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C E R T I F I C A Ç Ã O L E G A L D A S C O N T A S 

RELATO S O B R E A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Opinião c o m R e s e r v a s 

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de ULSBA - UNIDADE L O C A L DE SAÚDE DO BAIXO 

ALENTEJO, E F E , que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2016 (que evidencia um total 

de 34.250.535 euros e um total de capitais próprios negativos de 16.308.045 euros, incluindo um 

resultado liquido de 2.486.942 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração 

das alterações no capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e os mapas de controlo do 

orçamento económico, que evidenciam um total de 90.834.283 Euros de gastos e um total de 

93.409.674 Euros de rendimentos, relativos ao ano findo naquela data, e as notas anexas às 

demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas. 

Em nossa opinião, excepto quanto aos efeitos das matérias referidas nos parágrafos 4, 5 e 8 e excepto 

quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas nos parágrafos 1,2, 3, 6 e 7, mencionadas na 

secção "Bases para a opinião com reservas" as demonstrações financeiras anexas apresentam de 

forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de ULSBA -

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO A L E N T E J O , E F E em 31 de Dezembro de 2016 e o seu 

desempenho financeiro, os fluxos de caixa e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela 

data de acordo com as Normas Contabilísficas e de Relato Financeiro do Sistema de Normalização 

Contabilística. 

B a s e s para a Opinião c o m R e s e r v a s 

1. No âmbito da transição do Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde (POCMS) 

para o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), ocorrida no exercício de 2014, a ULSBA 

efectuou reclassificações e ajustamentos, dos quais se destacam: 
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1.1 A reclassificação dos Subsídios ao Investimento, de Proveitos Diferidos para Outras Variações 

Capital Próprio e as regularizações efectuadas às depreciações acumuladas dos bens do activo 

fixo tangível. Constatámos que os ajustamentos às depreciações acumuladas dos bens do activo 

fixo tangível foram efectuados com base na adopção das taxas de depreciação previstas no 

Decreto Regulamentar n" 25/2009, de 14 de Setembro, não tendo em consideração uma 

efectiva revisão da estimativa das vidas úteis remanescentes dos activos, situação que resultou 

em regularizações / ajustamentos sucessivos em Resultados Transitados sem terem por base 

avaliações actualizadas do património imobiliário (data da última avaliação - 2006) e, sem a 

regularização de activos não utilizados ou pertencentes a Terceiros. Assim, não nos podemos 

pronunciar quanto à correcção dos montantes registados nas rubricas de Activos Fixos 

Tangíveis, Excedentes de revalorização e Amortizações do Exercício cujo total ascende a cerca 

de 23.390.000 euros, 10.197.000 euros e 1.431.220 euros, respectivamente em 31 de Dezembro 

de 2016. E, consequentemente, também não nos podemos pronunciar quanto aos rendimentos 

imputados ou, à correcção dos rendimentos por imputar em exercícios fiaturos de subsídios ao 

investimento registados em Outros Rendimentos e Ganhos e em Outras Variações Capital 

Próprio cujo total ascende a cerca de 191.950 euros e 2.491.040 euros, respectivamente, em 31 

de Dezembro de 2016. 

1.2 A não inclusão no plano de contas SNC da rubrica de "Correcções relativas a períodos 

anteriores", sendo todos os gastos e rendimentos de períodos anteriores, no valor de 861.718 

euros e 39.353 euros, respectivamente, contabilizados como sendo do próprio ano e incluídos 

nas rubricas de "Outros gastos e perdas", "Outros rendimentos e ganhos" e "Fornecimentos e 

serviços externos", alterando a apresentação dos resultados operacionais. 

2. Tendo sido oficialmente informados da nomeação como Fiscal Único para o triénio 2016/2018 

em 5 de Janeiro de 2017, não nos foi possível assistir à contagem física dos inventários finais 

do ano de 2016, pelo que não podemos concluir sobre a adequacidade do saldo dos inventários 

cujo montante ascende a 2.980.725 euros em 31 de Dezembro de 2016. Não podemos 

igualmente concluir sobre a correcção do montante do inventário e do custo das matérias 

consumidas, por não estarem implementadas medidas de controlo de bens no regime de 

"entrada por saída" pelos Serviços utilizadores. Consequentemente, não podemos concluir 
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sobre o montante de ajustamentos em Inventários, Resultados Transitados e Custo das Matérias 

Consumidas, que poderiam resultar da existência da prática regular de contagens físicas e de 

armazéns avançados nos Serviços. 

3. Os proveitos associados às prestações de serviços do Serviço Nacional de Saúde foram 

reconhecidos durante o exercício de 2016 com base no duodécimo de capitação, acrescido no 

final do exercício da verba de convergência, sendo os incentivos institucionais e as 

penalizações, igualmente previstos no contrato programa celebrado com a ACSS, reconhecidos 

em proveitos pelo valor líquido facturado. Foi igualmente registada uma estimativa para a 

penalização decorrente do incumprimento anual das prestações de saúde por linha de produção 

dos anos de 2014 e 2015, com base na informação de acompanhamento mais actualizada da 

ACSS de validação da produção. Considerando que a validação dos incentivos e penalizações 

está dependente de aprovação por parte da ACSS, e estando ainda em curso o processo de 

conferência dos Contratos-Programa de 2013 a 2016, não nos é possível quantificar o eventual 

efeito que esta situação possa vir a ter no Resultado do exercício e em Resultados Transitados. 

4. Da análise da antiguidade dos saldos devedores reportada a 31 de Dezembro de 2016, 

constatamos a existência de cerca de 500.000 euros com antiguidade superior a 2 anos e sem 

liquidações posteriores. Assim, o Activo e os Resultados Transitados encontram-se 

sobreavaliados no referido montante. 

5. Foram registadas candidaturas a subsídios de investimento para aquisição de equipamento de 

radiologia e ampliação do departamento de psiquiatria e outros projectos cujo montante total 

líquido ascende a 1.441.296 euros, em Outras contas a receber / Outras variações de capital 

próprio, contrariando o disposto na NCRF n" 22. Assim, o Activo e Capital Próprio encontram-

se sobrevalorizados no referido montante. 

6. Circularizámos uma amostra significativa de saldos de Fornecedores, de Fornecedores de 

Imobilizado e de Outros Credores em 31 de Dezembro de 2016, não tendo até à data da 

emissão do nosso relatório obtido confirmações consideradas significativas e algumas delas 

apresentando valores divergentes dos escriturados, estando a ser analisados pelos Serviços. 
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Considerando que, ainda não estão estabelecidos procedimentos de controlo interno adequados 

que garantam o registo da integralidade das responsabilidades, nem a conferência periódica de 

saldos a pagar, não podemos concluir qual o montante das responsabilidades da Empresa por 

registar além do montante de 9.819.352 euros escriturado nas rubricas acima referidas. 

7. A partir de I de Janeiro de 2015, a oferta de cuidados continuados e paliativos, integrada na 

Rede de Cuidados Continuados Integrados, passa a ser assegurada pela Santa Casa da 

Misericórdia de Serpa, no âmbito do contrato de cessão de posição contratual celebrado em 14 

de Novembro de 2014 e, mediante o acordo de cooperação celebrado ao abrigo do Decreto-Lei 

n" 138/2012. Na presente data, não nos foi evidenciada a conferência dos saldos de 

Adiantamentos a Fornecedores e Credores por acréscimos de gastos, nos montantes de 

1.074.404 euros (devedor) e 937.875 euros (credor), respectivamente por insuficiência de 

informação prestada pela Santa Casa da Misericórdia de Serpa. Assim, não podemos concluir 

sobre o montante de eventuais responsabilidades por registar e/ou sobre a correcção dos saldos 

registados no Activo e no Passivo. 

8. A não especialização integral de gastos em anos anteriores e, a não solicitação/entrega de 

documentação apropriada para suportar algumas despesas pagas, permite constatar 

contingências em sede de tributação, não quantificáveis, pese embora os valores registados em 

variações patrimoniais negativas e gastos do exercício correspondam a "gastos efectivos 

suportados para a obtenção de rendimentos inerentes à actividade operacional da ULSBA, E P E " . 

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais 

normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas 

responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor 

pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos 

da lei e cumprimos os demais requisitos éficos nos termos do código de ética da Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas. 

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 

proporcionar uma base para a nossa opinião com Reservas. 
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Ulíi 
Ênfases 

1. O Plano de Actividades e Orçamento (PAG) de 2016 ainda não foi aprovado, essencialmente 

devido ao acréscimo previsto de gastos com o pessoal. Confirma-se o acréscimo do montante 

dos gastos de pessoal incorridos em 2016 face ao ano de 2015. 

2. Conforme referido no parágrafo 12 do Relatório de Gestão, a ULSBA, E F E apresenta Capital 

Próprio negativo por seis anos consecutivos, num total de 16.308.045 euros em 31 de 

Dezembro de 2016, em virtude de resultados transitados negativos acumulados. Admite-se que 

o princípio da continuidade, como Entidade Pública Empresarial com importantes obrigações 

inerentes no Serviço Público que presta, será assegurado pelo Estado, que tem realizado 

aumentos de capital sucessivos, encontrando-se ainda por realizar 1.190.937 euros. 

3. Conforme referido na nota 2.2 do Anexo, até à data de finalização do nosso trabalho estava em 

curso o registo da titularidade de parte dos activos no montante líquido de 6.610.582 euros. 

4. A ULSBA, E F E não tem os Activos Fixos Tangíveis e os Inventários cobertos por Seguro de 

Risco de Incêndio, Inundações e Outras Catástrofes Naturais pelo que, os danos de eventuais 

sinistros poderão conduzir a perdas significativas de Activos. Não estão instituídos 

procedimentos de controlo sobre a validade das apólices de seguro de responsabilidade civil 

dos profissionais de saúde ao serviço da ULSBA, E F E . 

5. Verificámos incumprimento das orientações das Tutelas da Saúde e das Finanças 

relativamente: 

(i) à Lei dos Compromissos (Lei n" 8/2012 de 21 de Fevereiro e Decreto-Lei 127/2012, de 

21 de Junho). Os fijndos disponíveis são negativos não sendo prática da ULSBA, E F E a 

cabimentação prévia da despesa conforme previsto na lei. Não é igualmente prática da 

ULSBA, E F E a submissão de todos os contratos sujeitos a visto prévio por, o Tribunal de 

Contas não dar aprovação enquanto os fundos disponíveis forem negativos; 
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(ii) ao prazo médio de pagamento a fornecedores ascende a 288 dias, sendo superior ao 

limite máximo de 60 dias estipulado no artigo 14" do Decreto-Lei n" 18/2016, de 13 de 

Abril. 

(iii) às medidas de redução de gastos operacionais previstos no artigo 96** do DLEO de 2016. 

Considerando o Volume de negócios sem a receita de 2016 respeitante ao Plano de 

Convergência, verifica-se um acréscimo de cerca de 14% do peso dos Gastos 

operacionais sobre Volume de negócios em relação ao ano anterior; 

(iv) do disposto no artigo 38" da Lei 82-B/2014, no que se refere à proibição de valorizações 

remuneratórias conforme divulgado no parágrafo 11.5.3 do Relatório de Gestão; 

(v) à definição de planos de acção para prevenir fraudes internas e externas, e elaboração de 

relatórios de risco de ocorrências dos factos mencionados na alínea a) do n" 1 do artigo 2" 

da Lei n" 54/2008, de 4 de Setembro. 

6. As demonstrações financeiras dos exercícios de 2008 a 2015 foram examinadas por Revisor 

Oficial de Contas mandatado para esse período, que emitiu a Certificação Legal das Contas de 

cada um desses exercícios, com reservas e ênfases, que foram globalmente levadas em 

consideração no presente documento. As demonstrações financeiras dos anos 2013 a 2015 não 

foram aprovadas pelas Tutelas até à presente data. 

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias. 

Matérias re levantes de auditoria 

As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior 

importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente. Essas matérias foram 

consideradas no contexto da auditoria das demonstrações financeiras como um todo, e na formação 

da opinião, e não emitimos uma opinião separada sobre essas matérias. 
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1. Produção / Gestão de Utentes 

Principais Riscos 

Dependência do contrato-programa (90% da facturação) que define critérios a obedecer rígidos 
Atrasos de aprovação da ACSS levam a que se tenha de contabilizar por estimativa 
Alteração do processo de aprovação de facturação pela ACSS 
Elevada diversificação e volume de transacções 
Produção incorrectamente registada ou registada em períodos incorrectos 
Incorrecta codificação do acto médico (GDH) 
Sistemas informáticos que suportam esta área poderem não estar integrados 
Produção em curso não estar devidamente segregada. 

Areas Afectadas 

Clientes, prestação de serviços e acréscimos e diferimentos 

Síntese da Abordagem de Auditoria 

Abordagem de auditoria visando abranger as asserções referidas no quadro abaixo: 

Asserção 
Plenitude • Todos os actos prestados no período foram registados, efectuados ou 

estimados 

Corte e Valorização 
• As receitas respeitam ao período em análise não se encontram subvalorizadas 

(por actos médicos não registados) nem sobrevalorizadas (por descontos não 
registados) 

Ocorrência • Os réditos respeitam a actos médicos efectivamente prestados 
Rigor e Valorização • Os acréscimos de proveitos por serviços realizados e não facturados são 

adequados e estão registados pelo seu justo valor 
Valorização • O saldo de dívidas a receber respeita efectivamente a créditos legítimos da 

entidade sobre terceiros e que foram acauteladas eventuais imparidades por 
créditos incobráveis 

Divulgação • Todas as informações pertinentes estão devidamente divulgadas 

2. inventários / Custo das matérias consumidas 

Principais Riscos 
• Elevado número e volume de transacções aumenta a probabilidade de ocorrerem erros na codificação 

dos materiais; 
• Proliferação do número de armazéns dentro de um hospital; 
• Sujeição a prazos de validade; 
• Condições de armazenagem não terem as condições adequadas para salvaguarda e conservação dos 

stocks; 
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• Sistemas informáticos que suportam esta área poderem não estar integrados; 
• Apropriação de stocks indevidamente, principalmente em armazéns avançados; 
• A existência de um serviço de urgência poderá contribuir para incorrecções no registo das matérias 

consumidas, como incorrecções ao nível do período em que ocorrem. 
Areas Afectadas 

• Inventários, custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas, acréscimos e diferimentos, 
imparidades 

Síntese da Abordagem de Auditoria 

Abordagem de auditoria visando abranger asserções referidas no quadro abaixo: 

Asserção 
Plenitude • Todos os consumos relativos a actos prestados foram registados ou estimados 

Corte e Valorização 
• O custo das matérias consumidas respeita ao período em análise não se 

encontra sobrevalorizado (por actos médicos não registados) nem 
subvalorizado 

Ocorrência 
• Os gastos respeitam a consumos efectivamente efectuados na prestação dos 

actos médicos efectivamente realizados 
Existência • As quantidades em armazém representam inventários da propriedade do 

Hospital 

Valorização 
• Os acréscimos de gastos relacionados com serviços realizados e não 

facturados são adequados e estão registados pelo seu justo valor 
Divulgação • Todas as informações pertinentes estão devidamente divulgadas 

R e s p o n s a b i l i d a d e s do órgão de gestão pe las demonstrações f inance i ras 

O órgão de gestão é responsável pela: 

preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a 

posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as 

Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de Normalização Contabilística; 

elaboração do relatório de gestão, incluindo o relatório do governo societário nos termos legais e 

regulamentares aplicáveis; 

criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação 

de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fi^aude ou erro; 
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adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 

avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando 

aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das 

atividades. 

R e s p o n s a b i l i d a d e s do auditor pela auditoria d a s demonstrações f inance i ras 

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações 

financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fi-aude ou erro, e emitir um 

relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é 

uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção 

material quando exista. As distorções podem ter origem em fi"aude ou erro e são consideradas 

materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões 

económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos 

ceticismo profissional durante a auditoria e também: 

identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido 

a fi-aude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses 

riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base 

para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do 

que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver 

conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo 

interno; 

obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de 

conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para 

expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade; 

avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas 

contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; 

concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, 

com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com 
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acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da 

Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza 

material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas 

incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, 

modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à 

data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições fiituras podem levar a que a 

Entidade descontinue as suas atividades; 

avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo 

as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos 

subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; 

comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o 

calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer 

deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria; 

das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, determinamos as que foram as 

mais importantes na auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente e que são as 

matérias relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório. 

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do 

relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 

RELATO S O B R E OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

Sobre o Relatório de Gestão 

Dando cumprimento ao artigo 45r, n"* 3, alínea e) do Código das Sociedades Comerciais, o relatório 

de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a 

informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e tendo em 

conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorrecções materiais. 
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Sobre o Relatório do G o v e r n o Societário 

Nos termos do artigo 54" do DL n** 133/2013 de 3 de Outubro, alterado pela Lei n" 42/2016 de 28 de 

Dezembro, somos de parecer que o relatório do governo societário inclui os elementos exigíveis à 

Entidade, não tendo sido identificadas incorreções materiais na informação divulgada no mesmo, 

excepto quanto ao seguinte: 

1. Não é apresentado extracto do Regulamento Interno, último homologado datado de 2010. 

2. Não foi elaborado o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas (PGRCIC) 

para o ano de 2016, nem foram monitorizadas recomendações a implementar de PGRCIC de 

anos anteriores. 

3. Ausência de informação sobre objectivos e resultados económico-fínanceiros, bem como sobre 

o seu grau de cumprimento. 

4. Não estão implementados elementos do SCI e de gestão de risco relativamente ao processo de 

divulgação de informação financeira. 

5. Não estão a incluir as transacções com partes relacionadas, nomeadamente com os SUCH, 

ACSS, ARS e Hospitais Públicos. 

6. Não há explicitação efectiva dos procedimentos adoptados em matéria de aquisição de bens e 

serviços externos, mera menção do enquadramento legal. 

7. Não elencaram riscos jurídicos. 

8. Não podemos concluir sobre o grau de cumprimento das metas fixadas relativamente às 

despesas com medicamentos, MCDT's, Gestão Pessoa! e FSE (subcontratados) mencionado 

nas páginas 15 e 16 do RGS conforme Certificação Legal das Contas - Bases para a opinião 

com reservas, parágrafos n''s 2, 4 e 5. 

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10.** do Regulamento (UE) n" 537/2014 

Dando cumprimento ao artigo 10." do Regulamento (UE) n" 537/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acima indicadas, 

relatamos ainda o seguinte; 
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Fomos nomeados auditores da Enfidade pela primeira vez por Despacho n" 1517/16-SEATF de 

29 de Dezembro do Ministério das Finanças para um mandato compreendido entre 2016 e 2018. 

O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de qualquer fraude 

ou suspeita de fi^aude com efeito material nas demonstrações financeiras. No planeamento e 

execução da nossa auditoria de acordo com as ISA mantivemos o ceticismo profissional e 

concebemos procedimentos de auditoria para responder à possibilidade de distorção material das 

demonstrações financeiras devido a fraude. Em resultado do nosso trabalho não identificámos 

qualquer distorção material nas demonstrações financeiras devido a fraude. 

Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77.'*, número 

8, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a nossa 

independência face à Entidade durante a realização da auditoria. 

Lisboa, 23 de Maio de 2017 

C R C - COLAÇO, ROSA, COELHO & ASSOCIADO, S R O C , LDA. 
Representada por; 

Maria Femanda^arreto Mendonça Colaço 

12 
CRC - Colaço, Rosa, Coelho & Associado, SROC, Lda. 
Capital Social: 65.500 Euros NIPC 502 644 370 



COLAÇO, ROSA, COELHO & ASSOCIADO 

Revisores Oficiais de Contas • Auditores 

Maria Fernanda Barreto M. Colaço 
Luis Manuel da Silva Rosa 
Alexandre da Paixão Coelho 

Rua Castilho, n" 3 9 - 9 " A 
1250-068 Lisboa 
Telefones 213 552 980 

213 530 665 
Fax 213 533 933 
Email geral@crc-sroc.pt 

CERTIF ICAÇÃO L E G A L D A S C O N T A S 

RELATO S O B R E A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Opinião c o m R e s e r v a s 

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de ULSBA - UNIDADE L O C A L DE SAÚDE DO BAIXO 

ALENTEJO, E P E , que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2016 (que evidencia um total 

de 34.250.535 euros e um total de capitais próprios negativos de 16.308.045 euros, incluindo um 

resultado líquido de 2.486.942 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração 

das alterações no capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e os mapas de controlo do 

orçamento económico, que evidenciam um total de 90.834.283 Euros de gastos e um total de 

93.409.674 Euros de rendimentos, relativos ao ano findo naquela data, e as notas anexas às 

demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas. 

Em nossa opinião, excepto quanto aos efeitos das matérias referidas nos parágrafos 4, 5 e 8 e excepto 

quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas nos parágrafos 1,2, 3, 6 e 7, mencionadas na 

secção "Bases para a opinião com reservas" as demonstrações financeiras anexas apresentam de 

forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de ULSBA -

UNIDADE L O C A L DE SAÚDE DO BAIXO A L E N T E J O , E P E em 31 de Dezembro de 2016 e o seu 

desempenho financeiro, os fluxos de caixa e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela 

data de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de Normalização 

Contabilística. 

B a s e s para a Opinião c o m R e s e r v a s 

1. No âmbito da transição do Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde (POCMS) 

para o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), ocorrida no exercício de 2014, a ULSBA 

efectuou reclassificações e ajustamentos, dos quais se destacam; 
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1.1 A reclassificação dos Subsídios ao Investimento, de Proveitos Diferidos para Outras Variações 

Capital Próprio e as regularizações efectuadas às depreciações acumuladas dos bens do activo 

fixo tangível. Constatámos que os ajustamentos às depreciações acumuladas dos bens do activo 

fixo tangível foram efectuados com base na adopção das taxas de depreciação previstas no 

Decreto Regulamentar n" 25/2009, de 14 de Setembro, não tendo em consideração uma' 

efectiva revisão da estimativa das vidas úteis remanescentes dos activos, situação que resultou 

em regularizações / ajustamentos sucessivos em Resultados Transitados sem terem por base 

avaliações actualizadas do património imobiliário (data da última avaliação - 2006) e, sem a 

regularização de activos não utilizados ou pertencentes a Terceiros. Assim, não nos podemos 

pronunciar quanto à correcção dos montantes registados nas rubricas de Activos Fixos 

Tangíveis, Excedentes de revalorização e Amortizações do Exercício cujo total ascende a cerca 

de 23.390.000 euros, 10.197.000 euros e 1.431,220 euros, respectivamente em31 de Dezembro 

de 2016. E, consequentemente, também não nos podemos pronunciar quanto aos rendimentos 

imputados ou, à correcção dos rendimentos por imputar em exercícios fiíturos de subsídios ao 

investimento registados em Outros Rendimentos e Ganhos e em Outras Variações Capital 

Próprio cujo total ascende a cerca de 191.950 euros e 2.491.040 euros, respecfivamente, em 31 

de Dezembro de 2016. 

1.2 A não inclusão no plano de contas SNC da rubrica de "Correcções relativas a períodos 

anteriores", sendo todos os gastos e rendimentos de períodos anteriores, no valor de 861.718 

euros e 39.353 euros, respectivamente, contabilizados como sendo do próprio ano e incluídos 

nas rubricas de "Outros gastos e perdas", "Outros rendimentos e ganhos" e "Fornecimentos e 

serviços externos", alterando a apresentação dos resultados operacionais. 

2. Tendo sido oficialmente informados da nomeação como Fiscal Único para o triénio 2016/2018 

em 5 de Janeiro de 2017, não nos foi possível assistir à contagem fisica dos inventários finais 

do ano de 2016, pelo que não podemos concluir sobre a adequacidade do saldo dos inventários 

cujo montante ascende a 2.980.725 euros em 31 de Dezembro de 2016. Não podemos 

igualmente concluir sobre a correcção do montante do inventário e do custo das matérias 

consumidas, por não estarem implementadas medidas de controlo de bens no regime de 

"entrada por saída" pelos Serviços utilizadores. Consequentemente, não podemos concluir 
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sobre o montante de ajustamentos em Inventários, Resultados Transitados e Custo das Matérias 

Consumidas, que poderiam resultar da existência da prática regular de contagens físicas e de 

armazéns avançados nos Serviços. 

3. Os proveitos associados às prestações de serviços do Serviço Nacional de Saúde foram' 

reconhecidos durante o exercício de 2016 com base no duodécimo de capitação, acrescido nó 

final do exercício da verba de convergência, sendo os incentivos institucionais e as 

penalizações, igualmente previstos no contrato programa celebrado com a ACSS, reconhecidos 

em proveitos pelo valor líquido facturado. Foi igualmente registada uma estimativa para ai 

penalização decorrente do incumprimento anual das prestações de saúde por linha de produção 

dos anos de 2014 e 2015, com base na informação de acompanhamento mais actualizada da 

ACSS de validação da produção. Considerando que a validação dos incentivos e penalizações 

está dependente de aprovação por parte da ACSS, e estando ainda em curso o processo de 

conferência dos Contratos-Programa de 2013 a 2016, não nos é possível quantificar o eventual 

efeito que esta situação possa vir a ter no Resultado do exercício e em Resultados Transitados. 

4. Da análise da antiguidade dos saldos devedores reportada a 31 de Dezembro de 2016, 

constatamos a existência de cerca de 500.000 euros com antiguidade superior a 2 anos e sem 

liquidações posteriores. Assim, o Activo e os Resultados Transitados encontram-se 

sobreavaliados no referido montante. 

5. Foram registadas candidaturas a subsídios de investimento para aquisição de equipamento de 

radiologia e ampliação do departamento de psiquiatria e outros projectos cujo montante total 

liquido ascende a 1.441.296 euros, em Outras contas a receber / Outras variações de capital 

próprio, contrariando o disposto na NCRF n" 22. Assim, o Activo e Capital Próprio encontram-

se sobrevalorizados no referido montante. 

6. Circularizámos uma amostra significativa de saldos de Fornecedores, de Fornecedores de 

Imobilizado e de Outros Credores em 31 de Dezembro de 2016, não tendo até à data da 

emissão do nosso relatório obtido confirmações consideradas significativas e algumas delas 

apresentando valores divergentes dos escriturados, estando a ser analisados pelos Serviços. 
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Considerando que, ainda não estão estabelecidos procedimentos de controlo interno adequados 

que garantam o registo da integralidade das responsabilidades, nem a conferência periódica de 

saldos a pagar, não podemos concluir qual o montante das responsabilidades da Empresa por 

registar além do montante de 9.819.352 euros escriturado nas rubricas acima referidas. 

7. A partir de 1 de Janeiro de 2015, a oferta de cuidados continuados e paliativos, integrada na! 

Rede de Cuidados Continuados Integrados, passa a ser assegurada pela Santa Casa da 

Misericórdia de Serpa, no âmbito do contrato de cessão de posição contratual celebrado em 14 

de Novembro de 2014 e, mediante o acordo de cooperação celebrado ao abrigo do Decreto-Lei 

n*" 138/2012. Na presente data, não nos foi evidenciada a conferência dos saldos de 

Adiantamentos a Fornecedores e Credores por acréscimos de gastos, nos montantes de 

1.074.404 euros (devedor) e 937.875 euros (credor), respectivamente por insuficiência de 

informação prestada pela Santa Casa da Misericórdia de Serpa. Assim, não podemos concluir 

sobre o montante de eventuais responsabilidades por registar e/ou sobre a correcção dos saldos 

registados no Activo e no Passivo. 

8. A não especialização integral de gastos em anos anteriores e, a não solicitação/entrega de 

documentação apropriada para suportar algumas despesas pagas, permite constatar 

contingências em sede de tributação, não quantificáveis, pese embora os valores registados em 

variações patrimoniais negativas e gastos do exercício correspondam a "gastos efectivos 

suportados para a obtenção de rendimentos inerentes à actividade operacional da ULSBA, E P E " . 

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais 

normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas 

responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor 

pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos 

da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas. 

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 

proporcionar uma base para a nossa opinião com Reservas. 
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Ênfases 

1. O Plano de Actividades e Orçamento (PAG) de 2016 ainda nào foi aprovado, essencialmente 

devido ao acréscimo previsto de gastos com o pessoal. Confirma-se o acréscimo do montante 

dos gastos de pessoal incorridos em 2016 face ao ano de 2015. 

2. Conforme referido no parágrafo 12 do Relatório de Gestão, a ULSBA, EPE apresenta Capital 

Próprio negativo por seis anos consecutivos, num total de 16.308.045 euros em 31 de 

Dezembro de 2016, em virtude de resultados transitados negativos acumulados. Admite-se que 

o princípio da continuidade, como Entidade Pública Empresarial com importantes obrigações 

inerentes no Serviço Público que presta, será assegurado pelo Estado, que tem realizado 

aumentos de capital sucessivos, encontrando-se ainda por realizar 1.190.937 euros. 

3. Conforme referido na nota 2.2 do Anexo, até à data de finalização do nosso trabalho estava em 

curso o registo da titularidade de parte dos activos no montante líquido de 6.610.582 euros. 

4. A ULSBA, EPE não tem os Activos Fixos Tangíveis e os Inventários cobertos por Seguro de 

Risco de Incêndio, Inundações e Outras Catástrofes Naturais pelo que, os danos de eventuais 

sinistros poderão conduzir a perdas significativas de Activos. Não estão instituídos 

procedimentos de controlo sobre a validade das apólices de seguro de responsabilidade civil 

dos profissionais de saúde ao serviço da ULSBA, EPE. 

5. Verificámos incumprimento das orientações das Tutelas da Saúde e das Finanças 

relativamente: 

(i) à Lei dos Compromissos (Lei n** 8/2012 de 21 de Fevereiro e Decreto-Lei 127/2012, de 

21 de Junho). Os fundos disponíveis são negativos não sendo prática da ULSBA, EPE a 

cabimentação prévia da despesa conforme previsto na lei. Não é igualmente prática da 

ULSBA, EPE a submissão de todos os contratos sujeitos a visto prévio por, o Tribunal de 

Contas não dar aprovação enquanto os fiandos disponíveis forem negativos; 
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(ii) ao prazo médio de pagamento a fornecedores ascende a 288 dias, sendo superior ao 

limite máximo de 60 dias estipulado no artigo H** do Decreto-Lei n"* 18/2016, de 13 de 

Abril. 

(iii) às medidas de redução de gastos operacionais previstos no artigo 96" do DLEO de 2016. 

Considerando o Volume de negócios sem a receita de 2016 respeitante ao Plano de 

Convergência, verifica-se um acréscimo de cerca de 14% do peso dos Gastos 

operacionais sobre Volume de negócios em relação ao ano anterior; 

(iv) do disposto no artigo 38° da Lei 82-B/2014, no que se refere à proibição de valorizações 

remuneratórias conforme divulgado no parágrafo 11.5.3 do Relatório de Gestão; 

(v) à definição de planos de acção para prevenir fraudes internas e externas, e elaboração de 

relatórios de risco de ocorrências dos factos mencionados na alínea a) do n" 1 do artigo 2" 

da Lei n^ 54/2008, de 4 de Setembro. 

6. As demonstrações financeiras dos exercícios de 2008 a 2015 foram examinadas por Revisor 

Oficial de Contas mandatado para esse periodo, que emitiu a Certificação Legal das Contas de 

cada um desses exercícios, com reservas e ênfases, que foram globalmente levadas em 

consideração no presente documento. As demonstrações financeiras dos anos 2013 a 2015 não 

foram aprovadas pelas Tuteias até à presente data. 

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias. 

Matérias relevantes de auditoria 

As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior 

importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente. Essas matérias foram 

consideradas no contexto da auditoria das demonstrações financeiras como um todo, e na formação 

da opinião, e não emitimos uma opinião separada sobre essas matérias. 
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1. Produção / Gestão de Utentes 

Principais Riscos 

Dependência do contrato-programa (90% da facturação) que define critérios a obedecer rígidos 
Atrasos de aprovação da ACSS levam a que se tenha de contabilizar por estimativa 
Alteração do processo de aprovação de facturação pela ACSS 
Elevada diversificação e volume de transacções 
Produção incorrectamente registada ou registada em períodos incorrectos 
Incorrecta codificação do acto médico (GDH) 
Sistemas informáticos que suportam esta área poderem não estar integrados 
Produção em curso não estar devidamente segregada. 

Areas Afectadas 

Clientes, prestação de serviços e acréscimos e diferímentos 

Síntese da Abordagem de Auditoria 

Abordagem de auditoria visando abranger as asserções referidas no quadro abaixo: 

Asserção 
Plenitude • Todos os actos prestados no período foram registados, efectuados ou 

estimados 

Corte e Valorização 
• As receitas respeitam ao período em análise não se encontram subvalorizadas 

(por actos médicos não registados) nem sobrevalorizadas (por descontos não 
registados) 

Ocorrência • Os réditos respeitam a actos médicos efectivamente prestados 
Rigor e Valorização • Os acréscimos de proveitos por serviços realizados e não facturados são 

adequados e estão registados pelo seu justo valor 
Valorização • O saldo de dívidas a receber respeita efectivamente a créditos legítimos da 

entidade sobre terceiros e que foram acauteladas eventuais imparidades por 
créditos incobráveis 

Divulgação • Todas as informações pertinentes estão devidamente divulgadas 

2. Inventários / Custo das matérias consumidas 

Principais Riscos 
• Elevado número e volume de transacções aumenta a probabilidade de ocorrerem erros na codificação 

dos materiais; 
• Proliferação do número de armazéns dentro de um hospital; 
• Sujeição a prazos de validade; 
• Condições de armazenagem não terem as condições adequadas para salvaguarda e conservação dos 

stocks; 
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• Sistemas informáticos que suportam esta área poderem não estar integrados; 
• Apropriação de stocks indevidamente, principalmente em armazéns avançados; 
• A existência de um serviço de urgência poderá contribuir para incorrecções no registo das matérias 

consumidas, como incorrecções ao nível do período em que ocorrem. 
Areas Afectadas 

• Inventários, custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas, acréscimos e diferimentos, 
imparidades 

Síntese da Abordagem de Auditoria 

Abordagem de auditoria visando abranger asserções referidas no quadro abaixo: 

Asserção 
Plenitude • Todos os consumos relativos a actos prestados foram registados ou estimados 

Corte e Valorização 
• 0 custo das matérias consumidas respeita ao período em análise não se 

encontra sobrevalorizado (por actos médicos não registados) nem 
subvalorizado 

Ocorrência 
• Os gastos respeitam a consumos efectivamente efectuados na prestação dos 

actos médicos efectivamente realizados 
Existência • As quantidades em armazém representam inventários da propriedade do 

Hospital 

Valorização 
• Os acréscimos de gastos relacionados com serviços realizados e não 

facturados são adequados e estão registados pelo seu justo valor 
Divulgação • Todas as informações pertinentes estão devidamente divulgadas 

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras 

O órgão de gestão é responsável pela: 

preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada al 

posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as 

Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de Normalização Contabilística; 

elaboração do relatório de gestão, incluindo o relatório do governo societário nos termos legais e' 

regulamentares aplicáveis; 

criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação 

de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fi"aude ou erro; 
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adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 

avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando 

aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das 

atividades. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações 

financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fi*aude ou erro, e emifir uni 

relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é 

uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção 

material quando exista. As distorções podem ter origem em fi^aude ou erro e são consideradas 

materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões 

económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos 

ceticismo profissional durante a auditoria e também: 

identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido 

a fi"aude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses 

riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base 

para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fi^aude é maior do 

que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver 

conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo 

interno; 

obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de 

conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para 

expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade; 

avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas 

contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; 

concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, 

com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com 
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acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da 

Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza 

material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas 

incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, 

modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à 

data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições fijturas podem levar a que a 

Entidade descontinue as suas atividades; 

avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo 

as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos 

subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; 

comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o 

calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer 

deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria; 

das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, determinamos as que foram as 

mais importantes na auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente e que são as 

matérias relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório. 

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante dq 

relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

Sobre o Relatório de Gestão 

Dando cumprimento ao artigo 45r, n** 3, alínea e) do Código das Sociedades Comerciais, o relatório 

de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a 

informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e tendo em 

conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorrecções materiais. 
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Sobre o Relatório do Governo Societário 

Nos termos do artigo 54" do DL n*" 133/2013 de 3 de Outubro, alterado pela Lei n"* 42/2016 de 28 de 

Dezembro, somos de parecer que o relatório do governo societário inclui os elementos exigíveis à 

Entidade, não tendo sido identificadas incorreções materiais na informação divulgada no mesmo, 

excepto quanto ao seguinte: 

1. Não é apresentado extracto do Regulamento Interno, último homologado datado de 2010. 

2. Não foi elaborado o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infi-acções Conexas (PGRCIC) 

para o ano de 2016, nem foram monitorizadas recomendações a implementar de PGRCIC de 

anos anteriores. 

3. Ausência de informação sobre objectivos e resultados económico-fínanceiros, bem como sobre 

o seu grau de cumprimento. 

4. Não estão implementados elementos do SCI e de gestão de risco relativamente ao processo de 

divulgação de informação financeira. 

5. Não estão a incluir as transacções com partes relacionadas, nomeadamente com os SUCH, 

ACSS, ARS e Hospitais Públicos. 

6. Não há explicitação efectiva dos procedimentos adoptados em matéria de aquisição de bens e 

serviços externos, mera menção do enquadramento legal. 

7. Não elencaram riscos jurídicos. 

8. Não podemos concluir sobre o grau de cumprimento das metas fixadas relativamente as 

despesas com medicamentos, MCDT's, Gestão Pessoal e FSE (subcontratados) mencionado 

nas páginas 15 e 16 do RGS conforme Certificação Legal das Contas - Bases para a opinião 

com reservas, parágrafos n̂ s 2, 4 e 5. 

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10." do Regulamento (UE) n" 537/2014 

Dando cumprimento ao artigo 10." do Regulamento (UE) n" 537/2014 do Pariamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acima indicadas, 

relatamos ainda o seguinte: 
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Fomos nomeados auditores da Entidade pela primeira vez por Despacho n" 1517/16-SEATF de 

29 de Dezembro do Ministério das Finanças para um mandato compreendido entre 2016 e 2018, 

O órgão de gestão confírmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de qualquer fraude 

ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações financeiras. No planeamento e 

execução da nossa auditoria de acordo com as ISA mantivemos o ceticismo profissional e 

concebemos procedimentos de auditoria para responder à possibilidade de distorção material das 

demonstrações financeiras devido a fraude. Em resultado do nosso trabalho não identificámos 

qualquer distorção material nas demonstrações financeiras devido a fraude. 

Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77.°, número 

8, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a nossa 

independência face à Entidade durante a realização da auditoria. 

Lisboa, 23 de Maio de 2017 

C R C - C O L A Ç O , R O S A , C O E L H O & ASSOCIADO, S R O C , LDA. 
Representada ppr: 

I 

Maria Fernanda-^arreto Mendonça Colaço 
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Maria Fernanda Barreto M. Colaço 
Luis Manuel da Silva Rosa 
Alexandre da Paixão Coelho 

COLAÇO, ROSA, COELHO & ASSOCIADO 

Revisores Oticiais de Contas • Auditores 

Rua Castilho, n" 39 - 9° A 
1250-068 Lisboa 

Telefones 213 552 980 
213 530 665 

Fax 213 533 933 
Email geral@crc-sroc,pt 

RELATÓRIO E P A R E C E R DO FISCAL ÚNICO 

Senhores Acionistas, 

De acordo com o disposto na lei e nos estatutos e no cumprimento das funções de Fiscal Único da 

ULSBA - UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE, relativas ao exercício findo em 31 

de Dezembro de 2016, procedemos à fiscalização dos atos da Administração da Empresa, 

averiguámos da observância do cumprimento da Lei e dos estatutos da Empresa, procedemos à 

verificação periódica dos livros e registos contabilísticos, bem como dos documentos de suporte, 

efectuámos testes por amostragem às transações e saldos e levámos a cabo outros procedimentos 

julgados necessários nas circunstâncias. 

Procedemos ainda à verificação do Balanço, das Demonstrações dos Resultados e da Demonstração 

dos fluxos de caixa e respetivos Anexos, bem como dos princípios contabilísticos subjacentes. Da 

Administração e dos serviços obtivemos sempre a documentação e os esclarecimentos solicitados. 

O Relatório de Gestão esclarece a atividade desenvolvida pela Empresa em 2016. 

O Relatório de Gestão, o Balanço e as Demonstrações dos Resultados, bem como a Demonstração 

dos fluxos de caixa, e os respetivos Anexos, satisfazem os preceitos legais e do contrato de sociedade 

e mostram, conjuntamente com a informação contida na Certificação Legal das Contas, a situação da 

Empresa em 31 de Dezembro de 2016. 

Atenta às Reservas incluídas na Certificação Legal das Contas emitida em 23 de Maio de 2017, 

parágrafos 1 a 8 das "Bases para Opinião com Reservas" e às excepções, parágrafos 1 a 8 do 

Relatório do Governo Societário, a qual consideramos parte integrante deste relatório, somos 

de parecer que: 

C R C - Colaço, R o s a , Coelho & A s s o c i a d o , S R O C , Lda . 
Capital Social: 65.500 Euros NIPC 502 644 370 

Inscrita na O.R .O.C . com o n" 89 
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COLAÇO, ROSA, COELHO & ASSOCIADO 

a) Aproveis o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2016; 

b) Aproveis a proposta do Conselho de Administração sobre a aplicação do resultado do 

exercício. 

Lisboa, 23 de Maio de 2017 

O F I S C A L Ú N I C O 

C R C - C O L A Ç O , R O S A , C O E L H O & ASSOCIADO, S R O C , LDA. 

Representada por: 

Maria refnanda Barreto Mendonça Colaço 
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RELATÓRIO E P A R E C E R DO FISCAL ÚNICO 

Senhores Acionistas, 

De acordo com o disposto na lei e nos estatutos e no cumprimento das fiinções de Fiscal Único da 

ULSBA - UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE, relativas ao exercício findo em 31 

de Dezembro de 2016, procedemos à fiscalização dos atos da Administração da Empresa, 

averiguámos da observância do cumprimento da Lei e dos estatutos da Empresa, procedemos à 

verificação periódica dos livros e registos contabilísticos, bem como dos documentos de suporte, 

efectuámos testes por amostragem às transações e saldos e levámos a cabo outros procedimentos 

julgados necessários nas circunstâncias. 

Procedemos ainda à verificação do Balanço, das Demonstrações dos Resultados e da Demonstração 

dos fluxos de caixa e respetivos Anexos, bem como dos princípios contabilísticos subjacentes. Da 

Administração e dos serviços obtivemos sempre a documentação e os esclarecimentos solicitados. 

O Relatório de Gestão esclarece a atividade desenvolvida pela Empresa em 2016. 

O Relatório de Gestão, o Balanço e as Demonstrações dos Resultados, bem como a Demonstração 

dos fluxos de caixa, e os respetivos Anexos, satisfazem os preceitos legais e do contrato de sociedade 

e mostram, conjuntamente com a informação contida na Certificação Legal das Contas, a situação da 

Empresa em 31 de Dezembro de 2016. 

Atenta às Reservas incluídas na Certífícação Legal das Contas emitida em 23 de Maio de 20lj7, 

parágrafos 1 a 8 das "Bases para Opinião com Reservas^* e às excepções, parágrafos 1 a 8 do 

Relatório do Governo Societário, a qual consideramos parte integrante deste relatório, somos 

de parecer que: 
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a) Aproveis o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2016; 

b) Aproveis a proposta do Conselho de Administração sobre a aplicação do resultado do 

exercício. 

Lisboa, 23 de Maio de 2017 

O F I S C A L Ú N I C O 

C R C - C O L A Ç O , R O S A , C O E L H O & A S S O C I A D O , S R O C , LDA. 
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