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Breve Caracterização
O IPO de Coimbra é hoje uma Instituição incontornável na luta contra o cancro na Região
Centro. Juntamente com os Institutos de Lisboa e Porto constituem desde 2014 o Grupo
Hospitalar Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, e que em conjunto
asseguram mais de metade da produção total nacional de cuidados de saúde em
oncologia.
Evidencia uma sólida estrutura de gestão apresentando de forma consistente resultados
positivos desde que é avaliada por critérios de gestão de natureza empresarial.
Tem obtido, consistente e consecutivamente, os melhores resultados no índice de
satisfação e qualidade apercebida pelos utentes, considerando todo o universo de
instituições do SNS, sejam do Sector Público Administrativo ou do Sector Empresarial do
Estado, nos estudos de satisfação conduzidos por entidades dos meios académicos e,
por isso, totalmente independentes.
É uma Instituição com acreditação total internacional obtida em 2005, e renovada em
2010 e 2013, reconhecida pela prestigiada Instituição sedeada no Reino Unido, o CHKS.
Espera em 2016 alcançar novamente a reacreditação uma vez que se realizará no
segundo semestre mais uma auditoria externa.
Desde Janeiro de 2011 está igualmente acreditada pela OECI, Organization of European
Cancer Institutes, reconhecimento reservado aos principais Centros Compreensivos de
Cancro da Europa. Também no segundo semestre de 2016 será realizada uma auditoria
com vista à reacreditação por parte desta instituição de referência.
É instituição pioneira na Região Centro e, de certo modo, a nível nacional, nos rastreios
do cancro do colo do útero, do cancro da mama e mais recentemente, no rastreio do
cancro do cólon e reto.
É instituição de referência e tem assumido essa responsabilidade, para a realização dos
tratamentos de radioterapia de toda a Região Centro, com exceção dos doentes dos
CHUC que possui o seu próprio serviço de radioterapia.
É pioneira na utilização de novas técnicas em Radioterapia (IMRT, SFRT for H&N e SRS)
no panorama das instituições do SNS.
É uma Instituição de referência para um conjunto de técnicas e tratamentos médicos e
cirúrgicos, com destaque para a oncologia médica, neuroncologia, cirurgia geral, com
particular enfoque na patologia mamária, cirurgia da cabeça e pescoço e ginecologia.
No início de 2016 tornou-se o primeiro Centro de Tomoterapia em Portugal reforçando a
sua capacidade de tratar de forma mais efetiva e eficiente as patologias e casos clínicos
verdadeiramente desafiadores em oncologia, colocando-o em linha com os centros
europeus de referência.
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Breve Caracterização
É uma Instituição com uma importante componente de investigação clínica que, em
conjunto com outras prestigiadas entidades, pretende reforçar. Pretende-se que esta
colaboração, além do desenvolvimento da investigação em oncologia, se estenda à
melhoria da qualidade da prestação dos cuidados de saúde nos IPO’s.
É igualmente uma Instituição com forte vocação formativa pós graduada, que há muitos
anos colabora na formação profissional em oncologia e que pretende ver agora
reconhecida, nessa atividade de formação, a excelência da marca “Instituto Português
de Oncologia” com a criação da Escola Portuguesa de Oncologia de Coimbra, que terá
expressão na estrutura organizacional do IPO de Coimbra, EPE para o que se procedeu
já a alteração do respetivo Regulamento Interno.

Sumário Executivo
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Sumário Executivo
No âmbito da implementação do Plano de Investimentos no IPO de Coimbra, o ano de
2016 ficou marcado pela instalação, em fevereiro, da unidade de tratamento de
radioterapia, designada por Tomoterapia, a primeira e até ao momento única em
Portugal. Este equipamento, assumindo-se como uma solução integrada de tratamento,
através das mais avançadas técnicas de intensidade modulada e de radioterapia guiada
por imagem, permite tratar cancros de maior complexidade, reforçar a segurança do
doente e melhorar as condições de trabalho dos profissionais.
Para 2017, o esforço de modernização tecnológica do serviço de Radioterapia não se
esgota na Tomoterapia uma vez que é indispensável realizar a substituição dos dois
aceleradores lineares existentes, sem possibilidade de evolução tecnológica e
descontinuados pelo fornecedor. Este objetivo, também ele inscrito no Plano de
Investimentos da instituição, assume-se como a garantia de que o IPO de Coimbra se
mantenha como instituição de referência da região para os doentes com indicação para
tratamentos de Radioterapia.
Outro investimento relevante que ocorreu em 2016, e que se prevê a sua conclusão em
final de agosto, foi a ampliação do edifício de “Oncologia Médica” que irá permitir
aumentar a capacidade de resposta dos tratamentos em hospital de dia, bem como a
melhoria de condições do internamento de Oncologia Médica.
Outro vetor importante na implementação da estratégia do IPO de Coimbra, a
remodelação das áreas cirúrgicas, iniciará em meados de 2017 a fase de obras. Neste
período é imprescindível garantir que o IPO de Coimbra poderá utilizar instalações na
cidade que lhe permitam manter a atividade operatória indispensável à sustentabilidade
da instituição, e as responsabilidades para com os seus doentes que, em muitos casos,
não podem ser transferidos para outras unidades de saúde. Será na fase mais intensiva
dos trabalhos de construção que o impacte na atividade far-se-á sentir de forma mais
acentuada e, como já reconhecido pelo Ministério da Saúde, a instituição não será capaz
de, apenas pela sua atividade, gerar receitas para suportar os seus custos fixos. Tornase necessário que seja devolvido ao IPO de Coimbra uma pequena parte do que tem
sido o seu esforço para a elevação dos níveis de eficiência da rede pública ao longo de
pelo menos a última década e de pôr a funcionar os mecanismos de solidariedade interna
por forma a que a instituição possa dispor dos recursos indispensáveis ao financiamento
do ciclo de exploração, em 2017 e 2018, ano em que se prevê que a sua capacidade
produtiva, em termos cirúrgicos sofra, alguma redução.
Esses mecanismos não têm necessariamente que passar pela atribuição de valores a
título de convergência ou qualquer outra forma de financiamento dissociada da produção.
Basta que seja disponibilizada uma parte das verbas a que a Instituição tem direito
resultantes dos ciclos de faturação dos exercícios anteriores e que não estão ainda
liquidadas pela ACSS.

Pressupostos
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Pressupostos
Plano de Atividades e Orçamento
A elaboração da proposta de orçamento para 2017 do IPO de Coimbra, em fase de
implementação do Plano de Investimentos num quadro macroeconómico restritivo, teve
em linha de conta um conjunto vasto de pressupostos cuja sua descriminação é
essencial para aferir da coerência deste, tendo sempre por base as linhas de orientação
emitidas pelo Ministério das Finanças (Direção-Geral do Orçamento) e pelo Ministério
da Saúde.


Para elaboração do Orçamento Económico de 2017 tivemos como ponto de partida os
dados divulgados no Plano de Desempenho de 2016, já estando aí previstas as
atividades e o orçamento para 2017, ficando claramente identificas as necessidades
de financiamento ao ciclo de exploração bem como os recursos adicionais necessários
que decorrem dos efeitos do ciclo de investimento. Foi assim previsto a necessidade
de um valor de convergência para equilíbrio do desempenho económico (EBITDA=0).



Adotámos as instruções previstas na Circular Série A n.º 1384 “Instruções para
preparação do Orçamento do Estado para 2017 aprovadas por despacho de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento, em 27 de julho de 2016”, quer do
ponto de vista da receita quer da despesa.



Considerámos

as

instruções

comunicadas

pela

ACSS,

IP

pelo

ofício

9218/2016/DFI/UOC/ACSS, inscrevendo o valor de adiantamento do contrato
programa de 45.955.495 €, para um valor global do contrato programa de 47.544.797
€, assegurando um EBITDA nulo €, para o qual deverá contribuir os 5.226.221,79 € de
valor de convergência.


Encontra-se aprovado o mapa de pessoal do IPO de Coimbra pelo Despacho do
Secretário de Estado da Saúde n.º 185/2014, de 26 de Agosto de 2014, num total de
1012 funcionários. Não obstante, para 2017 prevê-se a manutenção dos atuais efetivos
que totalizam 973 funcionários, estando assim de acordo com as instruções do
Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde n.º14/2016, de 18 de agosto.



O valor do orçamento financeiro da receita perfaz os 48.373.178 €, acrescidos
13.500.000 € de ativos financeiros, num total de 61.873.178 €.



O valor do orçamento financeiro da despesa de exploração é de 49.873.178 € e
despesa de investimento de 12.000.000€, totalizando os 61.873.178 €.



A execução do Plano de Investimentos em 2017 é de 12.000.000 €, estando registado
no Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP), sendo as fontes de financiamento
de 8.300.000 € de ativos financeiros (CEDIC’s no IGCP) e de 3.700.000 € do aumento
de capital estatutário, realizado em 2015.



O acréscimo de 1.500.000 € em receitas de ativos financeiros face ao valor do
investimento será para financiar o acréscimo de despesas de exploração com a
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subcontratação de serviços externos e que decorrem dos impactos associados aos
investimentos a realizar.

Destaques Financeiros
O IPO de Coimbra apresenta uma sólida estrutura financeira em resultado de uma
década de gestão orientada para objetivos e pelo quase integral cumprimento das metas
de produção e dos objetivos de qualidade e eficiência, definidos superiormente.
Mantem um orçamento equilibrado do ponto de vista financeiro, com um EBITDA
positivo, que apesar de não ser suficiente para garantir a renovação da plataforma
tecnológica permite manter o equilíbrio das atividades de exploração. Estando numa fase
de investimentos, o IPO tem os capitais próprios suficientes para cobrir as necessidades
de financiamento, pelo que o mais importante nesta fase é tentar manter um EBITDA
positivo.
O IPO de Coimbra tem apresentado indicadores de eficiência económico-financeira
(Custo Operacional por doente padrão) dos melhores de toda a rede do Serviço Nacional
de Saúde.
A previsão de resultados líquidos é de -1.600.000 €, e de EBITDA nulo, estando na sua
origem os seguintes pressupostos:

1.

Proveitos/Receitas

Em 2017 prevê-se uma redução da produção em resultado dos investimentos pelo que
no valor do contrato programa está previsto a inclusão de um valor de convergência de
5.226.221,79 €, o qual permitirá apresentar um orçamento económico equilibrado com
um EBITDA nulo.
O total de proveitos a registar é de 51.612.480,41 €.
As receitas correntes totalizam 48.373.178 € e as receitas de capital (Ativos Financeiros)
são de 13.500.000 €, num total de 61.873.178 €.

2.

Custos/Despesas

No plano económico prevê-se um aumento de 4,7% dos custos operacionais, incidindo
a sua maioria no aumento dos consumos com medicamentos (+8%), com pessoal
(+1,6%) e com subcontratos (+31%).
O aumento do consumo de medicamentos decorre da introdução de novas terapêuticas
e do aumento do n.º de doentes a realizar terapêuticas inovadoras.
O aumento de gastos com pessoal decorre dos efeitos da reversão remuneratória
ocorrida ao longo de 2016 pelo que em 2017 ainda se irão refletir esses efeitos.
O aumento dos subcontratos está diretamente relacionado com a construção do edifício
da cirurgia/imagiologia e da substituição dos 2 aceleradores lineares. Nesta fase irá ser
necessário recorrer a entidades externas (do SNS ou fora dele) para continuar a garantir
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níveis de serviço adequados. O valor estimado do aumento da despesa com serviços de
imagiologia e radioterapia ao exterior totaliza os 1.500.000 €.

Destaques Operacionais
O IPO de Coimbra tem apresentado dos melhores níveis de desempenho da rede
hospitalar, quer do ponto de vista económico-financeiro, quer do ponto de vista
operacional, consubstanciado nos melhores níveis de eficiência de todo o SNS.
O regresso à normalidade no que se refere à disponibilidade de Recursos Humanos irá
permitir assegurar os níveis de produção em áreas críticas, compensando os efeitos
sobre as áreas cirúrgicas.

Olhar Para o futuro
Olhamos para o futuro da Instituição com o mesmo sentido de missão que pautou o seu
bom desempenho no passado, e chegando a hora de efetivar os investimentos
indispensáveis para continuar a garantir a qualidade dos serviços que prestamos abremse novas oportunidades para que o IPO de Coimbra solidifique o seu papel na rede de
oncologia da Região Centro, mas também, e juntamente com os IPO’s de Lisboa e do
Porto, através do Grupo Hospitalar, reunir as condições para que a operacionalização da
política em oncologia se traduza em verdadeiras vantagens para os cidadãos em geral e
para o SNS em particular.
Deste modo, o IPO de Coimbra elaborou o seu Plano Estratégico 2013-2015 definindo
as linhas de ação para a concretização de uma estratégia focada no utente e como
Instituição de referência no domínio da oncologia, e que se consubstanciou no referencial
estratégico adiante explicitado e que se mantem até 2017.

Caracterização
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Caracterização

1.

Carteira de Serviços

O IPO de Coimbra realiza de forma integrada o tratamento da doença oncológica e
possui uma capacidade instalada em termos de recursos técnicos e humanos que lhe
permite colocar ao dispor do utente, enquanto cliente de necessidades em saúde no
domínio da oncologia, um vasto conjunto de serviços adequáveis à sua condição
específica.

Grupos
Multidisciplinares
por
patologia

Consultas
Externas

Cirurgias
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Radioterapia
Externa e
Braquiterapia

Oncologia
Médica
Meios
Complementares de
Diagnóstico
e Terapêutica

Áreas de
Suporte
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2.

Recursos Físicos

Os recursos físicos instalados constam dos quadros abaixo. Contudo, mantivemos as
camas cirúrgicas e os blocos operatórios como recursos instalados em virtude de
estarem a ser encontradas alternativas dentro da rede do SNS para que a atividade
cirúrgica se mantenha em pleno funcionamento.
Lotação Praticada
Decem ber 2016

Especialidades Médicas
Especialidades Cirúrgicas
U. Cuidados Intermédios
Lar de Doentes
TOTAL (s/ Berçário, Quartos Particulares, Lar Doentes e
Cuidados Paliativos Rede)

Estim ado (Ano N- Acum ulado (Ano Acum ulado (Ano
1)
N)
N+1)
85
85
85
94
94
94
12
12
12
45
45
45
191

Decem ber 2016

Decem ber 2017

Decem ber 2017

Capacidade
Instalada

Capacidade
Utilizada

Capacidade
Instalada

Capacidade
Utilizada

63

58

63

58

5
3

5
3

3

5
3

4
14

4
14

6
24

6
24

Recursos Humanos

Grupo Profissional
Dirigente superior de 1º grau
Dirigente superior de 2º grau
Dirigente intermédio de 1º grau
Técnico Superior
Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal administrativo
Assistente operacional, operário, auxiliar
Informático
Pessoal de Investigação Científica
Médico
Enfermeiro
Téc. Diagnóstico e Terapêutica
Técnico Superior de Saúde
Contratos Emprego-Inserção/PEPAC
Total

4.

191

Decem ber 2016

Gabinetes de Consulta Externa
Salas de Pequena Cirurgia da Consulta Externa
Salas Bloco Operatório - Cirurgia Urgente
Salas Bloco Operatório - Cirurgia Convencional
Salas Bloco Operatório - Cirurgia Ambulatória
Salas no Bloco de Partos
Salas de Pequena Cirurgia da Urgência
Camas de Hospital de Dia
Cadeirões de Hospital de Dia
Camas da Unidade de Recobro

3.

191

Efetivos
1
3
1
24
128
252
8
2
178
251
95
28
2
973

Público-Alvo
Nº de Utilizadores do Hospital
Decem ber 2014

Decem ber 2015
Acum ulado (Ano
Acum ulado (Ano N)
N)
Área de Influência
Fora da Área de Influência

Decem ber 2016
Acum ulado (Ano Acum ulado (Ano
N)
N+1)

36.000,00

35.824,00

36.165

33.486

3.500,00

3.470,00

2.737

2.534

Posicionamento Estratégico
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Posicionamento Estratégico

MISSÃO

VISÃO

VALORES

...desenvolver ações nos domínios da prestação de cuidados de saúde, da
prevenção primária e secundária, da investigação, da formação e ensino
oncológicos, do rastreio oncológico, do registo oncológico e da colaboração na
definição e acompanhamento de execução da política oncológica nacional,
constituindo-se como uma instituição de referência para os cidadãos que serve e
para os serviços de saúde.

IPO de Coimbra – A referência no diagnóstico e tratamento em oncologia.

A prossecução da missão do IPO de Coimbra é fortemente alicerçada em valores
que há muito fazem parte do “património ético” desta Instituição, consubstanciados
nas necessidades individuais de saúde do cidadão, perspetivando o acesso em
tempo útil aos cuidados de saúde, a promoção da saúde das populações, a
melhoria contínua da qualidade dos cuidados e modernização e humanização dos
serviços, bem como a promoção da qualificação profissional, técnica e científica
dos seus colaboradores.

NECESSIDADES DE SAÚDE DO CIDADÃO

Acesso em
tempo útil

Promoção da
Saúde das
populações

Melhoria
Contínua da
Qualidade

Modernização e
Humanização dos
Serviços

Qualificação dos
profissionais
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Análise do ambiente interno e externo

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

Sentido de serviço público e orientação para os
Inadequação técnica e estado de conservação do
resultados;
bloco cirúrgico;
Elevado nível de satisfação dos doentes;
Ausência de estacionamento para utilizadores;
Envolvimento dos profissionais no modelo de gestão;
Constrangimentos da localização em malha urbana;
Compromisso com os programas de rastreio e com o
Estrutura pavilhionar com implantação em declive com
registo oncológico;
impacto na
Instituição acreditada por duas entidades internacioadequação dos circuitos.
nais;
Dimensão da estrutura adequada a uma
gestão eficaz;
Instituição de referência para as doenReferência no
ças oncológicas na região.

diagnóstico e tratamento
em oncologia

OPORTUNIDADES
Reforço dos processos internos tendentes ao aumento
da eficiência;
Redefinição da rede de referenciação hospitalar;
Livre circulação de doentes no espaço da união
europeia;
Consolidação da informação dos registos oncológicos
regionais num registo nacional;
Criação de sinergias no seio do Grupo Hospitalar IPO.

AMEAÇAS
Risco de redução do nível de serviço decorrente do
cenário de restrição orçamental e da limitação de
autonomia de gestão;
Ausência de clarificação para a introdução da inovação
terapêutica.
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Orientação Estratégica
Por orientação estratégica entende-se o rumo definido para a instituição que, a médio e
longo prazo, serve de pano de fundo às decisões com impacto no desempenho da
organização.
Tradicionalmente esta orientação estratégica surge da análise dos ambientes interno
(pontos fortes/fracos) e externo (ameaças/oportunidades) e procura proactivamente
facilitar a adaptação da estrutura organizativa à sua envolvente. De per si este facto
explica a enorme importância deste exercício uma vez que a saúde é um setor de
atividade em constante mutação.
Numa perspetiva externa, a criação de redes de referenciação tendo por base a matriz
de especialidades da Ordem dos Médicos ameaça a capacidade integradora que uma
rede deste tipo deve ter e que suportava toda a definição da Rede de Referenciação
Hospitalar de Oncologia. Neste sentido, por forma a minimizar esta ameaça e tendo como
objetivo garantir ao doente o circuito mais eficiente pela rede de cuidados de saúde em
oncologia, o IPO de Coimbra irá reforçar a sua capacidade na construção de redes de
referenciação de índole colaborativa com instituições da região, em detrimento das vias
de cariz administrativo.
Continuando na perspetiva externa, e na sequência do anterior plano estratégico, o IPO
de Coimbra irá potenciar a colaboração com os IPO’s de Lisboa e Porto, agora que está
criado o Grupo Hospitalar Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil. Este reforço
de colaboração far-se-á sentir na normalização de procedimentos e consumos, na
definição de protocolos clínicos comuns com tradução na prática da prestação de
cuidados e na definição de atividades comuns no âmbito do benchmarking ou auditorias.
Outra área relevante de articulação interinstitucional será a realização de planos de
investimento conjuntos, tendo como referência a carteira de serviços acordada entre os
três IPO’s. Pretende-se com esta ação evitar a duplicação desnecessária de recursos,
devendo a disponibilização do acesso aos equipamentos mais diferenciados tornar-se a
regra dentro do Grupo. Como exemplo, o recente equipamento de tomoterapia do IPO
de Coimbra, já disponível aos doentes da Região Centro, pode tornar-se acessível a
todos os doentes do país através desta articulação com os IPO’s de Lisboa e Porto.
O IPO de Coimbra continuará a assumir-se como centro de referência da região e,
através do Grupo Hospitalar Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, do país,
procurando ajudar a elevar o desempenho da rede de prestação de cuidados de saúde
em oncologia.
Na perspetiva interna as atenções da instituição estarão centradas na execução do seu
plano de investimentos. Vetores fundamentais deste plano são:
 Modernização tecnológica do serviço de Radioterapia (aquisição da tomoterapia e a
substituição dos dois aceleradores lineares atualmente existentes), Imagiologia e
Medicina Nuclear;

Orientação Estratégica
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 Remodelação da área de Oncologia Médica e Laboratórios;
 Remodelação das áreas cirúrgicas;
 Processo Clínico Eletrónico.

Na implementação deste plano de investimentos, nomeadamente durante a fase de
obras da remodelação das áreas cirúrgicas, será fundamental para o IPO de Coimbra
contar com a solidariedade da rede pública no sentido de suportar os seus custos fixos
uma vez que irá sofrer uma quebra de atividade com a consequente diminuição de
capacidade de gerar receita.

Síntese da Orientação Estratégica:
Eixo I: Reforma
Hospitalar

Eixo II: Grupo
Hospitalar IPO

Eixo III: Estrutura
Física e Plataforma
Tecnológica

Eixo IV: Acesso

Eixo V: Eficiência
Recursos e
Processos

Governação Clínica
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Governação Clínica
A Governação Clínica

assume-se como o sistema institucional

que visa garantir uma prestação de cuidados de saúde de qualidade, numa perspetiva
de melhoria contínua, aos doentes do IPO de Coimbra. Ela socorre-se das várias
Comissões e Grupos de trabalho, multiprofissionais e multissectoriais, que desenvolvem
as suas atividades, com base no conhecimento da estratégia definida e das
necessidades que, em cada ano, vão sendo identificadas, através de questionários de
satisfação dirigidos aos cidadãos e auditorias dirigidas aos procedimentos.
A sua estratégia é anualmente definida fundamentando-se na necessidade de cumprir a
Missão, consignada no Artigo 5º, do Regulamento Interno institucional, e que
corresponde a “… desenvolver ações nos domínios da prestação de cuidados de saúde,
da prevenção primária e secundária, da investigação, da formação e ensino oncológicos,
do rastreio oncológico, do registo oncológico e da colaboração na definição e
acompanhamento de execução da política oncológica nacional, constituindo-se como
uma instituição de referência para os cidadãos que serve e para os serviços de saúde…”,
sendo aliás os próprios cidadãos que procuram o IPOC, a razão primeira da sua
existência, enquanto hospital dedicado a uma valência de Saúde específica.
Admitindo-se o que vem sendo divulgado e que define a Oncologia como um dos dois
grandes problemas de saúde pública deste século, conjuntamente com a diabetes,
parece-nos manter-se da maior atualidade o racional que presidiu à fundação desta
Instituição.
As características de multidisciplinariedade e integração dos saberes médicos, de que
os IPO’s foram e são modelo, são agora replicadas na maioria das unidades hospitalares
que incluem a Oncologia nas suas valências clínicas, e são assumidamente boas
práticas nestas matérias.
A estratégia traçada pela governação clínica do IPOC, que só pode ser entendida na
sequência das estratégias gizadas anteriormente, definiu-se em três pontos principais,
que identificamos, e sobre os quais tecemos algumas resumidas considerações e/ou
damos exemplos de ações desenvolvidas, como materialização da estratégia
preconizada. Assim foram estratégia da governação clínica para o ano de 2015:
1. Reforço das políticas de Qualidade e Segurança
2. Disseminação das boas práticas institucionais e garantia de
inovação
3. Preparação para a informatização do processo clínico

Governação Clínica
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o

Sobre o Reforço das
Qualidade e Segurança

políticas

de

É tradicionalmente aceite não fazer parte da cultura das instituições portuguesas
o reconhecimento e conhecimento da auditoria como o processo de tornar
evidente a necessidade (ou não) de efetuar mudanças. Esta prática tem vindo a
ser fomentada ano após ano, por se considerar fundamental, à luz dos processos
de acreditação a que o IPOC é regularmente submetido, quer no que diz respeito
ao CHKS, quer à OECI, com resultados fortemente positivos e o envolvimento de
grande número de profissionais.
A cultura da Segurança do doente tem vindo a ser interiorizada e levou à
aquisição de ferramentas dedicadas, nomeadamente relacionadas com o Risco
Clínico, Risco Geral e Farmacovigilância. O Software HER+ (com a possibilidade
de interação com o Sistema Nacional Notific@) foi um enorme estímulo para a
motivação dos profissionais ao reporte de situações a merecer reflexão/correção.
Numa primeira fase foi efetuada a identificação de interlocutores por Serviço e,
sequencialmente foi feita a formação exaustiva desses mesmos interlocutores,
para a utilização da plataforma eletrónica, e difusão do conhecimento nos
Serviços.
A possibilidade de fazer os registos das reações adversas ao medicamento
(RAM) no Software HER+ conduziu ao estabelecimento de um protocolo entre o
IPO de Coimbra e a Unidade de Farmacovigilância do Centro, admitindo-se da
celebração deste protocolo, um forte retorno, no que diz respeito ao tratamento
dos dados (com notificação ao INFARMED) e ao reporte aos profissionais,
periódico e institucional. Foi planeado um conjunto de ações de formação nessa
área, com calendarização para início de 2016, envolvendo todos os prescritores
do IPOC. Os Boletins da Unidade de Farmacovigilância, com conteúdos
relacionados e alertas de natureza prática, são publicados na intranet e
acessíveis a todos os profissionais.

o

Sobre a disseminação das boas práticas
institucionais e garantia de inovação

A necessidade de reforçar a comunicação intrainstitucional levou a que fosse
dada a maior relevância à Intranet, dando particular atenção aos seus conteúdos,
assumindo-se como suporte da comunicação entre os profissionais. Todas as
ações formativas efetuadas foram pré-anunciadas e, sempre que possível,
resumidos os highlights dos eventos passados, para conhecimento transversal.
Foram apoiadas as atividades de grupos de trabalho, que surgiram no seio de
Comissões, como é o caso do “Grupo de Trabalho para a Profilaxia do
Tromboembolismo Venoso (TEV)” e o “Grupo de Trabalho para as Alternativas à
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Transfusão”. O primeiro publicou já as guidelines institucionais sobre TEV para o
doente oncológico e cirúrgico, tendo trabalhado vários suportes, o último dos
quais em formato poster fortemente didático e de fácil leitura, que mereceu
apresentação em Auditório a toda a comunidade hospitalar, tendo sido afixado
nos internamentos, e que se anexa ao presente documento, como bom exemplo
da divulgação transversal do conhecimento, com forte impacto também na
política de segurança do doente.
Ainda no âmbito das boas práticas em matéria de profilaxia da TEV foi lançado
um inquérito dirigido aos médicos, para conhecimento do impacto das guidelines
na prática clínica quotidiana. A atividade consistente nesta área clínica levou a
que a comemoração do dia Mundial da TEV, que se vai realizar em Outubro de
2016, seja da responsabilidade do IPO de Coimbra.
Também consequência do trabalho desenvolvido em questões de Qualidade e
segurança levaram a Comissão de Q&S do IPOC a planear e organizar as “1ªs
Jornadas da Qualidade e Segurança do doente oncológico”, com data previsível
para o 2º trimestre de 2016.
Ações formativas temáticas de que é exemplo a sessão intitulada “Indicações e
contraindicações para o uso de albumina humana” têm sido organizadas e muito
participadas pelos profissionais, com impacto clínico evidenciado e
documentado.
A garantia de inovação foi conseguida através do forte empenho do Conselho de
Administração e em várias frentes, de que são exemplo o investimento na
Tomoterapia, equipamento que configura, pelas suas especificidade a realização
literal de Image-guided radiotherapy (IGRT), técnica que acrescenta maior
acuidade e precisão aos tratamentos oncológicos que utilizam radiação ionizante,
com impacto relevante no “therapeutic gain” – maior controlo tumoral com menor
prejuízo nos tecidos sãos envolventes.
Também a cirurgia laparoscópica, particularmente do foro ginecológico,
conheceu um forte impulso, mercê da diferenciação médica realizada no exterior,
constituindo uma técnica de terapêutica cirúrgica particularmente diferenciadora
em ginecologia.
A possibilidade de incorporar medicamentos inovadores no formulário hospitalar
e a necessidade de proceder à monitorização estreita dos efeitos terapêuticos e
adversos desses mesmos medicamentos, tal como veio a ser preconizado pelo
tutela através do SINATS, levou a que a Comissão de Farmácia e Terapêutica
se confrontasse com diferentes desafios, assumindo uma prática profissional e
da mais elevada competência, por forma a fornecer aos profissionais médicos e
ao Conselho de Administração, em todo o momento, informação atualizada e
passível de permitir as melhores escolhas e decisões. Foram definidos os
procedimentos institucionais para a justificação e autorização de medicamentos
e foi uniformizado o layout da documentação utilizada pela Comissão de
Farmácia e Terapêutica.
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o

Sobre preparação para a informatização
do processo clínico

O trabalho de informatização institucional tem sido exaustivo, transversal e
transitou do ano anterior. Foram, durante os ano de 2015 e 2016, formados
grupos de trabalho e foram levadas a cabo diversas ações de natureza formativa,
por forma a capacitar os profissionais na utilização de ferramentas informáticas,
cuja necessidade se faz sentir desde há vários anos e, sem as quais, dificilmente
podem ser “trabalhados” indicadores de qualidade e de resultados.
Foi dada particular atenção à Nota de Alta, à gestão clínica de doentes cirúrgicos,
e à interação do serviço de imagiologia com os restantes serviços clínicos
institucionais. Todas as tarefas foram levadas a cabo com o envolvimento
imprescindível dos profissionais, com uma calendarização realista e
principalmente com a motivação adicional que residiu na identificação da
oportunidade de alavancar a atividade clínica e hospitalar.
Nesse âmbito, foi preparada a entrada do processo clínico eletrónico, uma
necessidade sentida por todos, e que se tornará uma realidade ainda em 2016.
O trabalho desenvolvido não se esgotou nem esgota, o que traduz a dinâmica do
Instituto Português de Oncologia de Coimbra e dos seus profissionais, mantendo
o foco no doente oncológico e no respeito e dedicação que nos merece.
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GOVERNAÇÃO CLÍNICA
EIXO ESTRATÉGICO 1 – QUALIDADE
CLÍNICA E ORGANIZACIONAL

Objetivo 1 – Implementar normas de orientação clínica e organizacional que
estimulem os colaboradores a utilizarem as melhores práticas nas
suas diferentes áreas de atuação.
Objetivo 2 – Monitorizar o grau de satisfação dos doentes e dos
colaboradores do IPO de Coimbra
Objetivo 3 – Desenvolver processos de comunicação com o doente e
colaboradores
Objetivo 4 – Assegurar mecanismos de controlo de infeções e de resistências
aos antibióticos.
Objetivo 5 – Monitorizar indicadores gerais de eficiência (produção e
qualidade)
EIXO ESTRATÉGICO 2 – SEGURANÇA
DO DOENTE
Objetivo 1 – Garantir mecanismos de vigilância e controlo da segurança do
doente.

EIXO ESTRATÉGICO 3 – GESTÃO
INTEGRADA DA DOENÇA E INOVAÇÃO
Objetivo 1 – Garantir a prevenção da doença e a integração de cuidados
Objetivo 2 – Promover a inovação
EIXO ESTRATÉGICO 4 – ACREDITAÇÃO
E CERTIFICAÇÃO
Objetivo 1 – Desenvolver os modelos de acreditação e de certificação em que
a instituição está envolvida

Proposta de produção
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Proposta de produção
A proposta de produção para o ano 2017, bem como os valores do contrato programa,
refletem ligeiras reduções na produção que decorrem dos constrangimentos associados
aos investimentos a realizar, estando a ser envedados todos os esforços para que os
níveis de serviço se mantenham nos padrões aqui reproduzidos:
Contrato Programa
Consultas Externas
CTH
Primeiras
Seguintes
Internamento
Gdhs Médicos
Gdhs Cirurgicos
Ambulatório
Gdhs Médicos
Gdhs Cirurgicos
Lar de Doentes
Dias de Estadia
Radioterapia
Tratamento Complexo
Tratamento Simples

Preço
Unitario

ICM

101,51
101,51
101,51

1,1
1
1

2.285,00
2.285,00

1,1508
1,1508

2.285,00
2.285,00

0,2306
0,6708

62,95

1

250,92
104,53

1
1

PU*ICM

111,66
101,51
101,51

Quantidade a Valor da Produção
Contratar 2017
2017

Quantidade
Contratada
2016

Valor da Produção
2016

5.000,00
13.000,00
71.000,00

558.300,00
1.319.630,00
7.207.210,00

5.400,00
14.600,00
76.350,00

602.969,40
1.482.040,60
7.750.288,50

2629,578
2629,578

2.120,00
1.530,00

5.574.705,36
4.023.254,34

2.720,00
2.230,00

7.152.452,16
5.863.958,94

526,92
1532,78

10.700,00
350,00

5.638.044,00
536.473,00

9.688,00
300,00

5.104.810,65
459.833,40

62,95

6.000,00

377.700,00

5.940,00

373.923,00

250,92
104,53

5.000,00
20.000,00

1.254.600,00
2.090.600,00

5.000,00
20.000,00

1.254.600,00
2.090.600,00

28.580.516,70
Doente a Cargo
Mama ( 1º ano)
Colo Utero (1º ano)
Colon retal (1º ano)
Mama ( 2º ano)
Colo Utero (2º ano)
Colon retal (2º ano)

12,00
929,08
885,90
1.103,06
401,82
210,89
413,09

505,00
35,00
150,00
530,00
40,00
130,00

Total
Medicamentos
Internos
Valor de Convergência
Incentivo

5.630.224,80
372.078,00
1.985.508,00
2.555.575,20
101.227,20
644.420,40
11.289.033,60
39.869.550,30
145.460,00
114.577,20
5.226.221,79
2.188.987,65

Total do Contrato

47.544.796,94

32.135.476,65
515,00
38,00
150,00
550,00
40,00
130,00

5.741.714,40
403.970,40
1.985.508,00
2.652.012,00
101.227,20
644.420,40
11.528.852,40
145.450,00
114.577,20
2.311.808,22

46.236.164,47

As metas dos objetivos de qualidade e eficiência serão discutidas com a ARS Centro
aquando da elaboração da proposta de orçamento económico para 2017.

Orçamento Financeiro

Pág. 20

Orçamento Financeiro
O orçamento financeiro para 2017 apresenta o valor de 61.873.178 €, incluindo o ciclo
de exploração e o ciclo de investimento.
No ciclo de exploração a receita corrente é de 48.373.178 €, enquanto a despesa
corrente é de 49.873.178 €, sendo a diferença de 1.500.000 € suportada por Ativos
Financeiros. Quanto às despesas de investimento o valor ascende a 12.000.000 € que
será financiado em 3.700.000 € por Saldos de Gerência anteriores aprovados e em posse
do Serviço e de 8.300.000 € por Ativos Financeiros.
A utilização de 1.500.000 € de Ativos Financeiros para financiar despesa corrente está
relacionada com os investimentos a realizar, nomeadamente:


com a substituição dos 2 aceleradores lineares, que irá implicar a necessidade
de tratar doentes fora de portas durante um período de pelo menos 7 semanas;



a demolição do atual edifício irá implicar a relocalização temporária da
imagiologia o que terá inevitavelmente impactos na produção do serviço durante
todo o período de investimento sendo portanto necessário recorrer a entidades
externas nalgumas áreas (TAC e Ressonâncias Magnéticas).

1. Receitas Correntes/Capital
Tipo
Receitas Correntes

Receitas Correntes Total
Receitas Capital

Capítulo
Outras Receitas Correntes
Rendimentos de Propriedade
Taxas, Multas e outras Penalidades
Transferências
Vendas Bens/Serviços Correntes

Ativos Financeiros
Vendas Bens Investimento

Receitas Capital Total
Saldo Gerência Anterior
Saldo Orçamental
Saldo Gerência Anterior Total
Total Geral

Grupo
Outras
Juros-Sociedades Financeiras
Taxas
Sociedades e quase-Sociedades
Serviços

Class. Económ.

Vendas de Bens

08019900
050301
040108
060102
070205
070299
070199

CEDIC
Outros

0110204
090410

na posse do Serviço

160101

Soma de Estimativa Soma de Proposta
2016
Orçamento 2017
518.742

435.000

287.000
317.654
14.198
46.227.496
236.296
7.182
47.608.568
8.610.918
26.235
8.637.153

150.000
318.798
133.424
47.111.415
224.542

56.245.721

48.373.178
9.800.000
9.800.000
3.700.000
3.700.000
61.873.178
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2. Despesas Correntes/Capital
Tipo

Capítulo

Grupo

conta_eco

01-REMUNERAÇÕES CERTAS E
PERMANENTES

Soma de
Soma de Proposta
Estimativa 2016 Orçamento 2017

Rubrica

010102

ÓRGÃOS SOCIAIS

211.492

218.033

010103

PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA

6.960.060

7.069.164

010104

PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO

7.266.860

7.381.628

010106

PESSOAL CONTRATADO A TERMO

901.673

921.172

010109

PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO

65.746

66.986

010110

GRATIFICAÇÕES

1.066

1.082

010111

REPRESENTAÇÃO

77.323

77.559

010113

SUBSIDIO DE REFEIÇÃO

010114SF00

SUBSIDIO DE FERIAS

010114SN00

SUBSIDIO DE NATAL

01-REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES Total

01-DESPESAS COM O
PESSOAL

02-ABONOS VARIÁVEIS OU
EVENTUAIS

534.225

542.239

AJUDAS DE CUSTO

5.644

5.724

010205

ABONO P/ FALHAS

1.921

1.950

010209

SUBSIDIO DE PREVENÇÃO

687.399

697.710

331.529

336.501

010210

SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO

010212A000

INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES

5.033

5.134

010214

OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE

244.461

250.709

1.810.211

1.839.967

010303

SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS

21.061

21.377

010304

OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES

9.139

9.276

010305A0A0

CONTRIBUIÇÕES CGA

2.297.087

2.347.370

010305A0B0

CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL

2.479.798

2.534.081

010306

ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS

165.800

169.115

010308

OUTRAS PENSÕES

39.870

39.870

010310O0

OUTRAS DESPESAS

10.561

10.698

010310SS00

SERV.SOCIAIS

7.760

7.876

5.031.075

5.139.664

25.877.952

26.322.315

020102

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

236.462

208.087

020106

ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR

341.639

351.888

020108

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

257.653

265.382

020109

PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

10.759.349

11.610.614

020111

MATERIAL DE CONSUMO CLINICO

2.598.227

2.676.174

020113

MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO

258.653

266.412

020118

LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

72.155

72.155

020121

OUTROS BENS

226.707

233.508

01-AQUISIÇÃO DE BENS Total

02-AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS CORRENTES

02-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

14.750.845

15.684.221

020201

ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES

727.705

640.380

020202

LIMPEZA E HIGIENE

523.147

481.296

020203

CONSERVAÇÃO DE BENS

1.172.143

1.198.140

020204A000

LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS-ESTADO

19.200

38.400

020208

LOCAÇÃO DE OUTROS BENS

3.050

3.050

020209A000

COMUNICAÇÕES-ACESSOS INTERNET

2.411

2.411

020209B000

COMUNICAÇÕES-COMUNICAÇÕES FIXAS DADOS

3.347

3.347

020209C000

COMUNICAÇÕES-COMUNICAÇÕES FIXAS VOZ

2.447

2.447

020209D000

COMUNICAÇÕES-COMUNICAÇÕES MÓVEIS

14.017

14.017

020209F000

COMUNICAÇÕES-OUTROS SERV.COMUNICAÇÕES

33.889

33.889

020210

TRANSPORTES

020212B000

233

233

SEGUROS-OUTROS

20.029

20.029

020214B000

ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA-OUTROS

10.404

10.404

020215B000

FORMAÇÃO-OUTRAS

4.632

020217

PUBLICIDADE

020218

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

020220A000

OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS-SERV.INFORMÁTICA

179.377

179.377

020220C000

OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS-OUTROS

1.106.785

1.328.277

020222

SERVIÇOS DE SAÚDE

1.355.793

1.991.409

020223

OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE

1.460.621

1.482.995

020225

OUTROS SERVIÇOS

02-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Total
02-AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES Total
04-TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

08-FAMÍLIAS

040802A000

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
08-FAMÍLIAS Total

04-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Total
06-OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

060201

02-DIVERSAS

060203

81.849

81.377

7.040.653

7.806.146

21.791.498

23.490.367

11.272

4.657

11.272

4.657
4.657

19.927

19.927

OUTRAS

35.913

35.913

55.839

55.839

02-DIVERSAS Total

01-INVESTIMENTOS

8.266
286.403

IMPOSTOS E TAXAS

DESPESAS CORRENTES Total

07-AQUISIÇÃO DE BENS DE
CAPITAL

8.266
311.308

11.272

06-OUTRAS DESPESAS CORRENTES Total

DESPESAS DE
CAPITAL

1.372.231
19.342.685

HORAS EXTRAORDINÁRIAS

01-DESPESAS COM O PESSOAL Total

DESPESAS
CORRENTES

1.329.186
19.036.665

010204

03-SEGURANÇA SOCIAL Total

01-AQUISIÇÃO DE BENS

862.598
1.372.231

010202

02-ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS Total

03-SEGURANÇA SOCIAL

844.935
1.378.325

55.839

55.839

47.736.561
81.968

49.873.178
100.000

070103

EDIFÍCIOS

070107

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

37.422

070108B000

SOFTWARE INFORMÁTICO

276.814

070109

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

138.679

500.000

070110

EQUIPAMENTO BÁSICO

5.985.587

6.400.000

070115

OUTROS INVESTIMENTOS

1.988.690

5.000.000

8.509.160

12.000.000

01-INVESTIMENTOS Total

8.509.160

12.000.000

DESPESAS DE CAPITAL Total

07-AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Total

8.509.160

12.000.000

Total Geral

56.245.721

61.873.178
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Memória justificativa do Projeto de
Orçamento
Programa –

013-SAUDE

Ministério -

012-SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS

Designação Serviço:

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA FRANCISCO GENTIL, EPE

Código Serviço:

6507

I - Proposta de Orçamento para 2017
(Unid: Euros)

RCE

Designação

Estimativa 2016

Redução de Receita ou
Pressão na Despesa 2017

Iniciativas 2017

Aumento de Receita ou
Poupança na Despesa 2017

Proposta orçamento
2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1)+(2)+(3)+(4)

Variação face a estimativa
Valor

%

(6)=(5)-(1)

(7)=(6)/(1)

R.01

Impostos diretos

0

0

R.02

Impostos indiretos

0

0

R.03

Contribuições de Segurança Social

0

0

R.04

Taxas, multas e outras penalidades

317.654

318.798

1.144

0%

R.05

Rendimentos de propriedade

287.000

150.000

-137.000

-48%

R.07

Venda de bens e serviços

R.06 + R.10

Transferências

R.08 + R.09 + R.13 + R.14 + R.15 Outras receitas
R.11 + R.12

Saldo da gerência anterior

R.99

Transferencia Receitas Gerais

46.470.974

864.982

47.335.956

864.982

2%

14.198

119.226

133.424

119.226

840%

435.000

-109.977

-20%

4.889.082

13.500.000

4.889.082

57%

-109.977

8.610.918

9.800.000
0

0

61.873.178

5.627.457

Receitas Gerais

0

0

Receitas Próprias

0

0

Fundos Europeus

0

0

Transf. no âmbito das AP

0

0

Total Receita (b)
Por FF

-137.000

544.977

Ativos/Passivos Financeiros (a)

R.16

1.144

56.245.721

Total Receita por FF

-246.977

0

5.874.434

10%

0

0

0

0

0

0

Despesas com o pessoal

25.877.952

444.364

0

0

26.322.315

444.364

2%

D.01.01

Remunerações certas e permanentes

19.036.665

306.020

19.342.685

306.020

2%

D.01.02

Abonos Variáveis ou eventuais

1.810.211

29.755

1.839.967

29.755

2%

D.01.03

Segurança Social

5.031.075

108.589

5.139.664

108.589

2%

21.791.498

1.698.869

23.490.367

1.698.869

8%

0

0

4.657

-6.615

0

0

12.000.000

3.490.840

55.839

0

0

0

61.873.178

5.627.458

Receitas Gerais

0

0

Receitas Próprias

0

0

Fundos Europeus

0

0

Transf. no âmbito das AP

0

0

D.01

D.02

Aquisição de bens e serviços

D.03

Juros e outros encargos

D.04 + D.08

Transferências

D.05

Subsídios

D.07

Investimento

D.06 + D.11

Outras despesas

D.09 + D.10

Ativos/Passivos Financeiros (c)

11.272
8.509.160

3.490.840

55.839

Total Despesa (d)
Por FF

-6.615

56.245.721

Total Despesa por FF

5.634.073

0

0

0

-6.615

0

0

0

-59%
41%
0%
10%

0

Controlo Receita

ERRO

ERRO

0

ERRO

ERRO

ERRO

Controlo Despesa

Erro

Erro

0

Erro

Erro

Erro

Operações extraorçamentais
R.17

Receitas extraorçamentais

0

0

D.12

Despesas extraorçamentais

0

0

Por memória
(e) = (b) - (a)

Receita efetiva

56.245.721

-246.977

0

5.874.434

52.073.178

-4.172.543

-7%

(f) = (d) - (c)

Despesa efetiva

56.245.721

5.634.073

0

-6.615

61.873.178

5.627.458

10%

(g) = (e) - (f)

Saldo Global

0

-5.881.049

0

5.881.049

-9.800.000

-9.800.000 ############

II - Indicadores Recursos Humanos

Indicadores Recursos Humanos

Estimativa 2016

Forma de cálculo
valor

PO 2017
%

valor

PDP (Peso das Despesas com Pessoal)

Total agrupamento 01/Despesa efetiva total

Despesa com pessoal media por pessoa

Total agrupamento 01/n.º efetivos do mapa de
pessoal

26.596,04

27.052,74

Remuneração Média

RCP/ n.º efetivos do mapa de pessoal

19.564,92

19.879,43

%
42,5%

46,0%
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O valor da receita orçamentada para 2017 está em linha com as instruções emanadas
superiormente, apresentando um valor global de 61.873.178 €, dos quais 48.373.178 €
correspondem a receitas correntes e 13.500.000 € a receitas de capital, estando estas
subdivididas em Ativos Financeiros (9.800.000 €) e Saldo de Gerência autorizado
(3.700.000 €).
Nas receitas correntes a principal rubrica refere-se ao contrato programa que ascende a
45.955.495 €.
O aumento da receita, excluindo a componente de ativos financeiros, é de 738.375 €, o
que representa uma variação de 1,6% face a 2016.

1. Capítulo 01 – Impostos diretos
Nada a informar neste domínio já que não há lugar á cobrança de impostos diretos pelo
IPO de Coimbra, EPE.

2. Capítulo 02 – Impostos indiretos
Nada a informar neste aspeto já que não há lugar á cobrança de impostos indiretos pelo
IPO de Coimbra, EPE.

3. Capítulo 03 – Contribuições para a Segurança Social
Nada a informar neste aspeto já que não há lugar à cobrança de contribuições para a
Segurança Social, para a Caixa Geral de Aposentações e para a ADSE e que se
constituam como receita do IPO de Coimbra, EPE.

4. Capítulo 04 – Taxas, multas e outras penalidades
Prevê-se a cobrança efetiva de taxas moderadoras no valor de 318.798 €, em linha com
os valores estimados para 2016, e que é resultado do pagamento dos utentes não isentos
nos termos do decreto-lei n.º113/2011, de 29/11, que regula o acesso às prestações do
Serviço Nacional de Saúde no que respeita ao regime das taxas moderadoras e à
aplicação dos regimes especiais de benefícios.

5. Capítulo 05 – Rendimentos de propriedade
Considerámos uma taxa de juro de 0,6% sobre as aplicações financeiras existentes no
total de 25.000.000 €.

6. Capítulo 06 – Transferências correntes
Prevê-se um valor de 133.424 €.

7. Capítulo 07 – Venda de bens e serviços correntes
Considerámos o valor global do contrato programa para 2017 em 45.955.495 €, em linha
com o comunicado pela ACSS, IP, acrescido de 16.354 € referente aos Programas
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Verticais. O valor remanescente refere-se à cobrança de receitas a outros clientes,
estando em linha com as cobranças estimadas para 2016.

8. Capítulo 08 – Outras receitas correntes
Na rubrica "Outras Receitas Correntes" estão incluídas receitas com origem em
diferentes rubricas contabilísticas, nomeadamente com descontos financeiros obtidos
(350.000 €), proveitos operacionais (85.000 €).

9. Capítulo 09 – Venda de bens de investimento
Nada a informar já que não há se prevê que se venham a auferir de receitas com a venda
de bens de investimento.

10. Capítulo 10 – Transferências de capital
Nada a informar já que não se prevê que se venham a auferir de receitas de capital.

11. Capítulo 11 – Ativos financeiros
Para o orçamento de 2017 considerámos a utilização do valor de 9.800.000 € a título de
resgate de aplicações em CEDIC. Este valor está em linha com o Programa do Plano de
Investimentos aprovado por Despacho Conjunto em 2009 e reaprovado em Agosto de
2014 e submetido como Programa de Investimentos Plurianual no Sistema do
Orçamento de Estado. Este valor será necessário para garantir a prossecução do Plano
de Investimentos sendo que 1.500.000 € se destina a financiar despesas correntes que
advêm da necessidade direta de subcontratação de serviços externos associada ao
investimento.

12. Capítulo 12 – Passivos financeiros
Nada a informar já que não se prevê que se venham a auferir passivos financeiros.

13. Capítulo 13 – Outras receitas de capital
Nada a informar já que não há se prevê que se venham a auferir de outros rendimentos
de capital.

14. Capítulo 14 – Recursos próprios comunitários
O IPO de Coimbra tem sinalizado pela ARS Centro vários investimentos com prioridade
elevada, tendo apresentado uma candidatura ao Centro2020 para financiamento da
solução integrada de tratamentos de radioterapia num total de investimento de 4,6M€,
com uma taxa de comparticipação de 85%. Este investimento está em curso, e
praticamente concluído, devendo o resultado da candidatura ocorrer no final do ano, pelo
que caso seja aprovado os efeitos financeiros só irão ocorrer em 2017. Caso se venha a
verificar os valores da receita serão compensados com a rubrica de receita “Ativos
Financeiros”.

15. Capítulo 15 – Reposições não abatidas nos pagamentos
Nada a informar já que não há se prevê que se venham a registar reposições não
abatidas nos pagamentos.
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16. Capítulo 16 – Saldo de gerência anterior
Refere-se ao aumento de 3.700.000 € do capital estatutário, realizado em 2015, e que
permitirá garantir o financiamento dos investimentos nos 2 aceleradores lineares
(equipamentos de radioterapia) para substituição de dois equipamentos que se
encontram em fase de obsolescência e mesmo sem estar assegurada a manutenção dos
mesmos por parte da marca "Siemens", em virtude desta se ter retirado do mercado em
2014.

17. Capítulo 17 – Operações extra-orçamentais
Nada a informar já que não se estão a prever operações extraorçamentais.
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1. Agrupamento 01 – Despesas com Pessoal
Nos últimos anos o IPO de Coimbra sofreu uma redução significativa dos seus efetivos,
com um forte impacto a nível institucional atendendo a que sempre foi feita uma gestão
criteriosa do número de colaboradores, sem redundâncias nem desperdícios. As
entradas de novos colaboradores têm-se essencialmente resumido à substituição de
colaboradores temporariamente ausentes.
Os colaboradores do IPO de Coimbra são maioritariamente mulheres jovens, o que se
traduz em longos períodos de ausência bem como na existência de horários flexíveis,
nomeadamente ao nível de turnos fixos diários, conforme se encontra previsto nas
normas de proteção da parentalidade.
No que respeita ao trabalho extraordinário, é de referir que o IPO de Coimbra não dispõe
de serviço de urgência aberto ao exterior, pelo que, e excluindo casos pontuais
decorrentes de necessidades imprevistas, a quase totalidade do trabalho extraordinário
realizado prende-se, de forma exclusiva e programada, com a disponibilização dos
recursos mínimos destinados a garantir a cobertura, em presença física ou em regime
de prevenção, de cuidados aos doentes internados – urgência interna. Com efeito, o IPO
de Coimbra escala, em regime de presença física, e apenas nos períodos horários em
que não há médicos em funções no âmbito do horário normal de funcionamento dos
serviços, dois médicos, um Cirurgião e um Internista/Oncologista. Como se compreende,
não há forma de reduzir esta cobertura de modo a acomodar uma redução que não passe
pela supressão pura e simples da cobertura médica aos doentes internados, com a
gravidade dos riscos daí decorrentes. Para além destes dois médicos em presença física,
é ainda programada a cobertura em regime de prevenção das especialidades
consideradas críticas para assegurar a cobertura de cuidados. Também aqui é apenas
um médico da respetiva especialidade que integra a referida escala.
Num quadro de consolidação e reforço do movimento assistencial, por um lado, e de
aumento do grau de dependência dos doentes já de si debilitados e com amplas
necessidades de apoio decorrentes da patologia oncológica, por outro, a quebra
considerável de recursos humanos, acentuadamente nos grupos profissionais médico,
de enfermagem, de técnicos de diagnóstico e terapêutica e de assistentes operacionais,
peças chave para a prestação de cuidados, causou um forte prejuízo no acesso e na
qualidade aos cuidados de saúde prestados aos doentes, bem como na produção da
instituição.
Assim, e dando continuidade à política seguida em 2015 e 2016, o IPO de Coimbra
pretende em 2017 contratar os recursos humanos necessários para garantir o acesso e
a qualidade dos cuidados de saúde a que sempre habituou a população que serve.
Por esse motivo, a orçamentação de despesas com pessoal para 2017 reflete os
movimentos de saídas e entradas a ocorrer até ao final de 2016 e em 2017,
concretamente, as saídas de pessoal possíveis de serem previstas à data e as entradas
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que serão efetuadas com o objetivo único de colmatar a ausência que resulta das
referidas saídas.
O IPO de Coimbra pretende manter um elevado nível de qualidade na prestação de
cuidados, com base em critérios de eficiência e de rigor na prossecução da sua atividade
e na gestão, um ensino com transmissão de conhecimentos de referência, bem como,
um elevado nível de conhecimentos técnicos e científicos, com claro benefício para os
doentes.
Refira-se ainda que, até esta data, o IPO de Coimbra cumpriu os mais consagrados
critérios de qualidade, conforme é evidenciado e internacionalmente reconhecido pela
acreditação pelas Instituições de renome – CHKS – Health Care and Quality Unit e
Organization of European Cancer Institute (OECI).

2. Agrupamento 02 – Aquisição de Bens e Serviços Correntes
Neste agrupamento estão incluídos compras de materiais no valor de 15.684.221 € e
fornecimentos e serviços externos no valor de 7.806.146 €, num total de 23.490.367 €,
representando um aumento de 7,8% face ao estimado para 2016.

2.a) Aquisição de Bens
Não obstante o aumento de custos na rubrica de medicamentos, o IPO de Coimbra
continua a evidenciar os melhores rácios de custo-efetividade das unidades de saúde do
SNS com as quais compara e o mais baixo custo unitário por doente padrão do seu
grupo. O esforço de contenção da despesa com medicamentos registado nos últimos 5
anos, e as poupanças que daí advieram, foram muito além dos benefícios do acordo
entre o Ministério da Saúde e a Apifarma.
Nos últimos anos tem-se verificado um forte contributo dos Acordos entre o Ministério e
a Apifarma para conter a despesa com medicamentos. Contudo, a entrada de
medicamentos inovadores cujo custo por tratamento é exponencialmente superior irá
provocar uma forte pressão no aumento de encargos desta rubrica.

2.b) Aquisição de Serviços
As aquisições de serviços externos irão registar um aumento considerável principalmente
nas rubricas de subcontratação de serviços externos de saúde de radioterapia e
imagiologia, e que se estimam num aumento de 1,5 milhões de euros. Na origem deste
aumento estão dois investimentos distintos, por um lado a substituição dos 2
aceleradores lineares irá implicar a necessidade de tratar doentes fora de portas durante
um período de pelo menos 7 semanas, e por outro lado a construção do novo edifício
onde está instalada a imagiologia terá inevitavelmente impactos na produção do serviço,
pelo menos durante o período de reinstalação dos equipamentos.

3. Agrupamento 03 – Juros e Outros Encargos
Nada a informar já que não se prevê suportar juros e encargos financeiros.

4. Agrupamento 04 – Transferências Correntes
O valor desta rubrica situa-se nos 4.657 € e advêm do pagamento de bolsas de estágio
financiados com contrapartida em receita.
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5. Agrupamento 05 – Subsídios
Nada a informar já que não se prevê atribuir subsídios a terceiros.

6. Agrupamento 06 – Outras despesas correntes
O valor previsto está em linha com o estimado para 2016 e fixa-se em 55.839 € e resulta
do pagamento de taxas diversas e impostos.

7. Agrupamento 07 – Aquisição de bens de capital
O plano de investimentos para 2017 prevê um valor de aquisição de bens de capital de
12.000.000 €, estando asseguradas as respetivas contrapartidas de financiamento,
sendo 8.300.000 € por Ativos Financeiros e 3.700.000 € por Saldo de Gerência
Anteriores, constituindo ambos capital próprio da entidade.
Do total de investimento, apenas 5.000.000 € são referentes à construção do edifício de
Cirurgia/Imagiologia, estando incluídos no Programa do Plano de Investimentos
aprovado por Despacho Conjunto em 2009 e reaprovado em Agosto de 2014 e
submetido como Programa de Investimentos Plurianual no Sistema do Orçamento de
Estado.
Os restantes 7.000.000 e referem-se aos seguintes investimentos:
- Substituição de 2 aceleradores lineares (6.000.000 €) – processo de autorização em
curso tendo obtido parecer favorável da ARS Centro, e que foram considerados
estratégicos pelo Ministério da Saúde através da realização de um aumento do capital
estatutário de 3.700.000€.
- Investimentos de 500.000 € na área das infraestruturas e sistemas de informação para
a prossecução do processo clínico eletrónico, tendo apresentado uma candidatura a
financiamento comunitário ao SAMA.
- Outros investimentos de substituição de equipamentos no valor de 500.000 €.

8. Agrupamento 08 – Transferências de capital
Nada a informar já que não se preveem suportar despesas com transferências de capital.

9. Agrupamento 09 – Ativos financeiros
Nada a informar já que não se preveem suportar despesas com ativos financeiros.

10. Agrupamento 10 – Passivos financeiros
Nada a informar já que não se preveem suportar despesas com passivos financeiros.

11. Agrupamento 11 – Outras despesas de capital
Nada a informar já que não se preveem suportar despesas com capital.

12. Agrupamento 12 – Operações extra orçamentais
Nada a informar já que não se prevê o registo de operações extraorçamentais.
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Justificação do saldo global e dos
indicadores
Justificação do saldo global:
O projeto de orçamento apresenta um saldo global nulo, com a receita e despesa no
valor de 61.873.178 €.
As fontes de receita subdividem-se em: 48.373.178 € de receitas correntes, 9.800.000 €
de ativos financeiros e de 3.700.000 € de saldo de gerência anterior já aprovado para
aplicação em despesa de investimento.
As despesas correntes perfazem o valor de 49.873.178 € e as despesas de capital o
valor de 12.000.000€. Quanto às despesas correntes refira-se que será necessário
utilizar ativos financeiros de 1.500.000 € para assegurar o financiamento integral da
despesa corrente, estando esta situação associada a despesas inerentes ao
investimento a realizar.

Justificação dos indicadores:
As despesas com pessoal no total do orçamento apresentam uma redução de 46% para
42,5%, mas há que relevar que o orçamento aumenta substancialmente em resultado do
aumento do investimento. Expurgando o efeito do investimento, o peso das despesas
com pessoal no total das despesas correntes diminuí de 54,2% para 52,8%.
No entanto, nota-se um crescimento do valor das despesas com pessoal por funcionário
em 1,7% em resultado do efeito das reversões das reduções remuneratórias ocorridas
gradualmente ao longo de 2016 e cujo impacto em 2017 é total para o conjunto das
remunerações.
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A. Pagamentos em atraso
O IPO de Coimbra apresenta um prazo médio de pagamento que se situa nos 30 dias
não tendo qualquer situação de atraso de pagamento nem dívida vencida.

B. Compromissos Plurianuais
Em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de
21 de junho, e no Despacho n.º 9620/2014, de 25 de Julho, da Ministra de Estado e das
Finanças e do Ministro da Saúde, compete aos órgãos de direção das entidades públicas
empresariais tutelados pelo membro do Governo responsável pela área da saúde, que
não possuam pagamentos em atraso, a competência prevista no n.º 1 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, desde que o financiamento dos compromissos
plurianuais apenas envolvam receitas próprias.
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O IPO de Coimbra encerrou o exercício de 2015 com um saldo de disponibilidades
superior a 32.374.502,12 euros e um saldo de clientes (Instituições do Estado – ACSS e
ARSCentro) superior a 18 milhões de euros, o que por si é garantia de financiamento
integral do Plano Global de Investimentos. Assim, no total o IPO de Coimbra dispõe de
um valor absoluto de fundo de maneio superior a 50 milhões de euros para necessidades
de investimento de 37,9 milhões de euros, apesar de ter a possibilidade de candidatura
a fundos comunitários de 4 milhões de euros no Programa Centro2020.
Contudo, o diferencial entre o fundo de maneio e o valor do investimento destina-se a
salvaguardar potenciais perdas por diminuição de produção e/ou subcontratação externa
a ocorrer no período de obras.

COMPONENTE I - Investimentos em infra-estrutura física e
plataforma tecnológica
O IPO de Coimbra tem o seu Plano de Investimentos re-aprovado por Despacho do
Senhor Secretário de Estado da Saúde, Dr. Manuel Teixeira, de 18 de agosto de 2014,
Plano esse que está em curso e que se traduz:
Remodelação das áreas cirúrgicas, novo bloco operatório, novas unidades de
internamento, unidade de cuidados intensivos, remodelação da imagiologia.
Modernização dos equipamentos de radioterapia/radioncologia – concluído em abril de
2016.
Remodelação da oncologia médica com ampliação do hospital de dia – iniciadas as obras
em abril de 2016 com conclusão prevista na primeira quinzena de agosto pp.
Este Plano de Investimentos totaliza agora 26,8 M€ e está garantido o seu financiamento
por capitais próprios. No entanto, o mapa resumo dos investimentos considera apenas o
financiamento por capitais próprios no valor de 21.473.546 €, de financiamento
comunitário no valor de 5.315.102 € e de 62.500 € por saldo de gerência.
Trata-se de um investimento estruturante para o futuro da
Oncologia na Região Centro e no País e do IPO de
Coimbra enquanto Instituição de referência na
Região absolutamente dedicada ao diagnóstico e
tratamento das doenças oncológicas e enquanto pilar
da oncologia em Portugal.

Imagem: 3dHelps | Projeto:
Aripa

 Projeto
de
arquitetura
para
remodelação/ampliação das áreas cirúrgicas e
imagiologia está concluído, prevendo-se a
abertura de concurso para a obra até final do
primeiro semestre de 2016;
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 Ainda no mês de agosto irá concluir-se da obra para a
remodelação da oncologia médica com ampliação do
hospital de dia;

Projeto: Afonso Marques Engenharia



Estão fornecidos e em funcionamento quatro dos cinco
lotes que integraram o concurso público para aquisição de
uma solução integrada de tratamentos de radioterapia
(substituição do CLINAC/ano:1995 por uma tomoterapia),
passando a rede de dados e imagem a incluir a componente
II do Plano.

COMPONENTE II – Atualização da plataforma tecnológica
1. Equipamento de Radioterapia
Para além do plano de investimentos aprovado e em curso, o IPO de Coimbra submeteu
a aprovação superior o processo de autorização nos termos do Despacho 10220/2014
para a substituição dos seus dois aceleradores lineares (radioterapia/radioncologia).
Trata-se de dois equipamentos gémeos, ONCOR-SIEMENS, cujo ciclo de vida está
próximo do final. Acresce que a empresa em 2012 se retirou do mercado de
equipamentos de radioterapia, pelo que não existe qualquer possibilidade de continuar a
investir tecnologicamente nestes equipamentos.
A ARS Centro já se pronunciou favoravelmente sobre este investimento, tendo o
processo seguido para a ACSS para obtenção das respetivas autorizações.
O IPO de Coimbra é referência para toda a Região Centro no que concerne aos
tratamentos de radioterapia, assegurando a totalidade dos tratamentos à globalidade dos
doentes com indicação para esta vertente terapêutica, com exceção dos doentes do
CHUC, que dispõe de recursos para as suas necessidades internas.
A substituição dos dois aceleradores lineares, por dois novos aceleradores gémeos,
única forma de gerir, adequadamente, o plano de tratamento dos doentes e as paragens
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obrigatórias das máquinas é, por conseguinte, uma necessidade urgente a fim de manter
a capacidade de tratamento dos doentes, dentro do sistema público, de forma eficiente,
clinicamente efetiva e de acordo com os mais elevados padrões de qualidade técnica e
cientifica que só os centros de excelência como os Institutos de Oncologia podem
assegurar.
A estimativa dos recursos necessários para esta componente do plano de investimentos,
que integra os dois aceleradores lineares, os sistemas de planeamento e simulação e a
rede de dados e imagem é de 6.000.000 €.

2. Equipamento de Imagiologia
A Imagiologia é uma vertente crítica em oncologia e a “escola” de radiologia do IPO de
Coimbra é uma referência nacional no diagnóstico e tratamento do cancro,
particularmente ao nível da patologia mamária. A importância estratégica do rastreio do
cancro da mama no aumento da sobrevida das doentes é reconhecida
internacionalmente e a Região Centro, é a Região do país onde este tem maior
implantação. Também aqui a Imagiologia desempenha um papel central.
A substituição de alguns equipamentos de Imagiologia que estão em fim de vida é
mandatária, tornando-se por isso necessário equacionar a substituição de uma
Ressonância Magnética Nuclear no valor estimado de 1,2M€ e um equipamento de TAC
de 800.000€. Não obstante, estes investimentos terão de ser realizados aquando da
conclusão das obras.

3. Equipamento de Medicina Nuclear
A intervenção na estrutura física das áreas cirúrgicas e Imagiologia vai permitir que a
componente tecnológica da medicina nuclear possa ser instalada na continuidade da
radiologia, uma vez que, cada vez mais, partilham tecnologia e conhecimento de forma
integrada.
Esta partilha de espaço físico e de tecnologia otimizará o percurso clinico do doente no
seu processo de diagnóstico e tratamento e contribuirá para uma maior eficiência na
gestão dos recursos, maior celeridade dos processos e redução do risco clinico.
Por outro lado permitirá rentabilizar as equipas, particularmente ao nível do número de
enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapêutica, para além da possibilidade de
concentração do apoio técnico-administrativo e redução de espaços de uso comum,
revelando-se como uma solução promotora de maior eficiência.
Há necessidade de substituir os equipamentos de medicina nuclear que têm nesta altura
mais de 13 anos de uso intensivo – Gama Câmara, SPECT-CT e equipamentos
complementares – estimando-se para o efeito um valor de 1,8M€.
Em conclusão, as necessidades de investimento em equipamento pesado de
substituição/atualização da plataforma tecnológica situam-se em 9,8 M€ (IVA incluído).
O IPO de Coimbra, dispõe apenas de uma pequena parte dos recursos financeiros para
este investimento, posto que a quase totalidade dos seus capitais próprios estão
alocados à componente I do plano de investimento.
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Para o seu financiamento, foi realizado em outubro de 2015, um aumento do capital
estatutário em 3.700.000 € como forma de financiar a componente II do Plano de
investimentos, estando expresso no Despacho de aumento de capital a importância
estratégica da execução do Plano ser apoiada por fundos comunitários.
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Anexo II - Fundamentação de Orçamento das despesas
com pessoal
Tipo de efetivo

Pagamentos
efetuados em junho
2016 (1)

Efetivos reais em
funções - Mapa
Pessoal
Estimativa de
Despesa com pessoal
em 31-dez-2016 (2)
Outras pensões

Outros

Efetivos reais em
funções - Mapa
Pessoal
Estimativa de
Despesa com pessoal
em 31-dez-2017 (3)
Outras pensões
Outros

Designação da Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE)

Dirigente superior de 2º grau
Dirigente intermédio de 1º grau
Técnico Superior
Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal
administrativo
Assistente operacional, operário, auxiliar
Informático
Pessoal de Investigação Científica
Médico
Enfermeiro
Téc. Diagnóstico e Terapêutica
Técnico Superior de Saúde
Contratos Emprego-Inserção/PEPAC
TOTAL
Dirigente superior de 1º grau
Dirigente superior de 2º grau
Dirigente intermédio de 1º grau
Técnico Superior
Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal
administrativo
Assistente operacional, operário, auxiliar
Informático
Pessoal de Investigação Científica
Médico
Enfermeiro
Téc. Diagnóstico e Terapêutica
Técnico Superior de Saúde
Assistente operacional, operário, auxiliar
Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal
administrativo
Assistente operacional, operário, auxiliar
Informático
Médico
Enfermeiro
Téc. Diagnóstico e Terapêutica
Contratos Emprego-Inserção/PEPAC
TOTAL
Dirigente superior de 1º grau
Dirigente superior de 2º grau
Dirigente intermédio de 1º grau
Técnico Superior
Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal
administrativo
Assistente operacional, operário, auxiliar
Informático
Pessoal de Investigação Científica
Médico
Enfermeiro
Téc. Diagnóstico e Terapêutica
Técnico Superior de Saúde
Assistente operacional, operário, auxiliar
Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal
administrativo
Assistente operacional, operário, auxiliar
Informático
Médico
Enfermeiro
Téc. Diagnóstico e Terapêutica
Contratos Emprego-Inserção/PEPAC

Nº de postos de
trabalho/efetivos

Remuneração
Ilíquida (a)

Subsídios de
Férias e Natal
(b)

Encargos da
entidade
patronal (c)

Restantes
Despesas com
Pessoal (d)

Total das
Despesas com
Pessoal

3
1
24

11.618,59
3.146,36
47.099,58

12.611,16
3.408,56
52.249,97

6.766,00
1.556,79
24.071,33

4.519,30
89,67
4.060,26

35.515,05
8.201,38
127.481,14

128
252
8
2
178
251
95
28
2
972
1
3
1
24

95.126,71
126.092,16
15.793,61
7.015,91
477.179,24
293.911,98
99.122,32
48.581,00
0,00
1.224.687,46
55.319,64
140.875,44
38.081,31
579.587,50

107.501,45
148.982,82
16.034,03
7.808,57
558.305,60
351.444,80
116.226,17
58.285,36
0,00
1.432.858,49
9.219,94
23.397,62
6.319,79
97.684,59

48.343,56
67.753,34
7.909,34
3.653,58
271.106,70
162.645,32
53.122,45
26.416,28
0,00
673.344,69
19.487,77
51.278,92
10.545,23
166.967,00

12.094,64
27.899,62
1.987,30
691,33
117.854,84
60.732,14
16.563,77
6.217,34
417,02
253.127,23
20.189,84
54.464,01
999,18
52.266,20

263.066,36
370.727,94
41.724,28
19.169,39
1.424.446,38
868.734,24
285.034,71
139.499,98
417,02
3.584.017,87
104.217,18
270.015,99
55.945,51
896.505,29

126
251
7
2
175
251
94
28
0

1.174.451,98
1.591.372,46
163.432,07
84.893,75
5.930.773,69
3.750.052,64
1.215.422,15
619.237,90
0,00

200.255,34
276.937,02
26.168,64
14.484,89
1.020.205,26
663.500,24
216.323,29
106.778,86
1.797,54

329.331,50
473.356,25
49.229,92
24.791,07
1.928.040,52
1.160.819,45
362.778,52
184.370,38
1.053,06

133.702,79
346.856,34
23.996,33
6.782,50
1.375.278,93
713.230,48
189.104,06
76.399,94
5.089,38

1.837.741,61
2.688.522,07
262.826,96
130.952,21
10.254.298,40
6.287.602,81
1.983.628,02
986.787,08
7.939,98

2
1
1
3
0
1
2
973
0
0
0
0

1.366,26
6.978,51
26.782,44
1.625,70
5.280,81
4.998,29
0,00
15.390.532,54
1.710,96
4.357,08
974,85
23.257,70

424,37
4.684,65
4.452,46
28.706,20
4.361,91
1.807,52
0,00
2.707.510,13
285,16
807,80
189,57
4.715,81

544,24
3.538,01
7.418,27
13.898,57
2.695,97
2.102,88
0,00
4.792.247,53
602,73
1.606,28
276,49
6.381,64

1.148,01
3.677,85
1.033,34
31.332,95
4.481,07
4.821,17
8.639,74
3.053.494,11
624,44
1.384,59
25,62
1.919,92

3.482,88
18.879,02
39.686,51
75.563,42
16.819,76
13.729,86
8.639,74
25.943.784,30
3.223,29
8.155,75
1.466,53
36.275,07

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.446,62
9.861,22
3.223,33
2.513,05
63.843,11
44.504,92
4.794,13
11.407,58
0,00

1.811,72
7.362,28
1.607,26
482,91
18.571,94
24.083,10
561,71
3.201,26
-1.797,54

3.115,54
5.648,15
1.218,80
526,29
32.604,73
18.349,47
2.223,88
4.701,26
-1.053,06

-2.377,79
-1.501,50
547,63
-508,06
-16.442,49
-10.233,39
-655,55
4.833,94
-5.089,38

12.996,09
21.370,15
6.597,02
3.014,19
98.577,29
76.704,10
6.924,17
24.144,04
-7.939,98

0
0
0
0
0
0
0
0

-1.366,26
1.202,13
405,36
80.225,34
1.928,07
3.162,19
0,00
266.451,38

-424,37
-3.284,07
78,84
-17.693,74
-3.160,43
-447,44
0,00
36.951,77

-544,24
927,91
114,97
11.612,39
-207,17
1.098,00
0,00
89.204,06

-1.148,01
10.859,43
-8,54
5.107,79
-2.002,11
4.570,39
-3.983,02
-14.076,09

-3.482,88
9.705,40
590,63
79.251,78
-3.441,64
8.383,14
-3.983,02
378.531,12
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Anexo II-A - Evolução dos movimentos com pessoal

Ocorridos entre
01/01/2015 e 31/12/2015

Movimentos

1 de janeiro:
(1) Início do período:
(2) Entradas

Ocorridos entre
01/01/2016 e 31/12/2016

1 de janeiro:

Ocorridos entre
01/01/2017 e 31/12/2017

1 de janeiro:

926
55

961
31

973
21

50
5
20

16
15
19

21
21

Alterações de leis orgânicas
Mobilidade
Regresso
Admissões externas a serviços Adm. Central
Outros motivos
(3) Saídas
Alterações de leis orgânicas

5

Aposentações

6
9
1

Rescisões
Mobilidade
Requalificação

20

Outros motivos

31 de dezembro:
(4)=(1)+(2)-(3) Fim do período:
Variação (4)-(1)
Variação em % (4)/(1)

14
31 de dezembro:

961
35
1,04

5
31 de dezembro:

973
12
1,01

973
1,00

Anexo II-B – Informação complementar de despesas com
pessoal

Designação da Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE) (a)
Dirigente superior de 1º grau
Dirigente superior de 2º grau
Dirigente intermédio de 1º grau
Técnico Superior
Informático
Pessoal de Investigação Científica
Médico
Enfermeiro
Téc. Diagnóstico e Terapêutica
Técnico Superior de Saúde
TOTAL

Total Pago de Janeiro a
Junho - reversão da
redução remuneratória
em 2016 (b)
1.612,72
7.676,95
1.366,98
13.729,50
4.306,80
3.569,50
229.389,27
23.623,84
2.646,06
12.258,96
300.180,58

Nº de postos de
trabalho/efetivos a 30
Junho (c)
1
3
1
22
7
2
173
86
14
27
336

Total a pagar de Julho a Valor mensal de Outubro
Dezembro - reversão da de 2016 da reversão da
redução remuneratória redução remuneratória
em 2016 (d)
(e)
0,00
0,00
11.824,56
2.187,33
1.991,07
368,15
20.183,85
3.733,66
6.327,27
1.198,70
5.163,27
956,74
348.199,68
66.226,88
30.267,33
6.095,32
3.033,78
651,56
18.056,61
3.421,34
445.047,42
84.839,68
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Anexo X – Memória Justificativa do OE/2017

Programa –

013-SAUDE

Ministério -

012-SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS

Designação Serviço:

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA FRANCISCO GENTIL, EPE

Código Serviço:

6507

I - Proposta de Orçamento para 2017
(Unid: Euros)

RCE

Designação

Estimativa 2016

Redução de Receita ou
Pressão na Despesa 2017

Iniciativas 2017

Aumento de Receita ou
Poupança na Despesa 2017

Proposta orçamento
2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1)+(2)+(3)+(4)

Variação face a estimativa

R.01

Impostos diretos

0

R.02

Impostos indiretos

0

R.03

Contribuições de Segurança Social

R.04

Taxas, multas e outras penalidades

317.654

R.05

Rendimentos de propriedade

287.000

R.07

Venda de bens e serviços

R.06 + R.10

Transferências

R.08 + R.09 + R.13 + R.14 + R.15 Outras receitas
R.11 + R.12

Saldo da gerência anterior

R.99

Transferencia Receitas Gerais

%
(7)=(6)/(1)

0
0

0

0

318.798

1.144

0%

150.000

-137.000

-48%

46.470.974

864.982

47.335.956

864.982

2%

14.198

119.226

133.424

119.226

840%

435.000

-109.977

-20%

4.889.082

13.500.000

4.889.082

57%

-109.977

8.610.918

9.800.000
0

0

61.873.178

5.627.457

Receitas Gerais

0

0

Receitas Próprias

0

0

Fundos Europeus

0

0

Total Receita (b)
Por FF

-137.000

544.977

Ativos/Passivos Financeiros (a)

R.16

1.144

Valor
(6)=(5)-(1)

56.245.721

-246.977

0

5.874.434

Transf. no âmbito das AP

0

Total Receita por FF

10%

0

0

0

0

0

0

0

Despesas com o pessoal

25.877.952

444.364

0

0

26.322.315

444.364

2%

D.01.01

Remunerações certas e permanentes

19.036.665

306.020

19.342.685

306.020

2%

D.01.02

Abonos Variáveis ou eventuais

1.810.211

29.755

1.839.967

29.755

2%

D.01.03

Segurança Social

5.031.075

108.589

5.139.664

108.589

2%

21.791.498

1.698.869

23.490.367

1.698.869

8%

0

0

4.657

-6.615

0

0

12.000.000

3.490.840

41%

55.839

0

0%

0

0

61.873.178

5.627.458

Receitas Gerais

0

0

Receitas Próprias

0

0

Fundos Europeus

0

0

Transf. no âmbito das AP

0

0

D.01

D.02

Aquisição de bens e serviços

D.03

Juros e outros encargos

D.04 + D.08

Transferências

D.05

Subsídios

D.07

Investimento

D.06 + D.11

Outras despesas

D.09 + D.10

Ativos/Passivos Financeiros (c)

11.272
8.509.160

3.490.840

55.839

Total Despesa (d)
Por FF

-6.615

56.245.721

Total Despesa por FF

5.634.073

0

0

0

-6.615

0

0

0

-59%

10%

0

Controlo Receita

ERRO

ERRO

0

ERRO

ERRO

ERRO

Controlo Despesa

Erro

Erro

0

Erro

Erro

Erro

Operações extraorçamentais
R.17

Receitas extraorçamentais

0

0

D.12

Despesas extraorçamentais

0

0

-4.172.543

-7%

5.627.458

10%

Por memória
(e) = (b) - (a)

Receita efetiva

56.245.721

-246.977

0

5.874.434

52.073.178

(f) = (d) - (c)

Despesa efetiva

56.245.721

5.634.073

0

-6.615

61.873.178

(g) = (e) - (f)

Saldo Global

0

-5.881.049

0

5.881.049

-9.800.000

-9.800.000 ############

II - Indicadores Recursos Humanos

Indicadores Recursos Humanos

Estimativa 2016

Forma de cálculo
valor

PO 2017
%

valor

PDP (Peso das Despesas com Pessoal)

Total agrupamento 01/Despesa efetiva total

Despesa com pessoal media por pessoa

Total agrupamento 01/n.º efetivos do mapa de
pessoal

26.596,04

27.052,74

Remuneração Média

RCP/ n.º efetivos do mapa de pessoal

19.564,92

19.879,43

%
42,5%

46,0%
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Anexo XI – Iniciativas de eficiência e controlo orçamental
Programa: SAÚDE
Ministério: SAÚDE
Designação Serviço: INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA FRANCISCO GENTIL EPE
Código Serviço: 6507

I - Proposta de Orçamento para 2017
(Unid: Euros)
Áreas

1. Ganhos de eficiência na aquisição de bens e serviços

2. Otimização da gestão do património imobiliário,
incluindo uso mais eficiente de espaço e eliminação de
arrendamentos injustificadamente onerosos
3. Reforço da capacidade de serviços públicos
responderem a pressões do lado da procura através de
realocação interna de recursos humanos
4. Aumento da produtividade dos serviços, por exemplo
por reconfiguração de processos e eliminação de
atividades redundantes
5. Identificação de medidas geradoras de novas receitas
próprias
6. Outras iniciativas

Estimativa de Impacto
Orçamental

Descrição breve das Iniciativas de eficiência e controlo orçamental

1.1

Realização de procedimentos com vista à contratação da prestação de serviços de transporte não urgente de doentes residentes ou com destino
em diversos concelhos da área de influência do IPO de Coimbra.

1.2

Instituir uma política ativa de estimulo à alteração de comportamentos com impacte na eficiência energética

1.3

Criação de uma reprografia para impressão a cores

66.179
9.150
15.000

Sub Total (1) :

90.329

Sub Total (2) :

0

2.1

3.1
Sub Total (3) :

0

4.1

Redefinição do processo de adminsitração de medicamentos

32.500

4.2

Realocação de recursos humanos na sequência da implementação do processo clínico eletrónico

54.000

4.3

Centralização do sistema de recolha e entrega das cargas aos serviços

60.480
Sub Total (4) :

146.980

Sub Total (5) :

0

5.1

6,1
Sub Total (6) :
Total (1) + (2) + (3) + (4) + (5)+ (6):

0
237.309

II – Justificação das Iniciativas de eficiência e controlo orçamental
1. Ganhos de eficiência na aquisição de bens e serviços

1.1

A des pes a a s s oci a da a o tra ns porte nã o urgente de doentes tem a umento nos úl ti mos a nos no IPO de Coi mbra , tendo a ti ngi do 1.323.584,77€ no a no de 2015. A rea l i za çã o de
procedi mentos com vi s ta à contra ta çã o da pres ta çã o de s ervi ços de tra ns porte nã o urgente de doentes res i dentes ou com des ti no em di vers os concel hos da á rea de i nfl uênci a do IPO de
Coi mbra , a tri bui ndo es te s ervi ço a empres a s tra ns porta dora s s el eci ona da s contra tua l mente, tem como objecti vos ba i xa r os preços uni tá ri os a pa ga r por qui l ometro e tempo de es pera ,
bem como a umenta r o número de a grupa mento de doentes , reduzi ndo des ta forma a des pes a com tra nportes . Pel a experi ênci a já a dqui ri da nes ta ma téri a cons i dera -s e pos s ível uma
reduçã o de 5%. As s i m tendo como ba s e a des pes a de 2015, es ti ma -s e um ga nho de 66.179,23€

1.2

Reforça r-s e-ã o a s medi da s de pol i ti ca i nterna di ri gi da à a l tera çã o de comporta mentos no que s e refere a : des l i ga r os computa dores no fi na l da jorna da de tra ba l ho; des l i ga r a
i l umi na çã o s empre que s e a ba ndona o l oca l de tra ba l ho; tempori za dores pa ra des l i ga r os a pa rel hos de a r condi ci ona do.

1.3

Com a cri a çã o de uma reprogra fi a pa ra i mpres s ã o a cores a poupa nça s eri a s i gni fi ca ti va uma vez que i ri a s ubs ti tui r todo o pa rque de i mpres s ora s a cores , a ca ba r com a a qui s i çã o de
múl ti pl a s referênci a s de toners , drumki ts , rol o fus ores e ki ts de ma nutençã o e di mi nui r a des pes a em recurs os huma nos .

2. Otimização da gestão do património imobiliário, incluindo uso mais eficiente de espaço e eliminação de arrendamentos injustificadamente onerosos
2.1

3. Reforço da capacidade de serviços públicos responderem a pressões do lado da procura através de realocação interna de recursos humanos
3.1

4. Aumento da produtividade dos serviços, por exemplo por reconfiguração de processos e eliminação de atividades redundantes

4.1

A redefi ni çã o do proces s o de a dmi ni s tra çã o de medi ca mentos de el eva do va l or pa s s a ri a por s e i ns ti tui r di a s fi xos pa ra a rea l i za çã o de tra ta mentos com a l guns medi ca mentos bem
i denti fi ca dos , de modo a fa zer a provei ta mento dos rema nes centes .

4.2

A i mpl ementa çã o do proces s o cl íni co va i permi ti r rea l oca r a s s i s tentes opera ci ona i s que a tua l mente a s s egura m a s funções de mens a gei ro, no tra ns porte e di s tri bui çã o dos proces s os
cl íni cos em s uporte documenta l fís i co. Tendo em cons i derçã o a premi s s a de que es tes tra ba l ha dores nã o executa m excl us i va mente es ta s funções , es ti ma -s e que pos s a s er rea fecta do a
outra s funções um tota l de ci nco As s i s tentes Opera ci ona i s em equi va l ente a tempo compl eto, reforça ndo a di s poni bi l i da de de tempo de tra ba l ho da s equi pa s que es tã o di reta mente
envol vi da s na pres ta çã o di reta de cui da dos a os doentes .

4.3

O IPO de Coi mbra é uma i ns ti tui çã o pa vi l hona r cons ti tuída por di vers os edi fíci os i mpl ementa dos em tereno com uma i ncl i na çã o a centua da , di s pers os entre s i e com l i ga ções di fícei s de
percorrer. As des l oca ções de a s s i s tentes opera ci ona i s pa ra tra npos te de di vers a s ca rga s , num contexto es trutura l de ci rcui tos compl exos , cons ti tui um forte cons tra ngi mento na ges tã o
di á ri a des tes a ti vos porque s ã o frequentes , di s pers a s e demora da s . Pel o que a i mpl ementa çã o de um s i s tema de recol ha e entrega da s ca rga s a os s ervi ços fi ca ri a centra l i za do,
tra duzi ndo-s e na el i mi na çã o dos cons tra ngi mentos e cons equentemente numa poupa nça .

5. Identificação de medidas geradoras de novas receitas próprias
5.1

6. Outras iniciativas
6,1
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Anexo A – Demonstração de Resultados Previsional

Variação

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

UN:Euro
EXERCÍCIO

Conta
POCMS

2016

2017/2016
VALOR

2017

EM %

CUSTOS E PERDAS
61

Custo das merc.vend e mat consumidas

62

Fornecimentos e serviços externos

64

Custos com o pessoal

65

Outros custos operacionais

66

Amortizações do exercício
(A)

68
69

Custos e perdas financeiras
(C)
Custos e perdas extraordinárias
(E)

14.442.227,53

15.403.978,74

961.751,21

6,7%

7.230.449,50

8.102.158,76

871.709,26

12,1%

25.867.997,86

26.300.503,72

432.505,86

1,7%

53.440,95

53.440,95

0,00

0,0%

3.050.000,00

3.350.000,00

300.000,00

9,8%

50.644.115,85

53.210.082,17

2.565.966,32

5,1%

1.575,38

1.575,38

0,00

0,0%

50.645.691,22

53.211.657,55

2.565.966,32

5,1%

822,86

822,86

0,00

0,0%

50.646.514,08

53.212.480,41

2.565.966,32

5,1%

0,00

86

Imposto sobre o rendimento

0,00

0,00

(G)

50.646.514,08

53.212.480,41

2.565.966,32

5,1%

88

Resultado líuido do exercício

-93.187,05

-1.600.000,00

-1.506.812,95

1617,0%

50.553.327,03

51.612.480,41

1.059.153,38

2,1%

PROVEITOS E GANHOS
711

Vendas

712

Prestações de serviços

0,00

0,00

0,00

0,0%

47.711.164,47

49.001.514,91

1.290.350,44

2,7%

74

Transf. E subs.correntes obtidos

128.060,00

133.424,00

5.364,00

4,2%

76

Outros proveitos e ganhos operacionais
(B)

326.959,00

327.541,50

582,50

0,2%

48.166.183,47

49.462.480,41

1.296.296,94

2,7%

600.000,00

400.000,00

-200.000,00

-33,3%

48.766.183,47

78

Proveitos e ganhos financeiros
(D)

49.862.480,41

1.096.296,94

2,2%

79

Proveitos e ganhos extraordinários
(F)

1.787.143,56

1.750.000,00

-37.143,56

-2,1%

50.553.327,03

51.612.480,41

1.059.153,38

2,1%

Resultados operacionais: (B)-(A)

-2.477.932,38

-3.747.601,76

-1.269.669,39

51,2%

598.424,62

398.424,62

-200.000,00

-33,4%

Resultados financeiros: (D-B)-(C-A)
Resultados correntes: (D)-( C )

-1.879.507,75

-3.349.177,14

-1.469.669,39

78,2%

Resultados antes de impostos: (F)-( E )

-93.187,05

-1.600.000,00

-1.506.812,95

1617,0%

Resultado líquido do exercício: (F)-(G)

-93.187,05

-1.600.000,00

-1.506.812,95

1617,0%
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Anexo B – Balanço Previsional

BALANÇO PREVISIONAL

UN:Euro
EXERCÍCIO

Conta
POCMS

Estimado-2016

ATIVO
AB

2017
AL

AL

AP

Imobilizado
Imobilizações incorpóreas:
431

Despesas de instalações

433

Propriedade industrial
Total Imob.incorpóreas:

116.423,08

754.624,67

658.793,44

95.831,23

439,88

350,48

89,40

196,66

755.064,55

659.143,92

95.920,63

116.619,74

Imobilizações corpóreas:
421

Terrenos e recursos naturais

8.243.000,00

0,00

8.243.000,00

8.243.000,00

422

Edificíos e outras construções

38.610.622,93

15.144.217,44

23.466.405,49

27.195.490,49

423

Equipamento básico

33.598.183,16

25.757.131,49

7.841.051,67

12.558.177,67

424

Equipamento de transporte

197.916,92

197.916,92

0,00

0,00

425

Ferramentas e utensílios

1.410,33

1.410,33

0,00

0,00

426

Equipamento administ. e einformático

5.941.258,83

5.332.777,99

608.480,84

812.269,84

442

Imobilizações em curso
Total Imob.corpóreas:

4.013.055,46

0,00

4.013.055,46

4.013.055,46

90.605.447,63

46.433.454,17

44.171.993,46

52.821.993,46

Investimentos financeiros:
414

Investimentos em imoveis

415

Outras aplicações financeiras
Total invest.financeiros:

1.857,89

0,00

1.857,89

1.857,89

12.359,02

0,00

12.359,02

12.359,02

14.216,91

0,00

14.216,91

14.216,91

1.109.802,04

0,00

1.109.802,04

1.138.894,69

131.311,44

0,00

131.311,44

131.311,44

1.241.113,48

0,00

1.241.113,48

1.270.206,13

Circulante
Existências:
36

Matérias primas, subsidiarias e de consumo

33

Produtos acabados intermédios
Total Existências:
Dividas de terceiros - curto prazo

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

1.300.000,00

18.815.931,32

0,00

18.815.931,32

20.895.168,47

Clientes e utentes de cobrança duvidosa

960.210,57

960.210,57

0,00

820,69

Estado e outros entes públicos

119.231,37

0,00

119.231,37

87.839,26

211

Clientes C/C

215

Instituições do MS

218
24

262/3/4/7/8 Outros devedores
Total dívidas de Terceiros:

69.683,77

0,00

69.683,77

53.388,84

21.265.057,03

960.210,57

20.304.846,46

22.337.217,26

20.190.839,96

0,00

20.190.839,96

6.690.839,96

20.190.839,96

0,00

20.190.839,96

6.690.839,96

Títulos negociáveis:
153

Títulos da dívida pública
Total Títulos negociáveis:
Dpósitos em instituições financeiras e caixa:

13

Conta no tesouro

3.543.080,93

0,00

3.543.080,93

3.543.080,93

12

Depósitos em instituições financeiras

2.178,45

0,00

2.178,45

2.178,45

11

Caixa

1.250,00

0,00

1.250,00

1.250,00

3.546.509,38

0,00

3.546.509,38

3.546.509,38

1.071.655,95

0,00

1.071.655,95

1.071.655,95

16.700,23

0,00

16.700,23

16.700,23

1.088.356,18

0,00

1.088.356,18

1.088.356,18

90.653.796,46

87.885.959,02

Total Depósitos e Caixa
Acréscimos e diferimentos:
271

Acréscimos de proveitos

272

Custos diferidos
Total acréscimos e diferimentos:

47.092.598,09

Total de amortizações

960.210,57

Total de provisões

TOTAL DO ATIVO

138.706.605,12

48.052.808,66
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BALANÇO PREVISIONAL
Conta
POCMS

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

UN:Euro
EXERCÍCIO
2016

2017

FUNDO PATRIMONIAL
51

Património

23.650.000,00

23.650.000,00

56

Reservas de reavalaição

22.258.184,80

22.258.184,80

2.593.317,32

2.593.317,32

Reservas:
571

Reservas Legais

572

Reservas estatuárias

574

Reservas livres

576

Doações
Total das reservas:

59

Resultados transitado

88

Resultado líquido do exercício

TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL

6.472.445,73

6.472.445,73

13.569.393,03

13.569.393,03

2.057.375,03

2.042.364,75

24.692.531,11

24.677.520,83

1.761.347,72

1.668.160,67

-93.187,05

-1.600.000,00

72.268.876,58

70.653.866,30

0,00

0,00

950.337,45

950.337,45

PASSIVO
Dividas a terceiros - curto prazo
219

Adiantamento de clientes, utentes e inst.MS

221

Fornecedores C/C

228

Fornecedores - Faturas em recepção e conferência

2611

Fornecedores de imobilizado C/C

24

Estado e outros entes públicos

262/3/4/7/8 Outros credores
Total de dívidas a terceiros:

0,00

0,00

80.823,69

80.823,69

882.847,72

882.847,72

104.972,24

104.972,24

2.018.981,10

2.018.981,10

Acréscimos e diferimentos:
273

Acréscimos de custos

274

Proveitos diferidos

4.070.000,00

4.070.000,00

12.295.938,78

11.143.111,62

Total acréscimos e diferimentos:

16.365.938,78

15.213.111,62

TOTAL DO PASSIVO:

18.384.919,88

17.232.092,72

90.653.796,46

87.885.959,02

TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
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Anexo C – Mapa dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA

UN:Euro
EXERCÍCIO
2016

2017

FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimento de clientes

46.463.792

47.335.956

Pagamentos a fornecedores

-21.791.498

-23.490.367

Pagamentos ao pessoal

-25.877.952

-26.322.315

Pagamentos/receb. Outros (inclui operac. e extraord.)
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

792.240

830.726

-413.418

-1.646.000

287.000

150.000

FLUXOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimentos provenientes de:
Juros o proveitos similares
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Imobilizações corporeas
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0
-8.509.160

-12.000.000

-8.222.160

-11.850.000

-1.575

-4.000

-1.575

-4.000

FLUXOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:
Subsídios e doações
Pagamentos respeitantes a:
Juros e custos similares
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES

-8.637.153

-13.500.000

Caixa no início do período

32.374.502

23.737.349

Caixa no fim do período

23.737.349

10.237.349
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Anexo D – Mapa de Pessoal

O mapa de pessoal foi aprovado pelo Secretário de Estado da Saúde em 26/08/2014.
Grupo Profissional
Assistente Operacional

Especializacao de Exercício
Auxiliar Alimentação
Auxiliar Apoio e Vigilância
Cozinheira
Electricista de manutençao de equipamentos
Encarregado Sector
Motorista
Operador de Lavandaria
Sem Especialização
Telefonista

Categoria de Exercicio
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Encarregado Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional

Assistente Operacional Total
Assistente Técnico

Gestão

Assistente Técnico

Sem Especialização

Assistente Técnico

Ginecologia/Obstetricia
Medico-cirurgica
Radioterapia
Sem Especialização

Pres.Cons.Administracao Grupo B
Enfermeiro Diretor Conselho Administracao Grupo B
Director Clinico Grupo B
Vogal Executivo - SACEP/SPA Grupo B3

Conselhos de Administração Total
Investigadores

Sem Especialização

Investigador Auxiliar
Investigador Principal

Investigadores Total
Pessoal de Enfermagem

Medico-cirurgica

Enfermeiro
Enfermeiro Chefe
Enfermeiro
Enfermeiro Chefe
Enfermeiro
Enfermeiro Chefe
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro

Assistente Técnico Total
Conselhos de Administração

Reabilitação
Saúde Comunitária
Saúde Infantil e Pediátrica
Saúde Mental e Psiquiatrica
Sem Especialização
Pessoal de Enfermagem Total
Pessoal de Informática

Pessoal de Informática Total
Pessoal Dirigente

Pessoal Dirigente Total
Pessoal em formação pré carreira

Sem Especialização

Sem Especialização

Administrador Hosp. 2.Classe
Administrador Hosp. 3.Classe
Director de Serviços

Anatomia Patológica
Cirurgia Geral

Int Complem Hosp
Int Complem Hosp
Interno Internato Médico
Int Complem Hosp
Int Complem Hosp
Int Complem Hosp
Interno Internato Médico
Int Complem Hosp
Int Complem Hosp
Interno Internato Médico
Int Complem Hosp
Interno Internato Médico

Endocrinologia
Gastrenterelogia
Oncologia Medica
Patologia Clinica
Radioterapia
Urologia
Pessoal em formação pré carreira Total
Pessoal Médico

Especialista informática nível 1-grau 1
Especialista informática nível 2-grau 3
Técnico informática nível 1-grau 1
Técnico informática nível 1-grau 2

Anatomia Patológica

Anestesiologia
Cardiologia
Cirurgia Geral

Cirurgia Maxilo-Facial
Citologia
Dermatovereologia

Endocrinologia
Estomatologia
Gastrenterelogia
Ginecologia/Obstetricia

Hematologia Clinica
Imunohemoterapia
Medicina do Trabalho
Medicina Física e Reabilitação
Medicina Interna

Medicina Nuclear
Neurologia
Oncologia Medica

Otorrinolaringologia

Patologia Clinica

Pneumologia
Psiquiatria
Radiologia
Radioterapia
Urologia

Pessoal Médico Total
Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica
Análises Clínicas e de Saúde Pública

Assistente Graduado Hosp
Assistente Graduado Sénior Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Sénior Hosp
Assistente Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Graduado Sénior Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Graduado Sénior Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Sénior Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Graduado Sénior Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Graduado Sénior Hosp
Assistente Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Graduado Sénior Hosp
Assistente Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Graduado Sénior Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Graduado Sénior Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Graduado Sénior Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Graduado Sénior Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Graduado Sénior Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Sénior Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Hosp
Assistente Graduado Hosp
Assistente Graduado Sénior Hosp
Assistente Hosp

Tecnico 1.Classe
Tecnico 2.Classe
Tecnico Especialista 1.Classe
Tecnico Principal
Anatomia Patologica, Citologica e TanatologicaTecnico 1.Classe
Tecnico 2.Classe
Tecnico Especialista 1.Classe
Tecnico Principal
Cardiopneumologia
Tecnico 1.Classe
Tecnico Especialista 1.Classe
Tecnico Principal
Farmácia
Tecnico 1.Classe
Tecnico 2.Classe
Tecnico Especialista 1.Classe
Medicina Nuclear
Tecnico Especialista 1.Classe
Radiologia
Tecnico 1.Classe
Tecnico 2.Classe
Tecnico Especialista 1.Classe
Radioterapia
Tecnico 1.Classe
Tecnico 2.Classe
Tecnico Especialista 1.Classe
Tecnico Principal
Terapia da Fala
Tecnico 2.Classe
Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica Total
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Farmácia
Assessor Superior Saúde
Assistente Saúde
Fisica Hospitalar
Assessor Saúde
Assistente Saúde
Genetica
Assistente Saúde
Laboratório
Assistente Principal Saúde
Assistente Saúde
Nutricao
Assessor Superior Saúde
Assistente Saúde
Psicologia Clinica
Assistente Saúde
Pessoal Técnico Superior de Saúde Total
Técnico Superior
Medicina
Técnico Superior
Sem Especialização
Técnico Superior
Técnico Superior Total
Total Efetivos

CTFP
2
9
1
2
4
2
1
67
3
91
47
47
1
1
1
1
4
1
1
2
10
3
2
1
6
2
1
1
119
145
2
1
1
4
2
1
1
4
1
2
1
1
1
13
6
1
6
1
2
1
36
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1

CIT

4
1
1
141
147
1

1

1

75
76

122
123
1
1
1
1
4
1
1
2
10
3
2
1
6
2
1
1
216
242
1
2
3
1
7
2
2
1
5
1
2
1
1
1
13
6
1
6
1
2
1
36
2
1
4
2
9
2
2
2
10
1
1
1
1
3
1
2
1
1
4
3
1
3
2
1
1
1
1
4
1
2
1
2
1
1
1
2
11
2
1
1
2
1
2
1
2
1
3
4
1
7
2
1
1
121
3
4
10
1
2
6
5
2
1
3
1
1
1
7
2
3
4
2
5
5
13
2
1
84
2
6
1
7
3
2
4
1
1
1
28
2
18
20
910

127
127
1
1
1
1
4
1
1
2
10
3
2
1
6
2
1
1
229
255
1
4
3
1
9
2
2
1
5
1
2
1
1
1
13
6
1
6
1
2
1
36
2
1
7
2
11
5
2
2
15
3
1
1
1
3
1
4
2
1
5
3
1
5
3
3
1
1
1
4
1
2
1
2
1
1
1
2
11
2
1
2
2
1
3
1
3
1
3
14
1
9
2
1
3
162
3
4
10
1
2
7
5
2
1
3
1
1
3
7
3
3
6
2
5
5
13
2
1
90
2
6
1
8
3
2
5
1
1
1
30
2
19
21
1012

97
97
1
2
3
1
1

3
8
2

8

3
1
2
1
1
4
3
1
3
2
1
1
1
1
4
1
2
1
2
1
1
1
2
11
2
1
1
2
1
2
1
2
1
3
4
1
1
2
1
53
3
3

6

1
68
1
10

1
2
6
5
2
1
3
1
1
1
7
2
3
3
3
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Total Efetivos Lugares Previstos (2013)
2
2
9
9
5
5
2
2
5
5
3
3
1
1
208
241
3
3
238
271

1
1
22
2
12
14
476
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