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NOTA INTRODUTORIA

O estabelecimento Hospitalar correspondente ao Hospital de Amadora/Sintra foi criado
pelo Decreto-Lei no 382/91, de 9 de Outubro, com a denominação de Hospital do
Professor Doutor Fernando da Fonseca. A criação da pessoa colectiva tinha por
objectivo a gestão pública do Hospital. Contudo, em 1995, o Hospital foi entregue à
gestão privada, nos termos de contrato de gestão celebrado com o Hospital de
Amadora/Sintra, Sociedade Gestora, S.A., o qual se extingue a 31 de Dezembro de
2008.
Com a extinção do contrato de gestão, por caducidade decorrente da sua denúncia
para o termo do prazo, é retomada a gestão pública do estabelecimento hospitalar
correspondente ao Hospital de Amadora/Sintra, justificando-se assim que a pessoa
colectiva criada pelo Decreto-Lei no 382191, de 9 de Outubro, seja transformada em
entidade pública empresarial, de acordo com as opções quanto ao modelo de gestão
dos hospitais públicos.
Assim, pelo recente Decreto-Lei no 203/2008 (de 10 de Outubro), é criado, por
transformação, o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E., assegurando
que a transferência da gestão privada para a esfera pública se realiza sem perturbação
no funcionamento do Hospital e na assistência à população.

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E. P. E., tem sede no estabelecimento
hospítalar correspondente ao Hospital de Amadora/Sintra, no concelho da Amadora.

As peças contabilísticas foram preparadas de acordo com o deÍinido no Plano Oficial
de Contabil idade do Ministério da Saúde (POCMS), assim como as notas que se
seguem e respeitam a numeração sequencial definida. As notas cuja numeraçâo ê
omitida neste anexo não são aplicáveis ao Hospital ou a sua apresentação não é
relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas.

8.2.3. BASES DE APRESENTACÃO E PRINCIPAIS CRITERIOS VALORIMETRICOS

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da
continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos do Hospital,
mantidos de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal e
consignados no Plano Oficial de Contas do Ministério da Saúde (POCMS).

Estas demonstrações financeiras reflectem as contas do Hospital, preparadas nos
termos legais para aprovação na competência do Ministro das Finanças e da Saúde.

O principal critério valorimétrico utilizado na preparação das demonstrações financeiras
foi o seguinte:

a) Acréscimos e diferimentos

O Hospital regista os seus proveìtos e custos de acordo com o princípio da
especialização de exercícios pelo qual os proveitos e os custos são reconhecidos à
medida em que são gerados, independentemente do momento em que são
recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os
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correspondentes proveitos e custos gerados são registados nas rubricas de
acréscimos e diferimentos.

8.2.24. DíVIDAS ACTIVAS E PASSIVAS RESPEITANTES AO PESSOAL

De acordo com o princípio da especializaçâo do exercício encontram-se estimados os
custos com a dívida ao pessoal para férias e subsídio de férias para 2009:

Código das contas Desionacão Montante em dívida

273211
273212
273213

Ferias 2009 - Remunerações órgãos directivos
Ferias 2009 - Contrato individual de trabalho
Subsídio de Férias 2009

16.722
2.455

19.177

8.2.32.  MOVIMENTOS OCORRIDOS NO FUNDO PROPRIO

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E., de
no 20312Q08 (de 10 de Outubro), foi criado com um capital
subscrito e integralmente realizado pelo Estado.

8.2.37 . DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FI NANCEI ROS

Os resultados f inanceiros têm a seguinte composição:

acordo com o Decreto-Lei
estatutário de 1.200.000€,

Descontos de pronlo pagamento oblidos
0utros proveitos e ganhos financeiros

8.2.39. OUTRAS INFORMACÕES RELEVANTES

ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS

Em 31 de Dezembro de 2008, os saldos destas rubricas t inham a seguinte
composição:

ustos Diferi
Serviços Tecnologias de informação - Fornecedor
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Férias 2009 - Remunerações Orgãos Directivos
Férias 2009 - Pessoal em Regime Contrato Ind Trabalho
Subsídio de Férias 2009
Encargos s/ remunerações
Trabalhos especializados

16.722,24
2.454,50

19.176,74
3 . 1  1  1  , 1 0

Técnico Oficial de Contas Conselho de Administração


