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ASSUNTO: Despacho conjunto Finanças e Saúde 

Encarrega-me o Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde de remeter a V. Exa., o 

Despacho Conjunto Finanças e Saúde, retativamente à articulação entre a Unidade de 

Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM) e a ACSS, IP, 

para divulgação pelas entidades e publicitação na página eletrónica. 

Com os methores cumprimentos, 

A Chefe do Gabinete 

(Teresa Carneiro) 

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 
Av. João Crisóstorno, 9 - 4g, 1049-062 Lisboa, PORTUGAL 

TEL + 351 21 330 50 00 FAX + 351 21 330 51 42 EMAIL gabinete.seas@ms.gov.pt  www.portugaLgov.pt  
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O Decreto-Lei n.° 133/2013, de 3 de outubro, veio estabelecer os princípios e regras aplicáveis 

ao setor público empresarial, incluindo as bases geraís do estatuto das empresas públicas e, entre 

outras, procedeu à criação da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorizaçào do Setor 

Público Empresarial (UTAM), a qual se constitui como uma estrutura especializada no 

acompanhamento do exercício da atividade empresarial pública, conferindo aos titulares da 

funçào acionista um mais eficaz apoio técnico, designadamente de canz económico-financeiro e 

jurídico, com vista a promover a boa gestão dos recursos públicos alocados ao exercício da 

atividade empresarial. 

Por outro lado, o Decreto-Lei n.° 35/2012, de 15 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.° 173/2014, de 19 de novembro, estabeleceu a Lei Orgânica da Administraçào Central do 

Sistema de Saúde, 	(ACSS, I.P.), dando assim cumprimento ao definido no Decreto-Lei 

n.o 124/2011, de 29 de dezembro, que aprovou a Lei Organica do Ministério da Saúde e que 

veio redefinir as atribuições da ACSS, I.P. como entidade da administração indireta do Estado 

que assume as funções de administração dos recursos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que 

executa as atribuições de coordenaçào das atividades no Ministério da Saúde para a definição e 

desenvolvimento de politicas de recursos humanos e de coordenação das áreas de administração 

geral dos diferentes serviços, bem como de elaboraçào de todo o orçamento do Nlinistério da 

Saúde, absorvendo ainda as competências desenvolvidas pela Unidade de Missão para os 

Cuidados Continuados Integrados. Nessa sequência, foi atribuída à ACSS, I.P. a missão de 

assegurar a gestão dos recursos financeiros e humanos do Ministério da Saúde e do SNS, bem 

como das ínstalações e equipatnentos do SNS, proceder à defmição e implementação de 

políticas, normalização, regulamentação e planeamento em saúde, nas áreas da sua intervenção, 

destacando-se, entre outras, a atribuiçào de efetuar o controlo da gestão através da avaliaçào 

continuada dos indicadores de desempenho e da prática das instituições e serviços do sistema de 

saúde, bem como desenvolver e implementar modelos de gestão de risco económico-financeiro 

para o sistema de saúde. 

Importa ainda destacar o Decreto-Lei n.° 18/2017, de 10 de fevereiro, que estabelece os 

princípios e regras aplicáveis às unidades de saúde com a natureza de entidade pública 
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empresarial (EPE) que integram o SNS, aprovando igualmente as especificidades estatutárias e 

os estatutos destas entidades, destacando-se a definição dos poderes que são atribuídos ao 

membro do Governo responsável pela área da saúde em terrnos de organização e 

acompanhamento das EPE que integram o SNS. 

Neste contexto, há que sistematizar os mecanismos de articulação entre a UTAM e a ACSS, I.P. 

no que toca ao planearnento, acornpanhamento e avaliação da atividade desenvolvida pelas EPE 

que integram o SNS, de forma a adequar às especificidades do setor da saúde os instrumentos 

de gestão estratégica e operacional transversais ao setor público empresarial, reforçando assim a 

coerência do processo de acompanhamento destas entidades, rentabilizando os recursos 

disponíveis e criando sinergias entre todas as entidades envolvidas. 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 24.° do Decreto-Lei n.o 18/2017, de 10 de fevereiro, no 

artigo 25.° e no n.° 1 do ardgo 68.° do Decreto-Lei n.° 133/2013, de 3 de outubro, no n.° 3 do 

artigo 12.° do Decreto-Regulamentar n.° 1/2014, de 10 de fevereiro, dos artigos 7.° e 9.° do 

Decreto-Lei n.° 124/2011, de 29 de dezembro, determina-se o seguinte: 

1 — O presente despacho estabelece os princípios e procedimentos de articulação entre a Unidade 

Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM) e a 

Adrninistração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, I.P.), nomeadamente em relação às 

atividades de planeamento e orçamento, acompanhamento e avaliação das unidades de saúde 

com a natureza de entidade pública empresarial (EPE) que integram o Serviço Nacional de Saúde 

(SNS). 

2 — A articulaçào entre a UTAM e a ACSS, I.P. obedece aos seguintes princípios: 

a) 	Celeridade e coerência na apreciaçào das propostas de Plano de Atividades e Orçamento, 

incluindo o Plano de Investimentos (PAO) e de Relatório de Govemo Societário (RGS) 

das EPE que integram o SNS; 

2 



• 

REPÚBLICA 
PORTUGUESA 

DESPACHO 

 

FINANÇAS E SAÚDE 

 

XXi GOVERNO CONSTITOCIONAL 

b) Acompanhamento e avaliação da atividade das EPE que integram o SNS, e em especial 

da execução dos PAO aprovados, em termos que não originem ineficiências e 

sobrecustos para estas empresas; 

c) Melhoria dos mecanismos e dos instrumentos de reporte das EPE que integram o SNS, 

no sentido de aumentar a eficiência, norneadarnente concentrando e minimizando as 

obrigações e os custos de cumprimento. 

3 — No que concerne ao procedimento de análise das propostas de PAO: 

a) A UTAM e a ACSS, I.P. definem um modelo conjunto de Relatório de Análise das 

propostas de PAO das EPE que integrarn o SNS, o qual será aplicado no âmbito do 

processo de análise das propostas de PAO de 2019 e anos seguintes; 

b) O modelo conjunto referido na alínea anterior poderá ser alterado após proposta 

apresentada por qualquer uma das duas entidades; 

c) A ACSS, LP. e a UTAM efetuam a análise conjunta das propostas de PAO apresentadas 

pelas EPE que integram o SNS e submetem o correspondente Relatório de Análise ao 

membro do Govemo responsável pela área da Saúde, no tocante ao enquadramento das 

propostas de PAO nas orientaçóes e objetivos transmitidos nos termos do n.° 4 do artigo 

39.° do Decreto-Lei n.o 133/2013, de 3 de outubro, e ao membro do Governo 

responsável pela área das Finanças, nos termos e para os efeitos dos n.' 8 e 9 do artigo 

39.° do mesmo diploma. 

4 — No que respeita ao procedimento de apreciação das propostas de RGS: 

a) A UTAM inforrna a ACSS, I.P., previamente à sua adoçào, do Manual para a elaboração 

dos RGS das EPE que integram o SNS; 

b) A UTAM informa a ACSS, I.P., no primeiro dia úti1 de cada sernana, do ponto de 

situação do processo de apreciação dos RGS das EPE que integrarn o SNS; 
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c) A UTAM envia à ACSS, I.P. cópia dos Relatórios de Análise aos RGS ernitidos. 

5 — Para efeito de acompanhamento trimestral: 

a) A ACSS, I.P. e a UTAM colaboram no sentido de, até final do primeiro trimestre de 

2019, desenvolverem um modelo de reporte que responda de forma integrada às 

necessidades de informação para acompanhamento trimestral da atividade das EPE que 

integram o SNS; 

b) A ACSS, I.P. envia à UTAM os relatórios trimestrais elaborados pelos Auditores 

Internos das EPE que integram o SNS. 

6 —A ITAM e a ACSS, I.P. colaborarão na manutençào de uma programação financeira rigorosa 

e atualizada para as EPE que integram o SNS, que atenda à dicotomia entre despesa de capital e 

despesa corrente. 

7 — Para o efeito previsto no número anterior, a ACSS, I.P. informa trimestralmente a UTAM 

da evolução da situação patrimonial de cada EPE que integra o SNS, em particular: 

a) Do respetivo endividarnento, com indicação dos empréstimos contraídos ou outros 

instrumentos de capital e suas principais caraterísticas; 

b) Das alterações do capital social; 

c) Das responsabilidades contingentes assurnidas e, sendo caso disso, de eventuais garantias 

pessoais do Estado concedidas. 

8 — A ACSS, I.P. recolhe, centralíza e remete à UTAM, para efeito da sua publicitação na página 

eletrónica desta entidade: 

a) Mensalrnente, a lista das EPE que integram o SNS cujo Prazo Médio de Pagamentos 

ultrapassa 60 dias; 
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b) Nos prazos legais, a informação obrigatória nos termos do artigo 44.° do Decreto-Lei 

n.o 133/2013, de 3 de outubro. 

9 — Para efeitos do disposto no presente despacho de articulacão, a ACSS, I.P. e a LTAM reúnem 

ordinariamente com uma periodicidade mensal, sem prejuízo de reunirem extraordinariamente, 

sempre que tal se justifique. 

10 — Os assuntos a tratar em cada reunião sào fixados em agenda, a aprovar com pelo menos 

uma semana de antecedência, sem prejuízo de poder ser incluído um ponto de "outros assuntos", 

nào especificados e não previstos, mas que se revelem de reconhecida urgência e relevância. 

11 — De cada reunião deverá ser elaborada súmula e partilhada entre as duas entidades. 

O Secretário de Estado do Tesouro, 	O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 

Francisco 	Assinado de forma digital por 
Francisco Ventura Ramos 

Ventura Ramos Dados: 2019.02.21 12:44:05 Z 

(Álvaro Novo) 	 (Francisco Ramos) 
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