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ACORDO MODIFICATIVO DO CONTRATO-PROGRAMA
Entre:

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAúDE DO CENTRO, como primeiro outorgante,
representada pelo seu Presidente Dr. José Manuel Azenha Tereso, com poderes para outorgar o ato,
doravante designada de "ARS";
E

0 HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO, como segundo outorgante, neste ato representado pelo
Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Luís Gonçalves Vaz, com poderes para outorgar
o ato, doravante designado de "Hospital";

Cláusula zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
la
1. Pelo presente Acordo Modificativo as Partes prorrogam para 2016 o Contrato-Prog rama para a
definição dos objetivos do plano de atividades do Hospital/ Centro Hospitalar para o triénio 20132015, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 28 de Março de 2013.

2. Pelo presente Acordo é igualmente alterado o Anexo ao Contrato-prog rama mencionado no
número anterior, conforme previsto na Cláusula 1

a,

n.< '2 deste último, para vigorarem 2016.

Celebrado aos 19 dias do mês de Setembro, de 2016.

PRI MEI RO OUTORGANTE
Administração Regional de Saúde do Centro, I P

SEGUNDO OUTORGANTE
HospitalDI -.nciscola a

DR. LUIS VAZ
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ANEXO
Cláusulas específicas para o ano 2016

Cláusula 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
Âmbito das prestações de saúde contratadas
As prestações de saúde contratadas referem-se à atividade assistencial realizada a utentes do SNS,
a beneficiários dos Subsistemas de Saúde ADSE, SAD da GNR e da PSP e ADM das Forças
Armadas e a utentes dos Serviços Regionais de Saúde das Regiões Autónomas.

Cláusula 2a
Produção contratada
1. 0 Hospital obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde que
constam do presente Anexo e respetivos Apêndices.
2. 0 Hospital assume a responsabilidade financeira decorrente de todas as intervenções
cirúrgicas realizadas por terceiros (outros hospitais do SNS ou entidades convencionadas com
o SNS) aos utentes inscritos na sua Lista de I nscritos para Cirurgia (LI C), respeitando as regras
definidas para o Sistema I ntegrado de Gestão de I nscritos para Cirurgia (SI GI C).
3. Ao valor do Acordo Modificativo de 2016, são deduzidos os montantes relativos aos episódios
cirúrgicos programados correspondentes a utentes inscritos na LI C do Hospital, e realizados por
terceiros, de acordo com a tabela de preços e as regras em vigor no SI GI C, nos seguintes termos:
a) 0 Hospital de origem não pode faturar no seu Acordo Modificativo 2016 o valor da atividade
realizada no Hospital de destino público, no âmbito da cativação de notas de transferência;
b) 0 Hospital de origem não pode faturar no seu Acordo Modificativo de 2016 o valor da
atividade realizada no Hospital de destino convencionado, no âmbito'da cativação de Vales
de Cirurgia.
4. 0 Hospital de destino público pode faturar como extra Acordo Modificativo o valor dos
episódios cirúrgicos programados correspondentes a utentes inscritos na LI C do Hospital de
origem.
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5. 0 Hospital assume as dívidas resultantes dos contratos em vigor com as unidades do setor
social integradas no Programa de Gestão de Doentes Mentais lnstitucionalizados, de acordo com
a metodologia de financiamento para estes doentes, fixada pela Administração Central do

0 do Código Civil
Sistema de Saúde I .P. (ACSS, l.P.), nos termos e para os efeitos do artigo 595. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
com renúncia ao direito do distrate previsto no artigo 596.' do mesmo Código.
6. 0 Hospital assume igualmente as dívidas que vierem a ser contraídas com os Hospitais de destino
convencionados no âmbito da cativação de Vales de Cirurgia, por transferência de utentes inscritos
na LI C do Hospital, nos termos e para os efeitos do artigo 595. 0 do Código Civil com renúncia ao

previsto
no
artigo
596. 0
mesmo
Código. zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
direito zyxwvutsrqponm
ao
distrate
do

Cláusula 3 a
Rem uneração pela produção contratada
1. Como contrapadida pela produção, incentivos institucionais contratados e verba de convergênci'a
(quando aplicável), o Hospital, receberá o valor máximo de E 5.204.347,00 no ano de 2016.

2. As atividades do Hospital são remuneradas em função da valorização dos atos e serviços
efetivamente prestados, tendo por base a tabela de preços constante do Apêndice 1.

3. É adotado um preço base único para as atividades de internamento e ambulatório médico e
cirúrgico, agrupadas em GDH (2.285,00 E).

mix é atualizado com base na atividade realizada no ano de 2013.
4. 0 índice de case zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5. A atividade de doentes agudos é classificada em GDH através do agrupador na versão Ali Patient

Refined DRG (APR).
6. 0 preço praticado para o internamento cirúrgico urgente corresponde a 95% do preço base
referido no número 3.
7. Não há lugar a qualquer pagamento sempre que as unidades realizadas sejam inferiores a 50%
do volume contratado, por linha de produção, com a exceção da linha de urgência, para a qual o SNS
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assume o pagamento de cada unidade produzida, abaixo dos 50% contratados, pelo valor de 50%
do preço contratado.
8.

As teleconsultas em tempo real, as consultas de saúde mental realizadas na comunidade e as

primeiras consultas referenciadas pelo sistema de informação de suporte à Consulta a Tempo de
Horas (CTH) e as consultas realizadas no âmbito da actividade dos Centros de Referência (CRe),
são majoradas em 10% .
9. 0 valor de convergência a que o Hospital terá direito é de 270.478.99 E.

10. As regras e procedimentos para remuneração da produção contratada são definidas por Circular
Normativa a publicar pela ACSS, I .P. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cláusula 4'
Gestão do Acesso e Gestão Partilhada de Recursos do SNS
1. 0 hospital compromete-se a:
a) Cumprir os Tempos de Máximos de Resposta Garantidos (TMRG), gerindo as listas de espera
para consultas, cirurgias e MCDT de forma adequada e atempada, através do Sistema I ntegrado
de Gestão do Acesso (SI GA), assim como os tempos de triagem para os Serviços de
Urgência/ Emergência,
b) Fomentar a Gestão Padilhada de Recursos no contexto do SNS (GPRSNS), maximizando a
capacidade instalada nas suas instituições (nomeadamente ao nível dos MCDT, das consultas
externas e da atividade cirúrgica), aumentando a qualidade e a eficiência do desempenho e
respondendo às necessidades de outras instituições do SNS, hospitais ou Agrupamentos de
Centros de Saúde (ACES) das ARS, nas áreas em que tenha capacidade interna instalada.
c) Rentabilizar os equipamentos e os recursos humanos existentes no hospital, limitando a
subcontratação a entidades externas aos casos em que a capacidade instalada estiver esgotada,
com respeito pelos princípios da transparência, igualdade e concorrência.
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1
Cláusula 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sustentabil idade económ ico- financeira
1 0 Hospital compromete-se a:
a) Não acumular novas dívidas a fornecedores nem novos pagamentos em atraso em 2016, por
reporte aos valores verificados em 31 de dezembro de 2015;
b) Efetuar o pagamento das dívidas em atraso tendo em conta a antiguidade das mesmas;
c) Respeitar os custos operacionais relevantes para o cálculo do EBI TDA, não devendo estes
custos exceder o valor de E 7.761.000,00 no final de 2016;
d) Aumentar os proveitos operacionais próprios do Hospital face a 2015, totalizando
E 1.893.000,00 no final de 2016;
e) Alcançar um EBI TDA positivo em 2016;

f) Tomar novas medidas de gestão que possibilitem atingir o disposto na alínea anterior. zyx
zyxwvutsrqpon

-4-

2. Para efeitos do número anterior o Hospital compromete-se ainda a informar, trimestralmente, a
Administração Central do Sistema de Saúde, I .P. (ACSS I P) e a respetiva Administração Regional
de Saúde quanto à execução das medidas adotadas para assegurar os objetivos referidos no número
anterior, assim como o seu nível de cumprimento.

Cláusula 6 a
Objetivos de qualidade e eficiência/ económ ico- financeira

1.0 Hospital está obrigado a cumprir os objetivos de qualidade e de eficiência económico -financeira,
nacionais e regionais, nos termos do Apêndice 11 e de acordo com metodologia a definir em sede de
acompanhamento da execução do Acordo Modificativo.
2. Estes objetivos incluem igualmente, objetivos de desempenho do serviço de urgência (não
aplicável).
3. Os Bilhetes de I dentidade (BI ) dos indicadores referidos nos números anteriores encontram-se
publicados no Portal SI CA.
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Cláusula 71
Incentivos
É instituído um regime de incentivos institucionais, que será avaliado pela ARS, no valor de
E 260.217,35 em função do cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência económicofinanceira, nos termos do Apêndice 11 e de metodologia a fixar em sede de acompanhamento da
execução do contrato- programa.

Cláusula 8<'
Penalidades
1. 0 Hospital fica sujeito à aplicação de penalidades até um máximo total correspondente a 1% do
valor final (nos termos dos n."s 3 e 6 da cláusula 2a do presente Anexo) do Acordo Modificativo,
calculadas nos termos previstos no Apêndice I V, pelo incumprimento das seguintes obrigações:
a) Operacionalização dos programas de promoção e adequação do acesso, previstos na Cláusula
7a do contrato-prog rama;
b) Reporte e publicação de informação de gestão, nomeadamente nas aplicações SI CA, SI EF,
ROR e Podal do SNS, conforme definido no referido Apêndice;
c) Registo, consulta, padilha de informação e desmaterialização de processos, conforme definido
no Apêndice IV;

d) Cobrança de receita inferior à meta indicada no número 4 da Cláusula 15zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 do contratoprograma.

2. As situações decorrentes do incumprimento das regras previstas no Regulamento do SI GI C, bem
como no Manual de Gestão de I nscritos para Cirurgia (MGI C) são consideradas não conformidades
sendo-lhe associadas as penalidades constantes no Apêndice I V.

3. Para efeitos do disposto na Cláusula 18a do contrato-prog rama, o Hospital está obrigado, no
presente ano, a codificar, auditar e agrupar a atividade realizada no prazo máximo de 60 dias após
a alta do episódio objeto de codificação.

4. 0 não cumprimento da obrigação prevista no número anterior no prazo aí fixado implica a
impossibilidade de faturação dos episódios não codificados, podendo a ACSS, I .P. bloquear a
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respetiva codificação, com exceção dos episódios que tenham sido objeto de análise, em sede de

auditoria externa à codificação clínica realizada pela ACSS, I .P., e que necessitem de correção. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb

Cláusula ga
Programas específicos
0 Hospital recebe um pagamento autónomo correspondente à atividade assistencial prestada no
âmbito dos programas específicos constantes do Apêndice 111.

Cláusula 10-'
Pagamentos
1. 0 Hospital, no ano de 2015, receberá o valor de E 5.204.347,00, a transferir do Orçamento de
Estado, em duodécimos mensais.
2. Quando a valorização das atividades realizadas pelo Hospital e das restantes linhas constantes
no Apêndice 1 forem superiores ao orçamento financeiro referido no ponto anterior, haverá lugar a
um ajustamento no financiamento, com o limite do valor global do contrato, quando houver
disponibilidade financeira, utilizando para o efeito as modalidades de pagamento adequadas.

Cláusula 1V
Acertos ao adiantamento por dívidas entre instituições do SNS
1. 0 Hospital autoriza, desde já, a ACSS a deduzir, por qualquer meio, aos valores do adiantamento
mensal a totalidade ou parte dos valores devidos por faturação entre instituições e serviços
integrados no SNS, ou devidos a hospitais públicos ou entidades convencionadas do SNS, nos
termos previstos na cláusula 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1
.

2. A ACSS, I .P. procede ao pagamento às instituições credoras dos valores devidos nos termos do
número anterior.

2016
Acor do Modi f i cat i vo, HH SPA
APÊNDI CE 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Doent es

ICM 1 N..
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W de
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W de
W de

1

%

consukas médi cas ( s/ maj or ação)

E)

1

35,OOE
38,50E
38,50 E
38,50 'E
38, 50 E
35,OOE

l ls consuf t as r ef er enci adas (CT"
l l s consukas ( Tel emedi ci na)
l ls consuf t as na comuni dade ( Saúde r nent aD
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6.020
6.575

210700,OOE
253.137.50 E
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797.634,09 E
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38,50 E
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subsequent es na coni uni dade
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W
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38,50 E

de consukas subsequent es Cr e

Doent es Sal dos

GDH Wdc os
GDH Médi cos Cr e
GDH Gr úr gi cos
GDH Qr úr gi cos Cr e
GDH Or úr gi cos Ur gent es
GDH Qr úr gi cos Ur gent es Cr e

0. 8514
0, 8514
0, 8514
0, 8514
0. 8514
0, 8514

410

96,98%
96.98%
434 96,98%
96,98%
96,98%
96,98%

~

2.285,OOE
2.399,25 E
2.285,OOE
2.399,25 E
2.170,75 E
2.279,29 E

Di as de l nt er nament o de Doent es Cr óni cos
Doent es Wdi ci na Fí s[ ca e Reabi l f t ação

205, 10 E

Doent es de Psi qui at r G Cr óni cos no Hospr t al

39,17 E
39,17 E
39,17E

Doent es de Psi qui at r B no Ext er i or ( Or dens Rel i gi osas)
Doent es de Ni qui at r a no EKt er i or ( Out r as bnst . )
bnst f t u ões
Doent es Cr óni cos Vent i l ados

244, 01 E

Doent es de Reabi l i t ação Psi cossoci al

39,17 E

Doent es Cr óni cos de Hansen

70,75 E

GDH CÀr úr gi cos

0,6120

2.285,OOE

GDH Qr úr gi cos Cr e
GDH Nl édi cos

0,6120
0,2678

2 399,25 E

GDH N%dr - os

0,2678

2.399,25 E

Cr e

At endi ment os (SU - Pol i val ent e)
At endi mnt os (SU - I vi édi co- Ci r úr gi ca)
At endi r r ent os (SU - Bási ca)

1.175

1. 643. 143, 50

E

2.285, 00 E

17MFJ1 70.000

mmm

e. .

SME/100.000

mmm

e* ,

1.4M35.
0e0 0

Base
Hemat ol ogi a
kmno- HemDt er api a
Psi qui at r i a
Psi qui at r i a

- Uni dades

Soci o- Ocupaci onai s

20, 14E

250

5.035,OOE

293,52E
293,52E
30, 49 E

40

11. 740, 80E

15

4. 402, 80E

30, 49

E
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Doentes

ICM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRN.o
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%

IPreço ( Unitáriol Quantidad

Valor (E)

1

Vil-VSlda (doentos em TARC)
9.165.60 E
"portonsão Arterial Pulmonar - doentos em
tara êutica
Pré-tratamenlolscquimento 10 ano
Segu.rrento após 11 ano CF:5 IM
22 555,56 E
Seguin,onto apos 10 ano CF [V
162 563,40 E
Esciorosa múltipla - doentes orn terapêutica
12.379,80 E
modifioadora
Tratamento de doentes e/ patologia ancológica doentes
Cancro da mama (1* ano)
Cancro da niama (21 ano)
4 821,84 E
Cancro do colon e reto (1 1 ano)
Cancro do colon o reto (2* ano)
4.957,08 E
Cancro do colo do útero (1* ano)
10.630,80 E
Cancro do colo do útero (2* ano)
2 530,68 E
Tolemonatorização DPOC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
W de doentes em tratamento (doente tratadolano)
Telemanotorização FAM
Bementos de TelemonitorLzaçáo
3.390,17 E
W de doentes em tratamento (doente tratadolano)
1.341,96 E
Tolemonotorização ICC
Berrentos de Telemonitor!7ação
1.620.17 E
W de doentes em tratarnento (doente tratadolano)
Programa Terapêutico PAFI
PA Fl Doentes em trataniento (equivaientelano)
Doenças Lisossomais de Sobra Carga (doentes
em tratamentala . uivalente ano
Doença de Gaucher
190617.10E
1
Doença de Fabry
158 684,84 E
Doença de Hurier
193.797,41 E
Doença de Hunter
EMMR ~
Doença de Wroteaux.Lamy
MMUE ~
Doença de Memann-Pick
EEM-1=
Doença de Pbn-pe
244.106,20 E

Consultas de Apoio ã Fertilidade
lnduçôes da Ovulaçào (10)
lnseninaçôes kltra-lfterinas (1114
Fertilizações ln Vitro (FNI)
linjecç<5es bitra-Citopiasn-éticas de Espermatozoides
r_s
InMçC>es Intra-Citoplasrnáticas de Espermatozoides
recolhidos cirur-ica~nte lCSIc/ recolha cirúr."
IVG até 10 semanas
NOledicarnentosa (n * I.V.G
Qrúrgica (n.* LV.G.)
Diagnóstico Pré-Natal
Protocolo 1
Protocolo M

Tratamentos sirrpies
Tratanientos corrplexos,
kypiante cocicar unilateral
kyplante coclear bilateral

Modicamentos de cadéncia hospitalar em
ambulatório
Internos

88,32 E

2.097,60 E
2 307,84 E
2.936,64 E

283,10E ~
368,61 E

~ ~ ~

37,72

104,53 E
250,92 f
18.750,00 E
32.500,00 E

O,OOE
O,OOE

~ Jr\
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APÊNDI CE 11

f ACSS]

Obj et i vos de Qual i dade e Ef i ci ênci a Económi co- Fi nancei r a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
30zrnut(»
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l nst i t ui çào:
Hosp ~ al Dr Fr anci sco Zagal o
Obj et i vos Naci onai s

A.Acesso

A 1 Per cent agem das pr i r r ei r as consuf t as r r édi cas no t ot al de consuf t as ~cas (%)
A.2 Pi eso das consukas ext er nas n -édi cas com r egi st o de af t a no t ot al de consukas ext er nas
n-édi cas (%)
A 3.1 Per cent agem de ut ent es r ef er enci ados dos cui dados de saúde pr i ni ár i os par a consuf t a
ext er na at endi dos em t er ypo adequado (%)
A. 3.2 Per cent agem de i nscr f t os em LIC ( neopl as i as ml i gnas) com t er r po de esper a s TMRG
A 3 3 Wdi ana de t er r po de esper a da LI C, em meses

1
Pesos Rel at i vos

N
60,00

Met a

15,00
2,50

38,5

2.50

15,0

2.50

90,0

2,50
2,50

90,0

2,50

50.00

zyxwvutsrqponmlkjihg

2, 0

A 3 4 Per cent agem de epi sódi os de ur gênci a at endi dos dent r o do t er r po de esper a pr evi st o no
pr ot ocol o de t r i agem

A 3 5 Per mi agem de doent es si nal i zados par a a ~, em t er r po adequado. no t ot al de doent es
t r at ados ( %o)
B. Desem penho Assi st enci al

25, 00

B. 1 PLr cent agemde r ei nt er nament os em 30 di as, na n-esm Gr ande Cat egor o de Di agnóst r - o

5,00
5,00

1,90
1,80

5,00

87,0

5,00

4, 0

5.00

50.0

B. 2 Per cent agem de doent es saí dos com dur ação de i nt emament o aci ma do l i n -i ar máxi mu (%)
B 3 Pér cent agem de ci r ur gi as da anca ef et uadas nas pr i mei r as 48 hor as (% )
B. 4 Per cent agem de ci r ur gi as r eal i zadas em ant ul at ór i o no t ot al de ci r ur gi as pr ogr amadas
(GDFD - par a pr ocedi n-ent os ambul at or i závei s
B. 5 Per cent agem de ci r ur gi as r eal i zadas em ambul at ór i o, par a pr ocedi r nent os t endenci ai n- ent e
ar r í ) ul at or i závei s
B. 6 bdi ce de Denmr a Wdo Aj ust ada

B.7 í ndi ce de Nbr t al i dade Aj ust ada
B 8 hdi ce de r i sco e segur ança do doent e
8.9 Per cent ager n de ent al agens de medi car r ent os genér i cos pr escr ~ os, no t ot al de er r i bal agens
de medcar r i ent os pr escr f t os
C. Desempenho Económi co/ Fi nancei r o
C. 1 Per cent agem de Cust os com Hor as Ext r aor di nár i as, Supl er Tent os e FSE ( sel eci onados) , no
Tot al de Cj j st os com Pessoal (E)
C.2 Resuf t ado ant es j ur os. i r r post os, ar nor t i zações e depr ecações ( EBn -DA) (E)

C.3 Acr ésci m de Df vda Venci da ( f or necedor es ext er nos) (E)
C 4 Per cent agem de pr ovedos oper acenai s ext r a cont r at o- pr ogr ama, no t ot al de pr ovekos
o- - r aci onai s

%

Obj et i vos Regi onai s

20, 00

5,00

38,1

5,00
5,00

-663653,00
0,00

5,00

30,0

Pesos Rel at i vos

M

Met a

40, 00

Per cent agem de pedi dos r nui t o pr i or dár i os at endi dos aci ni a do t er r po máxi mo de esper a
Fat ur ação de ni edi car nent os cedi dos em f ar n -áca de of í ci na (E)
Epi sódcs ci r úr gi cos em esper a há r r i ai s de 12 r neses

W de Pedi dos em Esper a par a consuf t a aci ma de 150 di as
Per cent agem de GDH pr ogr amadas com al t a par a o dor ní ci l i o at é 72 hor as s/ r eg pr ocedi ni ent os
r eal i zados
Ter r po n-édi o de codi f i cação e agr upament o em GDH
Per cent agem de ci r ur gi a ur gent e no t ot al de ci r ur gi as r eal i zadas
Per cent agem de not í ci as de nasci r nent o di gi t al nos par t os r eal i zados

7,00
6,00
7,00
7,00

2, 00

413158,77
2, 00

987,00

6,00

2, 00

7,00
0,00
0,00

30,00

2016
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PROGRAMAS ESPECíFICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF

Ajudas Técnicas
Assistência Médica no Estrangeiro
Convenções lntemacionais
I ncentivos aos Transplantes

2016 zyxwvutsrqponmlkjihgf
Acordo Modificativo, HH SPA
APÊN DI CE I V
Penalidades

ACSS

Nos t erm os do n." 1 da Cláusula 6 1 do Anexo, o Hospit al incorre em penalidades num valor at é um m áxim o de
1 % do valor do Acordo Modificat i\ c pelo incum pnm ent o das seguint es obdgações:
Áreas

Penalidades (P)

Obrigação

Programas de

A 1 SI GC - CurTprir as regras def inidas no Nianual de

Não haverá lugar a penalidades quando % NC

promoção e

Gestão de lnscrdos para CÁrurgia (MGI C), de acordo

A penalidade é aplicada pela seguinte fórrrula, até ao

adequação do

com a metodologia da deterrninação e contestação

lin -ite de Valor Contrato x 1 % x 10%

acesso(55% )

das não conforrndades publicada pela ACSS, I .P.

P- Vabr NC sirrples + Valor NC grave + Valor NC

(10% )

materiais

A.2 SI GI C - Redução do nl de inscrdos em LI C de

Variação da LI C de Ortopedia > - 10%

ortopedia, face a dezembro 2015, em peb menos

P = valor contrato x 1 % x5%

5

5%

10% . ( 5% )
A. 3 SlGI C - Redução do nO de cancelarrentos, f ace

Variação do nO de cancelamentos > - 10%

ao total de 2015, em pelo menos 10%

P = valor contrato x 1 % x 5%

(5% )
A.4 CTH - Gestão dinârrica da Lista de lnscrftos de
Oftalrnoloqia

Variação, face a 2015, do nO de pedidos não

zyxw
(5% )
concludos > -10%

A. 5 CTH - Reduçáo n* casos cujo intervalo entre o

Variação, face a 2015, do nO de casos cujo intervalo

pedido e aqendaniento é > 5 dias em 20%

entre o pedido e o agendamnto é supernr a 5 dias > -

(5% )

A 6 CTH - PLso das prin -eiras consuftas de

1 8 s consuftas derniatologia realÉadas por teleniedicina

derrnatologia realizadas por teleniedicina no total de

(CTH) 1 total de lls consuftas de derrmtologia (CT" <

prinieiras consuftas de derniatologo igual ou superior

50%

a 50%

(5% )*

* No caso das instftuições que nâo têm consuka de

P = valor contrato x 1 % x 5%

derniatologo os indicador A 7 assumem um peso de
10%

( 5% )

A.7 CTH - Redução n* pedidos Rec. em 25% (5% )

Variação, face a 2015, do nO de pedidos recusados > -

A. 8 Variação do recurso ao exterior para realiI zação

Variaçào, f ace a 2015, do nl de MC.DT realizados no

de

exterior > -25%

(10% )

FI -

valor contrato x 1 % x 10%

A 9 Variação dos encargos SNS com ~ icarnentos

Varoção, face a 2015, dos encargos > Variação

biológeos acinia da variação ~ ia nacenal (5% )

média nacional
P = valor contrato x 1 % 5 %

B. Reporte e

B. 1 Reporte n-ensal Sica - % dados com incoerências Relatório qualidade de dados com apurarrento

publicação de

inferior a 1 %

(4% )

incoerências superior a 1%

inf orm ação de

P = valor contrato x 1 % x 4%

gestão (16% )
B.2 Reporte de informação financeira no SI EF
niensainiente até ao dia 10

Reporte em data posterior ao dia 10 em cada n -ês de

..

(4% )

incurriprimento

B 3 Publicação no Portal do SNS dos I nstrumentos de DsponibilLzação < 90%
qestão obriqatórios

(4% )

P = valor contrato x 1 % x 4%

B. 4 ROR - Reporte de I nformação para o Registo

Reporte em data posterior ao dia 10 em cada n-és de

Oncolóqico Regional

incurrpriryiento

(4% )

C. Registo,

C.1 DisponibilLzação das notas de aftas n -édicas dos

Dsponibilização < 75%

consulta, partilha

doentes saídos no período

P = valor contrato x 1 % x 3%

(3% )

de informação e
desmaterialização
de processos

(24% )
C.2 Dsponibilização das notas de aftas de

Dsponibi] Lzação < 75%

enf erniagem dos doentes saídos no período

(3% )

P = valor contrato x 1 % x 3%

C.3 Disponibil"ção das notas de Transf eréncias dos Dsponibilização < 75%
doentes saídos das M

(3% )

C.4 Percentagem de episódios de urgência com
consuka à PDS

(3% )

P = valor contrato x 1 % x 3%

C.5 % episódios com consufta à PDS

(3% )

Consuftas < 75%

C.6 % de errbalagens prescrdas em Recefta Sem

RSE< 85%

Papel (RSP)

(4% )

P = valor contrato x 1 % x 4%

C.7 % de notícias de nascimento

(2% )

C.8 Taxa de registo de utilização da "Lista de
Verificação Sequrança Qrúrgica"
D. Cobrança de
receita (5% )

P = valor contrato x 1 % x 3%
Consuftas < 75%

Dl Cobrança efetrva receita

Noticias < 75%
Taxa de registo < 95%

(3% )
(5% )

P = valor contrato x 1 % x 3%
Cobrança < 90%
P = valor contrato x 1 % x 5%

Acor do Modi f i cat i vo,
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APÊNDI CE V
Demonst r ação Pr evi si onal De Resul t ados - Pr ovei t os e Ganhos
I nst i t ui ção:
Hosp" I Dr . Fr anci sco Zagal o

2016 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
HH SPA
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Cont r at ual i zação 2016

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Valor Estimado 2015

Valor Contratualizado

%Var 2016

12015

2016

71-Vendas e prestações de serviços

1 036. 358, 53 E

1. 050. 000, 00 E

1, 3%

1.036 358,53 E

1.050 000,00 E

1,3%

1.036.358,53 E
676.698,81 E

1.050.000,00 E
710.000, 00 E
5.000,OOE

4, 9% zyxwvutsrqponmlkjihg

711 - Vendas
712- Pr est ações de ser vi ços

7121 - I nst i t ui ções SNS
71211 - bnt er nan-ent o - SNS CP
712111 -GDH Wdi cos
712112-GDH CÁr úr gi cos
712113-GDH Qr úr gi cos Li r gent es
712114- Das l nt er nament o Doent es Cr óni cos
71212- Consuf t a - SNS CP
712121- Pr i mL- i r as Consuf t as
712122- Consuf t as Subsequent es
71213- 1kgèr í ci a/ SAP- SNS CP
712131- At endi ni ent os ( SU- Pol i val ent e)
712132- At endi ment os ( SI ) - Wdi ca Qr úr gi ca)
712139- At endi ment os ( SLI - Bási ca)
71214- GDH Ar r i bul at ór i o
712141- GDH Qr úr gi cos
712142- GDH Wdi cos

7121 5- Hospf t al de di a - SNS CP
71218- Out r as Pr est ações de Ser vços de Saúde - SNS

CP
712181- Ser vço doni ci l i ár e - SNS CP

712182- Pr ogr amas de gest ão da doença cr óni ca
712183- Saúde Sexual e Repr odubva

7121831 -NfG at é às 10 ser mnas
7121832-~ Ci agnósbco e Tr at an-ent o da l nf er t i l i dade
7121833- Di agnóst eo Pr é- Nat al
712184- Rano de conver gênci a - SNS CP
712185- Val or Capr t aci onal ( val or a f act ur ar pel as ULS) -

SNS CP
712186- Sessões de Radi ot er api a
712187- Wdi can-ent os de cedènci a em ar r bul at ór e
712188- 1nt er nos
712189- Out r as pr est ações ser vi ços de saúde - SNS CP

71219 - Out r as pr est ações de ser vi ços - SNS CP
7122 - Out r as Ent i dades Responsávei s
71221- i nt er nament o
71222-Consufta

2. 441, 25E

1,3%

104, 8%

71223- 1l i r génci a/ SAP
712231- LJr gènci a
712232- Ser vi ço de at endi r r ent o per manent e
712239- Out r os
71223- Ur géncWSAP
71224- Quar t os par t i cul ar es
71225- Hospbl de di a
71226- Ni ei os conpl . de di agnóst i co e t er apêut i ca
712261- FMcs compl ement ar es di agnóst i co - Out r as Ent
Resp
7122611 - Rat ol ogi a Cl i ma

176.301,53 E
76.658,13E

154000, OOE

70.000,OOE

-12,6%
-8,7%

49. 191, 47E

50.000,OOE

1,6%

16893,58E
10.422,73E

10.000,OOE
10.000,OOE

- 40, 8%

84. 000, OOE

-15,7%

7122612- Anat oni a pat ol ógi ca
7122613- 1magi ol ogi a
7122614- Car di ol ogo

- 4, 1%

7122616- ~i ci na nucl ear
7122617- Gast r ent er ol ogi a

712261 9- Out r os
712262- Wi os conpl er Ti ent ar es t er apêut i ca - Out r as Ent
Resp

150,35E
99. C>43, 40 E

\W)l

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2016
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Valor Estirnado 2015

zyxwvu
Valor Cont rat ualizado
% Var 2016 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
2015
2016

7122621-HemDdiábse
7122622-~ I cina física e de reabildação

158,OOE

7122623-Ldotricia
7122624-Quiriioterapia
7122625-Radioterapia
7122629-Outros

99.485,40E

84.000,OOE

-15,6%

180.837,10 E

180.000,00 E

-0,5%

99.835,25E

100.000, 00 E

0,2%

80000,OOE

0,8%

79,84E

1.000,OOE

1.152,5%

79,84E

1.000,OOE

1.152,5%

8.689,38E

8.000,OOE

-7,93%

74-Transf. e subsídios correntes obtidos

6 089.055,00 E

6.004.347.00 E

-1,4%

741-Transferéncias-Tesouro

5.204.347,00 E

5.204.347,00 E

0,0%

742-Transferêncos correntes obtdas

884.708,00 E

800.000,00 E

-9,6%

7421 -Da A CSS

884.708,00 E

800.000,00 E

-9,6%

204.078,27 E

35.000,OOE

-82,8%

193.933,67 E

35.000,OOE

-82.0%

5.1504,36E

3.000,OOE

-46,47%

366.823.47 E

75.000,OOE

-79,55%

71227 - Taxas moderadaras
712271- Consukas
712272 - UrgêncWSAP

54,87E

712273 - I nternamento
712276 - Wios corriplementares diagnóst. e terapêut
712279 - Outros

79348,43E
1.598.55E

712261-1VI eios corriplementares diagnóstico - Outras Ent
Resp
712262-1VI eios corrplernentares terapêutica - Outras Ent
Resp
71227 - Taxas rrioderadoras - Outras Ent Resp
71228-Outras Prestações de Serviços de Saúde
712281-Serviço doniciliário
712282-GDH de Anibulatório - Outras Ent Resp
7122821-GDH Qrúrgicos
7122822-GDH Wdcos
712282-GDH de Anhulatório - Outras Ent Resp
712289-Outras prestações serviços de saúde - Outras
Ent Resp
71229 - Outras prestações de serviços
712291 - Convenções internaconais
712294 - Unidades terapêuticas de Sangue
712295 - Serviços prestados pela ACSS, I P
712296 - Análises sanitárias
712299 - Outras
71229 - Outras prestações de serviços - Outras Ent
Resp

72-I rTpostos e taxas
73-Proveitos suplerrentares

7422-Do MDDAC
7423-Do FSE
7429-Outras Transferências Correntes ObMas
743-Sub. correntes obtidos-Outros entes publicos
749-Sub correntes obtidos-De outras entidades

75-Trabalhos para a própria entidade
76-Outros proveitos e ganhos operacionais
7611 -A CSS I P
762-Ree~ isos
763-Produtos de fabricaÇâo interna
768-Outros não espec. alheios vaior acrescentado
769-Outros

78-Proveitos e ganhos 1 inanceiros
79-Proveitos e ganhos extraordinários

10.144,60E

2016
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APÊNDI CE V
Demonstração Previsional De Resultados - Custos e Perdas

01 ".

Instituição:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
mi
4 ilf -

Contratualizaçâo 2016

Hospftal Dr Francisco Zagalo
Valor Estimado 2015

Valor Contratualizado
2016

% Var 2016 12015

612-Wrcadorias

616-Wtérias de consumD

985.063,85 E

1.070.000,00 E

8,6%

6161-Produtos Farmacèuticos

506.722.48 E

510.000,00 E

0,6%

61611 -Nbdicarrentos

378.026,37 E

390.000,00 E

3,2%

6161219-Reagentes/Outros produtos farniacèuticos

128696,11 E

120.000,00 E

-6,8%

6162-Ntbterial consuniD clínico

423.633,07 E

510.000,00 E

20,4%

6164-Material consun-o hoteleiro

37.419,17E

30.000,OOE

-19,8%

6165-Nbterial consuniD adrrinistrativo

12.554,63E

115.000,00E

19,5%

4734,50E

5.000,OOE

5,6%

370.013,93 E

350.000,00 E

-5,4%

52.042,46E

45.000,OOE

-13,5%

6163-Produtos alin-entares

6166-Material manutenção e conservação
6169-Outro material de consurTe

621 1-Assistència arybulatória
6212-Meios corriplementares diagnósteo
62121-Patologia clínica
62122-AnatorTia patológica
62123-1magiologia
62124-Cardiologia
62125-E3ectroencefalografia
62126-Nfedeina nuclear
62127-Gastrenterologia
62128-Pneuniologialimunoalergologo
62129-Outros
6213-Nieios corrplerrentares terapéubca
62131-HemDdiálise
62132-N4edeina físca e reabilftação
62133-Lftotr"
62139-Outros
6214-Prescrção ffedicarrL e cuid. farmac.
6215-lnternan-entos
6216-Transporte de doentes
6217-Aparelhos corrpien-entares de terapéutea
6218-Trabalhos executados no exterer
62181 -Em entidades do U Saúde

O,OOE

O,OOE

621812-Nieios corrplenientares de diagnósbco

5.965.09E

5.000,OOE

-16.2%

621813-Wios corrpienientares de terapêutica

40.261,94E

40.000,OOE

-0,7%

317.971,47 E

305.000,00 E

-4,1%

290.940,75 E
2.932,OOE

275.000,00 E
5.000,OOE

-5,5%
70,5%

24098,72E

25000,OOE

3,7%

621811 -Assisténcia anibulatóro

621814- Prescrição n-edicam e cud. farmac.
621815-bnternamentos e transporte de doentes

5.815,43E

621819-Outros trabalhos executados no exterer
62189-Ern outras entidades
621891-Assisténcia arrbulatória
621892-N4ecs corrplerrientares diagnóstico
621893-Nneios corrplernentares terapêutca
621894-Prescrção ~carrL e cuid. farmac.
621895-lnternarrentos e transporte de doentes
621896-Aparelhos conplerTentares de terapêutica
621897-Assmtência no estrangeiro
621898-TerrralismD social
621899-Outros trabalhos executados no exterior
6219-Outros subcontratos

2016
Acordo Modificativo, HH SPA

Valor Estimado 2015

% Var 2016 12015
Valor Contratualizado
2016 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM

622 1 - Fornecim ent os e serviços 1

300.566,83 E

308.700,00 E

2.71%

6222- Fornecim ent os e serviços 11

116.911,98 f

129.600,00 E

10.85%

6223- Fornecim ent os e serviços 111

1 903.7D0,00 E
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 134.473,28 E

6229- Out ros fornecim ent os e serviços

6.441,20E

- 10,81%

4.000,OOE

- 37,9%

63- Transf corrent es conced. e prest sociais
188.946,39 E

166.700,00 E

- 11,8%

642- Rerrunerações de pessoal

2.762.445,49 E

3 061.300,00 E

10,8%

6.421 - Rem unerações base do pessoal

2 054.153,93 E

2 322.300,00 E

13,1%

64211 - RCTFP por t errpo indet errnnado

2.006.530,24 E

2.274.000,00 E

13,3%

641- Rerrunerações dos orgãos direct ivos

64212- Pessoal c/ cont rat o a t erm D resolut ivo
( 34213- Piassoal em regim e Cont rat o lndrvidual
47.623,69E

48.300,OOE

1,4%

340.336,97 E

341.000,00 E

0,2%

64221 - Trabalho ext raordinário

97.456,68E

99.000,00E

1,6%

642211 - Horas ext raordinárias

93.806,58E

95.000,00E

1,3%

3650,10E

4.000,OOE

9,6%

64222- Trabalho em regim L de t urnos

70.212,98E

70.000,OOE

- 0,3%

642221- Noft es e suplenient os

70.212,98E

70.000,OOE

- 0,3%
10,9%

6.4214- PLssoal em qualquer out ra s'duação
6.422- Suplem ent os de rerrunerações

6.42212- Prevenções

6.42222- Subsídio de t urno
4508,14E

5.000,OOE

119.377,57 E

125.000,00 E

4,7%

1.449,89E

2.000,OOE

37,9%

642282/ 9- Out ros Suplem ent os

47.3311,71E

40.000,OOE

- 15,5%

6423- Prest ações sociais direct as

15.382,77E

15.000,OOE

- 2,5%

352.571,82 E

383.000,00 E

8,6%
40,1%

6.4223- Abono para falhas
64224- SubsUio de refeição
64225- Aj udas de cust o
64226f7- Vest uário e Art . Pass/ Alim . e Abj arriL
642281- PECLECJSGI C

6424- Subsídios de férias e de Nat al
6425 - Prérrios de desenpenho
643- Pensões
6.45- Encargos sobre rem unerações
646- Seguros de acid t rab. e doenças profissionais

2.141,55E

3.000,OOE

654.108,52 E

690.000,00 E

5,5%

677,40E

1.000,OOE

47,6%

43.088,80E

45.000,OOE

4,4%

648- Out ros cust os com pessoal

1.741,851E

5.000,OOE

187,1%

649- Est ágios Profissionais

1260,50E

8000,OOE

534,7%

119.706,26E

15.000,OOE

- 23,88%

192.911,31 E

150000,OOE

- 22,24%

112.352,67E

10.000,OOE

- 19,05%

1578,72E

1.000,OOE

47,34%

92.924,OOE

78.000,OOE

- 16,06%

647- Encargos sociais volunt ários

65- Out ros cust os e perdas operacionais
66- Arnort Èzações do exercício
67- Provisões do exercício
68- Cust os e perdas financeiras
69- CAist os e perdas ext raordinários

2016
Acordo Modificativo, HH SPA zyxwvutsrqponmlk
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APÊNDICE Vi
Demonstração Previsional De Fluxos De Caixa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KMMUDI" o

lnstituíção:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Contratualização 2016

Hospftal Dr. Francisco Zagalo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Valor Est im ado 2015

Valor Corit rat ualizado
2016

Var 2016 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
2015

Cont rat c- prograrna ( produção)

2.311.538,67 E

2.600.000,00 E

180837,10E

150000,OOE

-17,05%

20.934,39E

100. 000,00 E

377,68%

Fornecedores e out ros c/ c

- 3.832.210,02 E

- 3.200.000,00 E

- 16,50%

Custos com Pessoal

-3.668.433,58 E

.3 700.000,00 E

0,86%

- 1.118.613,86 E

- 1.183.157,38 E

5,77%

-133.984,70 E

-40.000,00 E

-70,15%

6 249.167,68 E

5 204 347,00 E

-16,72%

-7113,88E

-500,OOE

-30,45%

Caixa no início do período

70.793,58E

79.310,38E

12,03%

Caixa no fim do período

79.310,38E

10.000,OOE

-87,39%

Dívidas de Terceiros (outras entdades)

12,48%

Contrato-Programa (convergência)
bncentivos
Subsdios à Exploração
Taxas ~eradoras (R)
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)

Transf Correntes conced e Prest. Sociais
Out ros ( inclui out ros operac e ext raord

I nvest im ent os Financeiros

"bilLzações Corpóreas
ImobiILzaçóes lncorpáreas
Subsídios ao lnvesfirrento
Juros e Provedos Simiares
Dvidendos
Outros
lnvest in -ent os Financeiros

Imobilizações Corpóreas
" biI izações lncorpóreas

Errpréstimos Obtdos
Aurnentos de Capital e P Supleerrientares
Subsídios e Doações
Vendas de Acções Próprias
Cobertura de Prejuízos
BWrést irnos Obt idos
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Cont r at ual i zação 2016

AL - Act i vo
Li qt i i do 2015

AB - Act i vo
Br ut o 2016

AP Amor t i zações
ou Pr ovi sões

AL - Act i vo
Li qui do 2016

2016

451 - Ter r enos e r ecur sos nat ur ai s
452 - Edf t cs
453 - Out r as const r uções e i nf r a- est r ut ur as
455 - Bens do pat r i r nónn hi st , ar t í st . e cuf t ur al
459 - Out r os bens de dor r í ni o públ i co
445 - kmbi l i zaçôes em Cur so de Bens de Doni ni o
Públ i co
446 - Adi ant ar r ent o por Cont a de Bens do Dor i l ni o
Públ i co

46. 855, 44

136000, 00

130000, 00

6000, 00

422 - Edf f í ci os e Out r as Const r uçôes

257. 474, 35

231 136, 24

630000,00
3920000,00
35.000,00
8000,00
1. 200 000,00

370000,00
3710000,00
30.000,00
8000,00
1 120000, 00

260000,00

423 - Equi pament o Bási co

1 800,00

1 800,00

0,00

431 - Despesas de l nst al açâo
432 - Despesas de kl vest i gação e Desenvol vi n -ent o
443 - I mobi l cações em Cur so de kmbi l i zações
l ncor - ór eas
449 - Adi ant ani ent os por Cont a de kmbi l i zações
I ncor - ór eas

421 - Ter r enos e Recur sos Nat ur ai s

424 - Equi pan-ent o de Tr anspor t e
425 - Fer r ar r ent as e I f t ensl i os
426 - Equi pament o adr r i ni st r at i vo e hi f or n-ét eo

4033, 10
253, 24

127.083,51

210000, 00

5000,00
0,00
80.000,00

427 - Tar as e Vasi l har Ti e
429 - Out r as I mobi l i zações Cor pór eas

525500.00
525500,00
0,00
525500,59
442 - I mobi l i zações em Cur so de kmbi l Èações zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cor-óreas
448 - Adi ant ani ent os por Cont a de I nnobi l i zações
Cor-óreas

2016
Acordo Modificativo, HH SPA zyxwvutsrqponm

APAL - Act iv o

AB - Act ivo

Am or t izações

AL - Act iv o

LiqLiido 2015

Brut o 2016

ou Pr ov isões

Liquido 2016

2016

411 - Nrtes de Capftal
412 - Obrigações e Titulos de Participação
414 - klvestimentos em "veis
415 - Outras Aplicações Financeiras
441 - kmbilizações em Curso de I nvestimentos
Financeiros
447 - Adiantarrentos por Conta de lnvestirrentos
Financeiros

36 - Wtérias-prirres, Subsidiárias e de Consumc>

124.011,85

50.000,00
zyx
50.000,00
0,00

34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e RLfugo
33 - Produtos Acabados e I ntermédios
32 - Wrcadorias
37 - Adiantamento por Conta de Corripras

Dívidas de Terceiros - Módío o Longo Prazo

28 - Errprésbmos Concedidos
84.712,97

211 - Clientes c/ c
213 - Lftentes c/ c

652.993,23

215 - kistrtuções do KI S
218 - Clientes e Lftentes de Cobrança Duvidosa

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
200.000,00
200.000.00

2.869,85

251 - Devedores pela Execuçâo do OrçarTento
229 - Adiantarrentos a Fornecedores
2619 - Adiantarrentos a Fornecedores de limobilizado
24 - Estado e Outros Entes Kblicos
26313/ 4+ 267+ 268 - Outros devedores

1.924,15
231.062,39

230.000,00

230.000,00

7.897,26

500,00

500,00

9.500.00

9.500,00

462.500,00

462.500,00

151 -Acções
152 - Obrigações e Títulos de Parteipação
153 - Titulos da Dívida Pública
159 - Outros Tftulos
18 - Outras Aplicações de Tesouraria

13 - Contas no Tesouro
12 - Depósrtos em histituições Financeiras

102,88
71.310,24

11 - Caixa

271 - Acréscirnos de Provekos

11. 866,27

272 - Custos Diferidos

268.008,60

Tot al de Amort izações
Tot al de Provisbos

2016
Acordo Modificativo, HH SPA zyxwvutsrqponmlkj

fAcss jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU

APÊN D I CE Vil
Ba la nço Previsiona l - Fundos Próprios e Pa ssivo
I nstituição:

3umma zyxwvutsrqponmlkjihg

Contratualização 2016
zyxwv

Hospftal Dr Francisco Zagalo
Fundos Próprios e

51 - Ntrimbnio

Fundos Próprios e

572128,04

572.128,04

572.1128,04

572.128,04

56 - Reservas de Reavaliação
Sub-total

Reservas
571 - Reservas Legais
572- Reservas Estatutárias
574 - Reservas Livres
1.164.375,46

1.164.375,46

576- Doações

125.335,52

124.000,97

577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Acüvos

197.001,16

197.001,16

1.486.712,14

1.485.377,59

118469,14

100000,00

575 - Subsdos

Sub-total

291 - Prov"es para Cobranças Duvidosas
292 - Provsões para Rscos

213 - lhentes c/c
219 - Adiantan-entos de Clientes, Uentes e lnstk. W

690,70
400000,00

221 - Fornecedores c/c
228 - Fornecedores - Facturas recep e conf
23 - ErrpréstmDs obtdos
252 - Credores pela Execução do OrçarTiento

30000,00

2611 - Fornecedores de imDbilizado c/c
2039,74

150.000,00

77.340,31

200.000,00

273 - Acréscirnos de Custos

451.294,88

450000,00

274 - Provedos [geridos

202.840,03

499.986,86

24 - Estado e Outros Entes Públicos
2611314 - Outros Credores

