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cenrrrrcnçÃo LEGAL DAs coNrAs

RELATo soBRE A AUDtroRtA DAs DEMoNsrnaçÕrs flNANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstråções finance¡ras anexas do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E.
("CHEDV" ou "Entidade"), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2O2O (que evidencia um
total de 51.120.717 euros e um totalde património líquido de 3.968.O78 euros, incluindo um resultado
líquido negativo de 8.840.7O4eurosl, a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração
das alterações no património líquido e a demonstração dos fluxos de caixa, relativas ao ano findo
naquela data, e o anexo às demonstrações fìnanceiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas
signifìcat¡vas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção "Bases para a
opinião com reservas", as demonstrações fìnanceiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos mater¡ais, a posição financeira do Centro Hospitalar de Entre o Douro
e Vouga, E.P.E. em 3 1 de dezembro de 2020, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos
ao ano findo naquela data de acordo com o S¡stema de Normalização ContabilÍstica para as
Administrações Públicas.

Bases para a op¡nião com reservas

1' O financiamento do CHEDV é obtido através de contratos-programa celebrados com o Estado
Português, tendo por referência níveis de produção contratada, bem como incentivos ou
penalidades em função do cumprimento de objetivos de qualidade e sustentabilidade e outras
comPonentes variáveis. O reconhecimento dos réditos associados aos contratos-programa
reveste-se de um elevado grau de incerteza, tendo em consideração: (i) a complexidade dos
modelos remuneratórios prevístos; (ii) a existência de acordos modificativos/adendas; e (iii) os
prazos alargados normalmente observados na assinatura formal dos contratos e na validação
subsequente da produção.

Na presente datå, o últ¡mo contrato-programâ validado refere-se ao ano 2O16, sendo que para os
anos 2013 a 2016 foram já identificados ajustamentos significativos. Adicionalmente, os incentivos
relativos aos contratos-programa de 2017 a 202Oforam contabilizados pelo CHEDVtendo por base
as ínstruções comunicadas pela Administração Central do Sistema de Saúde ("ACSS") ou
contratualízådos com esta entidade, não exist¡ndo informação que permíta avaliar a razoabilidade
destas estimat¡vas. Por estes motivos, não podemos garantir que não venham a ser identificados
ajustamentos materialmente relevantes para as demonstraçöes financeiras da Ent¡dade, na datâ
em que estes contratos-programa venham a ser validados.
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2. A data de 31 de dezembro de 2O2O, identificámos saldos a receber no montånte de cerca de

16.80O milhares de euros, na sua maioria, da ACSS e das Administrações Regionais de Saúde do
Centro e do Norte, relatjvamente aos quais não nos foi possível obter evídência de audítoria
adequada e suficiente da sua ex¡stência ou recuperabilidade.

3. NoâmbitodeacordoscelebradosentreoEstadoPortuguêseaAPlFARMAedeacordosnegociados
diretamente com outros fornecedores, o CHEDV tem direito a receber descontos que, em2O2O,
excederam 3.50O milhares de euros. Contudo, ã Entidade não dispöe de informação que permita a

elaboração de uma estimativa fiável sobre o montante de descontos que poderão ainda vir a ser
atr¡buídos no âmbito dos acordos celebrados entre o Estado Português e a APIFARMA sobre
comPras efetuadas até ao final de 2O2O, pelo que não nos é possível avaliar o impacto dest¿s
situações no valor dos inventários, outras contas a receber e no custo das matérias consum¡das.

4. Não nos foi possível obter informação sobre a eventual utilização pelo CHEDV de um sistema de
banco de horas como forma de gerir os seus recursos. Estas horas poderão corresponder a

passivos e/ou ativos que deveriam ser regístãdos, contudo, dadâ a faltå de ¡nformação necessária,
não podemos concluir sobre o efeito desta matéria nas demonstraçôes financeiras da Entidade.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas lnternacionais de Auditoría (lSA) e demais
normas e or¡entações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficíais de Contas. As nossas
responsabilidades nos termos dessas normas est¡io descr¡tas na secção "Responsãbí¡idades do ãud¡tor
pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos
da lei e cumprimos os demais requisitos éUcos 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 op¡n¡ão com reservas.

Enfases

1. De acordo com o referido na nota 2.2 do anexo ås demonstrações financeiras (secção 21 do
Relatório de Gestäo e Contas), o CHEDV procede a testes de ímparidade, relativamente aos seus
at¡vos fixos tangíveís, sempre que eventos ou circunståncias indiciem que o valor contabilístico
destes ativos excede o seu valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida
d¡retamente em resultados. O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu

ljusto valor deduzido de custos de afienação'e o seu 'valor de uso', sendo este último calculado
com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros esUmados, gue se esperam vir a obter do uso
continuado dos ativos e da sua alienação no fim da sua vida útil.

A determinação do valorrecuperáveldestes atívos porvia dosffuxos de caixa fufurosassume como
pressuposto que o Estado, enquanto Acionista, realizará sempre as transferências que sejam
necessárias para cobrir os custos operacionais e para garantir que o CHEDV possa cumprir as suas
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obrigações e operarem condições de continuidade. Estes fluxos de caixa adicionais atribuídos, quer
por via de reforços ou verbas de convergência relat¡ì/ôs aos contratos-programa, quer por via de
outros mecanismos, jå se verificaram no passado recente e, com grande probabilidade, terão de
voltar a acontecer, atentos ao modelo de financiamento da Entidade.

2. De acordo com a informação prestada na nota 17 do anexo às demonstraçõesfìnanceiras, até à
presente data nãoforam ainda aprovadas pela Tutela a prestação de contas relatiyasaos exercícios
de2Ot7.2018 e 2019, sendo convicção do Conselho de Administração que estas serão aprovadas
sem alteraçöes, ou sem alterações significativas.

3. Tal como referido no capÍtulo 17. Análise económico-financeira do Relatório de Gestão e Contas,
em 31 de dezembro de 2O20 o Património líquido do CHEDV ascende a 3.968 milhares de euros,
revertendo-se o valor negativo verificado no final do ano anteríor. Esta evolução resultou, entre
outros factos, das entradas de capital para cobertura de prejuízos veríficadas durante 2O2O, que
ascenderam a 14.781 milhares de euros. Adicionalmente, já em agosto de 2O21 foi comunicada ao
CHEDV a realização de novas entradas no valor de 7.OOO milhares de euros.

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

Matérias reley¿ntes de auditoria

As matérias relevantes de auditoria estäo descrítas na secção "Bases para a opínião com reservas" e
são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior ímportåncia na auditoria das
demonstrações fìnanceiras do ano corrente. Essas matérias foram consíderadas no contexto da
auditoria das demonstrações financeiras como um todo, e na formação da opinião, e não emitimos uma
opinião separada sobre essas matérias.

Responsabilidades do órgão de gestäo e do órgão de fiscalização pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a
posição financeíra, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o
SNC-AP;

elaboração do Relatório e Contas e do Relatório de Governo Societário nos termos legais e
regulamentares aplicáveis;

críação e manutenção de um sistema de controlo íntemo apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorçõ€s materiais devido a fraude ou a erro;

adoção de polÍticas e critérios contabitlsticos adequados nas circunstâncias; e
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avaliação da capacidade da Ent¡dade de se manter em continuidade, diwlgando, quando aplicável,
as matérias que possam susc¡tãr dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O ór9ão de fiscalização é responsåvel pela supervr'são do processo de preparação e diwlgação da
informação fi nanceira da Entidade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrêções financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estäo ¡sentas de d¡storções mãter¡ais devido a fraude ou a erro, e emitir um
relatór¡o onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível eleyado de segurança, mas não é
uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma dlstorção
mater¡al quando exista. As distorçöes podem ter origem em fraude ou erro e €o consideradas
materia¡s se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esper¡rr gue influenciem decisões
económicas dos utilizadores tomadas com base nessâs demonstrðções finance¡ras.

Como parte de uma auditoría de acordo com as lSA, fazemos jufgamentos profissionaís e mantemos
ceticismo profiss¡onaldurante a auditoria e também:

identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a
fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses
riscos, e obtemos prova de aud¡toriâ 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 dístorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver
conluio, falsificação, omissões ¡ntenc¡onaís, falsas declarações ou sobreposição ao controlo
interno;

obtemos uma compreensão do controlo interno re¡evante para a auditoria com o objetivo de
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunståncias, mas não para
expressar urn opinião sobre a eficácia do controlo intemo da Entidade;

avaliamos a adequãção das polÍticas contabilísticas usadas e a razoatil¡dðde das estimativas
contabilísticas e respet¡vas divulgações feítas pelo órgão de gestäo;

a
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concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e,
com base na prova de auditor¡a obtida, se ex¡ste qualquer incerteza material relacionada com
acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significatívas sobre a capacidade da
Ent¡dade para dar continuidade às suas aUv¡dades. 5e concluirmos que existe uma incerteza
material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgôções relacionadas inclufdas
nas demonstraçõesfinanceiras ou, caso essas diwlgações não sejam adequadas, modíficara nossa
opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditor¡a obtida até å data do nosso
relatório' Porém, acontecímentos ou condições futuras podem leì/ar a que a Entidade descontínue
as suas atividades;

' avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo
as dívulgações, e se essas demonstrações financeíras representam as transaçöes e
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

' comunicamos comosencrrregadosda governação, incluindooórgãodefiscalização, entreoutros
assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoría, e as conclusões significativas da auditoria,
incluindo qualquer deficiência significativa de controlo intemo identificada durante a auditoria;

' das matérias quecomunicamosaos encafregados da govemação, inclulndo o órgão de fiscalização,
determinamos as que foram as mais importantes na auditoria das demonstrações f¡nance¡ras do
ano corrente e que são as matériðs relevantes de auditoria. Descrevemos essas matér¡as no nosso
relatór¡o, exceto quando a lei ou regulamento proibir a sua diwlgação públlca; e

' declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos éticos relevantes relativos å
independência e comun¡camos todos os relacionamentos e outrâs matérias gue possam ser
percecionadas como ameaçðs å nossa independência e, quando aplicável, guais as medidas
tomadas par¿ ellminar as ameaças ou quais as salvaguardas aplicadas.

A nossa responsabilidade inclui aínda a verificação da concordância da ínforrnação constãnte do
relatório de gestão comas demonstrações financeiras, bem como a veriftcação deque a demonstr¿ção
não ffnanceira foi apresentada.

REI.-ATO SOBRE OUTROS REQUISÍTOS LEGAIS E REGUL.AMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentaís

Auditámos as demonstrações orçâmentâís anexas da Entidade que compreendem a demonstração do
desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencía um total
de receÍtas cobradas llguidas de 139.980.710 euros), a demonstração da execu@o orçamental da
despesa lque evidencia um total de despesas pagas líquidas de reposições de tz6.A3s.so4 euros) e a
demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao período findo em 31 de
dezembro de 202O.
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O órgão de gestäo é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamenta¡s no
âmbito da presta$o de contas da entidade. A nossa responsab¡lidade consiste em verificar que foram
cumpridos os requisitos de contab¡l¡zação e relato previstos na NCP 26 do Sistema de Normalização
Contabillstica para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentåis anexas estäo preparadas, em todos os aspetos
materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normallzação Contabilística para as Administrações
Públicas, exceto quanto ao segu¡nte:

1. A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 31 de dezembro
de 2020 inclui reservas por límítação de âmbito que também têm, ou poderão ter, efeitos sobre as
demonstrações orçmentais do CHEDV; e

2. Não foi possível obter toda a informação necessária para a verificação dos quadros'Situação dos
contratos" e "Adjudicaçõ€s por tipo de procedímento" do anexo ås demonstrações orçamentaís,
pelo que não nos é possível concluir sobre os mesmos.

Sobre o relatório de gestäo

Em nossa opinião. exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção 'Bases para a
opinião com reservas" do Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras, e exceto quanto aos
possÍveís efeitos das matérias referídas na secção "Relato sobre outros requís¡tos legais e
regulamentares - Sobre as demonstrações orçamentais' e exceto quanto å matéría referida no
parágrafo seguinte, o relatório de gestäofoi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis
em vlgor e a informação nele constante é coerente com as demonskações financeiras e orçmentais
audítadas, nãotendo sído identific¿das incorreções mater¡aís.

Conforme referido na nota 24 do anexo ås demonskações fìnanceiras (secção 21 do Relatório de
Gestão e Contas), a Ent¡dade não ¡ncluiu as d¡wlgaçöes previstas na NCP 27-Contabilidade de Gestäo,
mas divulgou as razões para esta insuficlência.

Sobre a demonstraio nãofinanceira

Dando cumprímento ao art¡go 451.0, n." 6, do Código das Sociedades Comerciais, informamos que a
Entidade preparou o relatório de governo societ¡árlo, separado do relatório de gestão, que inclui a
informação não financeira, conforme prevlsto no artigo 66.o-B do Código das Sociedades Comerciais,
tendo o mesmo sido publicadojuntamente com o relatório de gestão.
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Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 1O." do Regul¿mento (UEl n." S37lZO'4

Dando cumprimento ao artígo 10.ô 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 ac¡ma ind¡cadas,
relatamos ainda o segu¡nte:

Fomos nomeados auditores da Entidade pela primeira vez pelo Despacho n.o 9r4l2o]-5 da
secretaria de Estado do Tesouro, de 15 dejunho de 2015, para um mandato compreendido entre
2OLS e2OL7 .Fomos novamente designados como Revisor Oficial de Contas da Entídade através do
Despacho Conjunto do Ex.mo Senhor Secretário de Estado do Tesouro e do Ex-ma Senhora
Secretária da Saúde, datado de 25 de setembro de 2018, para o mandato de 2O1 Ba2O2e.

O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de qualquer fraude ou
suspe¡ta de fraude com efeito material nas demonstrâções financeiras. No planeamento e
execução da nossa auditoria de acordo com as ISA mantívemos o cetic¡smo profissional e
concebemos procedimentos de auditoria para responder à possibilidade de dístor$o material das
demonstrações financeiras devido a fraude. Em resultado do nosso trabalho não identifìcámos
qualquer distorção material nas demonstrações fìnanceíras devido a fraude.

Confirmamos que a opinião de auditoria que emítímos é cons¡stente com o relatório ad¡cional que
preparámos e entregámos ao órgão defìscalização da Entidade em 13 de agosto de2027.

Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77.o, número 8,
do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantívemos a nossa independência
face å Entidade durante a realização da auditoria. Adicionalmente, declaramos que em¡timos ainda
os relatórios trimêstra¡s sobre o acompanhamento das contas da Ent¡dade, o Relatórío do Revisor
Oficial de Contas sobre lnformação Fínanceira previsíonal (para efeítos de preparação do
Orçamento do Estado para 2O2O e 202ll, o Relatório do Revísor Oficial de Contas Sobre os
lnstrumentos de Gestão Previsional para os períodos de ?o?o e de 2o2o a zoz3 e os pareceres
sobre os investimentos na ampliação e remodelação do hospital de dia oncológico, na operação
"efìciência energética no Hospital de santa Maria da Feíra" e na criação de uma unidade de
ínternamento de psiquiatria (unidade da Feira) e respetivo edificio.

Sobre os proced¡mentos de contratação pública

Não foi possÍvel reconcilíar a contabilidade orçamentãl com a informação recebidð para a
verificação dos procedimentos de contratação pública, nem obter toda a informaFo solícitada,
pelo que não podemos concluir sobre o integral cumprimento dos requisitos legais aplicáveis a esta
matér¡a.
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Sobre a Lei dos Compromissos e pagamêntos em atraso

O CHEDVassumiu atéSl dedezembro de 202Oum montante de compromlssos superioraos seus

fundos disponlvels, calculados de acordo com o prevlsto na Lei n.o 8/2012, de 21 de feverelro,
vulgarmente deslgnada "Lei dos Compromlssos e Pagamentos em Atraso".

Pórto, 13 de agosto de 2O21

SANTOS CARVALHO &ASSOCIADOS, SROC, S,A.

Representada por:

André
ROC rl.o 1530, r€glstado na CMVM 20161140
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Hosprtal de Sào Sebastrâo lSede)
Rua Dr. Cândido de Pinho
4520-211 SANTA MARIA DA FEIRA
256 379 700
hssebastiao@chedv. min-saude.pl

Hospitai de Sào Joáo da Maderra
Av. da Miserìcórdia
3700.1 90 SÃO JOÃO DA MADEIRA
256 837 500
hsjm@chedv.min-saude.pt

Hosortai São MrgLrel
Largo Rizzo ïerra
37Í0.275 OLIVEIRA DE AZEMEIS
256 600 800
hsm@chedv. min-saude.pt


