais ou potenciais, entre os 

membros de órgãos ou comissões societárias e a entidade, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas 

(vide artigo 51.º do RJSPE).  

Relativamente a este ponto informa-se que foram identificadas algumas medidas de controlo relativamente ao 

Conselho de Administração que se prevê constarem na revisão do Plano de Prevenção e Riscos de Gestão. 

Foram assinadas as Declarações previstas no artigo 51.º do RJSPE (Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) - 

Anexo 3) 

Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte dos membros do órgão de administração do que 

dispõe o artigo 51.º do RJSPE, isto é, de que se abstêm de intervir nas decisões que envolvam os seus próprios 

interesses, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas. 

Todos os membros do Conselho de Administração assinaram a Declaração de Independência conforme Artigo 

51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro (Anexo 3) 

                                                                 

14 Mecanismos diversos dos inerentes à evidenciação ou menção a que se refere o ponto 3, seguinte.  
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B. Comissão de Fixação de Remunerações 

Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação das pessoas singulares ou coletivas 

contratadas para lhe prestar apoio. 

Não aplicável. 

C. Estrutura das Remunerações 

Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização. 

O estatuto remuneratório fixado para os membros dos Conselho de Administração resulta da aplicação da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de fevereiro, que determina os vencimentos ilíquidos dos 

membros que exercem funções a tempo integral, valores que têm por base o vencimento mensal ilíquido o 

Primeiro Ministro (este cálculo já prevê, antecipadamente, a classificação da instituição segundo o definido na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, Diário da República, I.ª Série, n.º 32 - 14 de fevereiro de 2012). 

Estes valores estão também sujeitos à Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2012 que classifica a Unidade 

Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. como empresa do tipo B (valor padrão de 65% do valor mensal ilíquido 

do 1.º Ministro). 

Estão a ser aplicados os cortes previstos na Lei n.º 12-A/2010. 

Durante o ano de 2018, dois dos elementos optaram pelo vencimento do lugar de origem, conforme explicito na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2017, de 11 de maio. 

Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o alinhamento dos objetivos dos membros do 

órgão de administração com os objetivos de longo prazo da entidade. 

Ver ponto 1. 

Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, critérios de atribuição e informação sobre 

eventual impacto da avaliação de desempenho nesta componente. 

Ver ponto 1. 

Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do período de diferimento. 

Ver ponto 1. 
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Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos de atribuição de prémio. 

Ver ponto 1. 

Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os administradores e data em que foram 

aprovados em assembleia geral, em termos individuais. 

Ver ponto 1. 

D. Divulgação das Remunerações 

Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros do órgão de 

administração da entidade, proveniente da entidade, incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, 

menção às diferentes componentes que lhe deram origem, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já 

conste esta informação. A apresentar segundo os formatos seguintes: 

 

 

 

 

 

Vencimento Despesas de representação

Luís Manuel de Sousa Matias S B      3 719,78                                1 487,91 

António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro S B      2 975,83                                1 190,33 

Alda Maria Figueiredo Machado Pinto Dinis da Fonseca N B      3 398,92                                1 190,33 

Horácio Carlos Figueiredo Santos Feiteiro N B      5 239,99                                1 190,33 

Amaro Silva Pinto S B      2 975,83                                1 190,33 

Estatuto do Gestor Públ ico

Remuneração mensal  bruta (€)Membro do Órgão de Administração
Fixado Classificação 

Fixa Variável Bruta

Luís Manuel de Sousa Matias                    66 435,44                      4 733,34                    71 168,78 

António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro                    47 156,92                      3 401,64                    50 558,56 

Alda Maria Figueiredo Machado Pinto Dinis da Fonseca                    59 071,54                    24 519,27                    83 590,81 

Horácio Carlos Figueiredo Santos Feiteiro                    85 392,40                      6 142,20                    91 534,60 

Amaro Silva Pinto                    53 316,64                      7 617,34                    60 933,98 

           357 786,73 

Remuneração Anual  2018  (€)

Total

Membro do Órgão de Administração

Seguro de 

Vida

Seguro de 

Saúde

[Nome] Diário
Encargo anual da 

entidade
[identificar]

Encargo anual da 

entidade

Encargo anual 

da entidade

Encargo anual 

da entidade
[identificar]

Encargo anual da 

entidade

Luís Manuel de Sousa Matias 4,77               1 025,55 CGA                15 778,44 

António Pedro Pinto Machado de Eça Pinheiro 4,77               1 016,01 SS                11 199,77 

Alda Maria Figueiredo Machado Pinto Dinis da Fonseca 4,77               1 035,09 SS                18 952,21 

Horácio Carlos Figueiredo Santos Feiteiro 4,77               1 087,56 CGA                20 931,50 

Amaro Silva Pinto 4,77               1 063,71 CGA                13 517,38 

Totais          5 227,92           80 379,30 0,00 0,00 0,00

Benefícios Sociais (€)

Valor do Subsídio de 

Refeição
Regime de Proteção Social Outros

Membro do Órgão de Administração
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Indicação dos montantes pagos, por outras entidades em relação de domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeitas a um 

domínio comum. 

Não aplicável. 

Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios e explanação dos 

motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram concedidos. 

Não aplicável. 

Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação das suas funções 

durante o exercício. 

Não aplicável. 

Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros do órgão de 

fiscalização da entidade, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação. 

Ver ponto 3 do subcapítulo E dos Órgãos Sociais e Comissões. 

 

Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia geral. 

Não aplicável. 

VIII. Transações com partes Relacionadas e Outras 

Apresentação de mecanismos implementados pela entidade para efeitos de controlo de transações com partes relacionadas15 

e indicação das transações que foram sujeitas a controlo no ano de referência. 

Relativamente a este ponto, deve-se considerar a Portaria 1446-C/2001, de 21 de dezembro, que remete para o 

art.º 63º do CIRC, assim como a NCRF 5 (Norma contabilística e de relato financeiro 5. Divulgações de Partes 

Relacionadas). 

“Considera-se que existem relações especiais entre duas entidades nas situações em que uma tem o poder de 

exercer, direta ou indiretamente, uma influência significativa nas decisões de gestão da outra”. 

                                                                 

15 Para efeitos do conceito de parte relacionada tenha-se em conta o que se encontra definido na NCRF 5 (Norma contabilística 
e de relato financeiro 5. Divulgações de Partes Relacionadas), e também no n.º 4 do artigo 63.º do CIRC (Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas). 
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Considera-se que a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano EPE terá como Entidades relacionadas a ACSS 

IP e a ARS Alentejo IP. Durante o ano de 2018 as transações efetuadas com essas entidades foram as seguintes: 

 

  

As transações verificadas entre a ULSLA EPE e as entidades relacionadas ocorreram em situações em que os 

preços estão legislados, pelo que não existe necessidade de algum controlo adicional. 

Informação sobre outras transações: 

Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços; 

Em matéria de aquisições, a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. cumpre o estipulado no Código 

dos Contratos Públicos e legislação acessória e encontra-se registada no Sistema Nacional de Compras Públicas. 

Identificação das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado; 

Todas as transações ocorreram em condições de mercado. 

Lista de fornecedores com transações com a entidade que representem mais de 5% dos fornecimentos e serviços externos 

(no caso de ultrapassar 1 milhão de euros).  

Rendimentos obtidos do ano 420.589,96 €        

Custos do ano 5.194,30 €            

Valor recebido como adiantamento CP 2018 52.339.145,58 €  

Rendimentos Contrato Programa 2018 - Capitação 45.529.603,07 €  

Rendimentos Contrato Programa 2018 - Incentivos 5.124.907,73 €    

Rendimentos Contrato Programa 2018 - Internos 365.453,19 €        

Rendimentos Migrantes - conveções internacionais 149.105,07 €        

Rendimentos Ajudas Técnicas 51.299,83 €          

Rendimentos Transplantes 10.540,00 €          

Total Rendimentos ano 51.230.908,89 €  

Fornecimentos e Serviços Externos 37.904,64 €          

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA SAÚDE IP

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO IP
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Os fornecedores que representaram mais de 5% do total de fornecimentos e serviços externos foram os 

seguintes: 

 

 

IX. Análise de sustentabilidade da entidade nos domínios 

económico, social e ambiental 

Caracterização dos elementos seguidamente explicitados, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste 

esta informação16: 

Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas. 

As estratégias adotadas para o cumprimento das metas fixas têm passado, os últimos anos, por: 

a) Controlar a execução do orçamento e as dívidas a terceiros, matérias consideradas essenciais para o 

bom funcionamento da instituição; 

b) Ter uma política de proximidade entre o Conselho de Administração e as diversas estruturas 

organizacionais, assistenciais e não assistenciais; 

                                                                 

16 Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato(s) do seu Relatório de Sustentabilidade que satisfaça(m) o requerido. 
Tal formato de prestação da informação, implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências que permitam 
identificar as partes da síntese ou extrato(s) que satisfazem cada uma das alíneas.   

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE GRANDOLA    2.413.479,37 € 

Entidade Convencionada - Gastroenterologia 7.170,79 €          

Entidade Convencionada - Hemodiálise 2.406.308,58 €  

IMI - IMAGENS M.INTEGRADAS,S.A.    1.803.088,17 € 

Prestação de serviços de imagiologia nas Instalações da ULSLA 1.801.841,97 €  

Entidade Convencionada - Imagiologia 1.246,20 €          

CLIDIS-CLIN.DIAG.DE SINES, LDA    1.236.978,89 € 

Entidade Convencionada - Patologia clínica 1.221.944,89 €  

Entidade Convencionada - Gastroenterologia 2.834,00 €          

Outros Trabalhos Especializados 11.600,00 €        

Subcontratos com emissão de termos - ecografias fetais 600,00 €              

SUCH-SERVIÇOS UTILIZACAO COMUM HOSPITAIS    1.194.522,29 € 

Fiscalização da obra da urgência 133.086,00 €     

Serviços de Lavandaria 307.970,70 €     

Serviços técnicos e de manutenção 753.465,59 €     
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c) Investir no recrutamento de Recursos Humanos que possam substituir o recurso à prestação de serviços, 

numa ótica de estabilidade e estrutura organizacional que permita um planeamento e uma 

responsabilização; 

d) Promover melhorias estruturais ao nível dos edifícios e equipamentos que permitam melhores condições 

de trabalho; 

e) Monitorizar a execução do Contrato-Programa, comparando com o período homólogo e com instituições 

do mesmo grupo, numa perspetiva de benchmarking. 

As metas fixadas e o seu cumprimento encontram-se explanado no capítulo 0 do presente documento. 

Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e ambiental e a salvaguardar normas de 

qualidade. 

É entendimento que as políticas nestes domínios devem ser transversais, pois diversos são os pontos de contacto 

entre as mesmas, considerando-se prioritário: 

1) Melhorar o acesso e as condições de atendimento dos utentes nos cuidados de saúde: 

a) Ao nível do acesso: 

i) Aposta no reforço dos cuidados de saúde de proximidade na comunidade, com a descentralização 

de cuidados a serem realizadas nas estruturas Centros de Saúde, nomeadamente ao nível das áreas 

de medicina física e de reabilitação, imagiologia, patologia clínica e cardiopneumologia, bem como 

consultas de algumas especialidades médicas (Psiquiatria, Pneumologia, Fisiatria, Ortopedia, 

Cirurgia Geral e Paliativos); 

ii) Aumentar o percentual de utentes que são atendidos nos tempos máximos de resposta garantidos 

(TMRG), quer ao nível das consultas quer das cirurgias; 

iii) Exponenciar a capacidade instalada ao nível da cirurgia programada, quer em bloco operatório quer 

em cirurgia de ambulatório; 

iv) Diminuir o tempo de espera para a realização de meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica, através de gestão centralizada, por áreas de intervenção. 

b) Ao nível das estruturas: 

i) Ampliação do Serviço de Urgência Médico-cirúrgica, quer na sua capacidade quer em termos de 

comodidade e privacidade, nomeadamente quando o doente se encontra em Sala Aberta ou em 

Sala de Observação (SO), assim como nos diversos circuitos associados; 

ii) Reestruturação do Serviço Farmacêutico, adequando-o às exigências legais e técnicas preconizadas; 

iii) Elaboração do Plano Diretor das Instalações da ULSLA, E.P.E. que enquadre a redefinição dos 

espaços e respetiva ocupação, reabilitação ou construção de novos equipamentos e adequação à 

estratégia de cuidados descentralizados e próximos da população. 

 

2) Exponenciar a atividade da ULSLA, E.P.E. e normalizá-la ao nível de cinco dimensões estruturais: 
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a) Clínica 

i) Integração de serviços clínicos de suporte, nomeadamente na área da Patologia Clínica, da 

Imagiologia e da Medicina Física e de Reabilitação; 

ii) Coordenação de práticas clínicas no sentido de promover a integração de cuidados, através de 

processos internos de referenciação ágil, assim como normas e protocolos clínicos de gestão da 

doença e gestão de caso; 

iii) Potenciar atividades efetivas de promoção da saúde e prevenção da doença, diminuindo as 

agudizações através do acompanhamento planificado da doença crónica e diminuição da procura 

de cuidados médicos indevidos face à condição clínica. 

b) Normativa 

i) Desenvolvimento do plano estratégico da ULSLA, E.P.E. com o envolvimento dos profissionais e da 

comunidade, em alinhamento com o Plano Local de Saúde; 

ii) Discussão pública e apresentação de proposta de Regulamento Interno que permita definir a 

organização e forma de funcionamento da ULSLA, E.P.E.; 

iii) Implementação, setorizada, do Regulamento Interno, numa ótica de reorganização e 

responsabilização. 

c) Informação 

i) Potenciar a interoperabilidade entre os diferentes sistemas de informação, quer ao nível de 

estruturas paralelas que beneficiem os processos quer em report para os diferentes fornecedores 

para os necessários desenvolvimentos (e fusões); 

ii) Analisar e estruturar informação para que a mesma seja útil aos diferentes profissionais, nas suas 

diferentes funções, nomeadamente no que diz respeito a informação clínica; 

iii) Promover a implementação de ferramentas que aumentem a eficiência da informação e da 

comunicação, com especial foco ao nível da intranet e da gestão documental. 

d) Financeira 

i) Na ótica do Plano Diretor anteriormente mencionado, planificar os investimentos a ocorrer na 

ULSLA, E.P.E., quer com fundos próprios quer com financiamento externo, no sentido de melhorar 

e/ou manter a estrutura física e funcional existentes; 

ii) Promover os necessários ajustamentos para que o financiamento do contrato-programa seja gerido 

de forma eficiente face à atividade desenvolvida; 

iii) Potenciar a atividade com receita extra contrato-programa, no sentido de aumentar a liquidez; 

iv) Diminuir os riscos associados à atividade, aos consumos indevidos e desperdícios e aumentar o nível 

de negociação e renegociação com os fornecedores; 

v) Desenvolver uma contabilidade analítica eficaz e concertada com os diferentes atores, numa ótica 

de um sistema de custeio associado a cada estrutura orgânica e/ou linha de atividade, numa análise 

transversal de custos por doente. 

e) Administrativa 

i) Promover uma organização e estruturação por processos, com uma hierarquia que promova e 

facilite a sua implementação e operabilidade: 

(1) Mapeamento de Macroprocessos 
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(2) Macroprocessos 

(3) Processos 

(4) Subprocessos 

(5) Procedimentos 

(6) Instruções de trabalho 

ii) Normalizar circuitos e suportá-los informaticamente. 

 

3) Reforço e capacitação dos recursos humanos da ULSLA, E.P.E.: 

a) Contratação de médicos especialistas, nomeadamente nas especialidades carenciadas e onde o número 

de profissionais não garante o mínimo para a prestação de cuidados continuada; 

b) Promoção de protocolos de partilha de recursos (que são escassos), numa dinâmica de garantir a 

resposta assistencial que está convencionada como carteira básica da ULSLA, E.P.E.; 

c) Contratação de profissionais qualificados, de acordo com o mapa de pessoal e as carências que são 

manifestamente evidenciadas, em paralelo com o foco da produção; 

d) Reorganização e reforço da formação dos profissionais, com definição de prioridades face aos objetivos 

estratégicos da instituição. 

Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial:  

Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável e dos termos do serviço público 

prestado, designadamente no âmbito da proteção dos consumidores (vide artigo 49.º do RJSPE); 

A responsabilidade social é intrínseca ao estatuto de pessoa coletiva de direito público, próprio de uma entidade 

integrada na rede do Serviço Nacional de Saúde, que dá corpo aos princípios constitucionais da universalidade, 

generalidade e tendencial gratuidade do SNS, bem como o acesso dos utentes, garantindo a igualdade de 

oportunidades, o respeito pelos direitos humanos e de não discriminação. 

Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e do respeito por princípios de legalidade e ética 

empresarial, assim como as regras implementadas tendo em vista o desenvolvimento sustentável (vide artigo 49.º do 

RJSPE);   

Em termos ambientais, a ULSLA, E.P.E. esforça-se por adotar práticas ambientalmente corretas, particularmente 

nos domínios da gestão de recursos energéticos, hídricos e de resíduos, onde a reciclagem é valorizada e 

amplamente promovida. 

Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e 

mulheres, a eliminar discriminações e a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.º 2 do 

artigo 50.º do RJSPE); 
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No que diz respeito ao princípio da igualdade de género, estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 19/2012, de 23 de fevereiro, importa afirmar que a ULSLA, E.P.E. cumpre com todos os requisitos 

legais em matéria de recursos humanos, não tendo criado qualquer plano diferenciados em relação a estas 

matérias. 

O número de mulheres, em 31 de dezembro de 2018, atingia os 81% do número de trabalhadores da ULSLA, E.P.E. 

 

Em quase todos os grupos profissionais, nomeadamente os que têm maior expressão, o número de mulheres é 

sempre superior ao número de homens (Médicos = 52% são mulheres; Enfermeiros = 85% são mulheres; Técnicos 

de Diagnóstico e Terapêutica = 76% são mulheres; Assistente Técnico = 87% são mulheres; Assistentes 

Operacionais = 92% são mulheres). 
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Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do Género, conforme estabelecido no n.º 1 da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 23 de fevereiro e à elaboração do relatório a que se refere o n.º 2 da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de março; 

Ver alínea anterior. 

Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela entidade, as quais devem ser orientadas para a valorização do 

indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o estímulo do aumento da produtividade, tratando com respeito e 

integridade os seus trabalhadores e contribuindo ativamente para a sua valorização profissional (vide n.º 1 do artigo 50.º 

do RJSPE); 

Na gestão do capital humano da empresa, enquanto elementos críticos da boa prestação de cuidados 

economicamente sustentável, a ULSLA, E.P.E. garante a promoção da valorização individual dos seus 

trabalhadores, no estrito cumprimento das normas das carreiras e do código do trabalho, em especial, quanto 

aos direitos da maternidade e paternidade, garantindo o acesso à formação e dispondo de um serviço ativo de 

segurança, higiene e saúde no trabalho. 

Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos moldes em que foi salvaguardada a 

competitividade da entidade, designadamente pela via de investigação, inovação, desenvolvimento e da integração de 

novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do RJSPE). Referência ao plano de ação para o futuro 
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e a medidas de criação de valor para o acionista (aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução da 

exposição a riscos decorrentes dos impactes ambientais, económicos e sociais das atividades, etc.). 

A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. tem um posicionamento em construção no domínio da 

integração de cuidados de saúde e é identificada pelos agentes económicos como fundamental para o 

desenvolvimento sustentável da região em que se insere. 

Adicionalmente, a tutela imputa responsabilidade à ULSLA, E.P.E. sob a prestação de cuidados em saúde a uma 

população que se encontra na área de abrangência, a qual corresponde aos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, 

Odemira, Santiago do Cacém e Sines, sendo essa prestação gerida através do contrato-programa celebrado. 

X. Avaliação do Governo Societário 

Verificação do cumprimento das recomendações recebidas17 relativamente à estrutura e prática de governo societário (vide 

artigo 54.º do RJSPE), através da identificação das medidas tomadas no âmbito dessas orientações. Para cada 

recomendação18 deverá ser incluída: 

Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão para o ponto do relatório onde a questão é 

desenvolvida (capítulo, subcapítulo, secção e página); 

As contas de 2017 e 2018 não se encontram ainda aprovadas pelos acionistas, não havendo recomendações 

recebidas. 

Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa ocorrência e identificação de eventual 

mecanismo alternativo adotado pela entidade para efeitos de prossecução do mesmo objetivo da recomendação. 

Ver alínea a. 

Outras informações: a entidade deverá fornecer quaisquer elementos ou informações adicionais que, não se encontrando 

vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes para a compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas. 

Ver alínea a. 

  

                                                                 

17 Reporta-se também às recomendações que possam ter sido veiculadas a coberto de relatórios de análise da UTAM incidindo 
sobre Relatório de Governo Societário do exercício anterior.  

18 A informação poderá ser apresentada sob a forma de tabela com um mínimo de quatro colunas: “Referência”; 
“Recomendação”; “Aferição do Cumprimento”; e “Justificação e mecanismos alternativos”. 
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XI. ANEXOS DO RGS 

 

Anexo 1 – Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2018 

Anexo 2 – Extrato de ata da reunião de Conselho de Administração 

Anexo 3 – Declarações de Independência (Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013) dos membros do Conselho 

de Administração 

Anexo 4 - Declarações de Participações Patrimoniais (Artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013) dos membros do 

CA 

Anexo 5 – Extrato de ata da reunião de Conselho de Administração 

Anexo 6 – Regulamento Interno da ULSLA, E.P.E. aprovado e a aguardar homologação da tutela 

Anexo 7 – Organograma da ULSLA, E.P.E. 

Anexo 8 – Nomeação do Fiscal Único da ULSLA, E.P.E. 

Anexo 9 – Nomeação do Presidente do Conselho Consultivo 

Anexo 10 – Nomeação do Auditor Interno da ULSLA, E.P.E. 

Anexo 11 – Relatório do Fiscal Único 
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Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2018 que deverá conter informação referente ao desempenho e 

evolução da sociedade quanto a questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, igualdade de género, não 

discriminação, respeito pelos direitos humanos, combate à corrupção e tentativas de suborno (vide artigo 66.º-B do CSC) 

(aplicável às grandes empresas que sejam entidades de interesse público, que à data do encerramento do seu balanço 

excedam um número médio de 500 trabalhadores durante o exercício anual – cfr. n.º 1 do mesmo artigo)19. 

 

Anexo 1 – Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2018 

 

A ULSLA, E.P.E. elabora o Relatório do Governo Societário, documento separado do Relatório de Gestão, 

correspondente ao mesmo exercício anual que inclui as informações exigidas para a demonstração não financeira 

previstas no n.º 2 do Artigo n.º 66-B do CSC e que é elaborado nos termos previstos nos n.ºs 3 a 6 do mesmo 

Artigo, pelo que se entende que a Instituição se encontra isenta da obrigação de elaborar a demonstração não 

financeira prevista. 

  

                                                                 

19 O n.º 8 do artigo 66.º-B do CSC dispõe que “uma empresa que elabore um relatório separado do relatório de gestão, 
correspondente ao mesmo exercício anual, que inclua as informações exigidas para a demonstração não financeira previstas 
no n.º 2 e seja elaborado nos termos previstos nos n.os 3 a 6, fica isenta da obrigação de elaborar a demonstração não financeira 
prevista no n.º 1”. Assim, caso a entidade pretenda ser dispensada da apresentação da demonstração não financeira, constitui 
sua responsabilidade verificar se o RGS inclui toda a informação e cumpre todas as formalidades exigidas pela lei. 
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Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a aprovação do RGS 2018. 

Anexo 2 – Extrato de ata da reunião de Conselho de Administração 
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Declarações a que se refere o artigo 52.º do RJSPE. 

Anexo 3 – Declarações de Independência (Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013) dos membros do Conselho de Administração 
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Anexo 4 - Declarações de Participações Patrimoniais (Artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013) dos membros do CA 
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Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou Despacho que contemple a aprovação por parte dos 

titulares da função acionista dos documentos de prestação de contas (aí se incluindo o Relatório e Contas e o RGS) 

relativos ao exercício de 201720. 

 

Anexo 5 – Extrato de ata da reunião de Conselho de Administração 

 

As contas de 2017 ainda não se encontram aprovadas pelo acionista. 

  

                                                                 

20 Apenas no caso do documento em apreço não se encontrar disponível em SiRIEF. Na eventualidade de não se ter ainda 
verificado a aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2017 por parte do(s) titular(es) da 
função acionista tal deve ser objeto de menção específica. 
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Regulamento Interno da ULSLA, E.P.E. 

Anexo 6 – Regulamento Interno da ULSLA, E.P.E. aprovado e a aguardar homologação da tutela 

O documento pode ser consultado em http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsla/wp-
content/uploads/sites/8/2016/12/2019_regulamento_interno.pdf 

 

http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsla/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/2019_regulamento_interno.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsla/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/2019_regulamento_interno.pdf
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Organograma 

Anexo 7 – Organograma da ULSLA, E.P.E. 
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Anexo 8 – Nomeação do Fiscal Único da ULSLA, E.P.E. 
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Anexo 9 – Nomeação do Presidente do Conselho Consultivo 
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Anexo 10 – Nomeação do Auditor Interno da ULSLA, E.P.E. 
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Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do artigo 54.º do RJSPE. 

Anexo 11 – Relatório do Fiscal Único 
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