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A 21 de Dezembro de 2010, a Unidade técnica de Apoio Orçamental (UTAU)apresentou
a Informação Técnica n.Q8/2010, relativa à "Análise das contas do sector da saúde I
SNS" e que teve em vista, fundamentalmente, o apuramento da execução económico
e/ou financeira das entidades que integram directa ou indirectamente.o Serviço
Nacional de Saúde (SNS),sejam as unidades de saúde classificadas como Entidades
Públicas Empresariais (EPE), as unidades de saúde integradas no Sector Público
Administrativo (SPA), as Administrações Regionais de Saúde (ARS) e os serviços
autónomos.

A referida informação pretendeu, ainda, apurar a despesa pública total em saúde, o
que implica, necessariamente, a agregação e consolidação dos dados relativos aos
serviçossupra mencionados.

Sucede que, para os efeitos referidos, imp<?rtavaconhecer o balanço e demonstração
de resultados consolidados relativos ao primeiro semestre de 2010, pois só assim se
poderá analisar a evolução temporal do passivodo SNSno período em questão.

Acresce que, ainda segundo a Informação da UTAU,a ACSS,I.P.(ACSS),indica que "no
seu conjunto, em 2009/ os valores consolidados das entidades que compõem o SNS
apresentam um Resultado Líquido do Exercícionegativo no valor de 375/4 M€", sendo
que "Este resultado resulta essencialmente de dois grandes contributos: o resultado
operacional negativo de 625/3 M€ e, em paralelo, um resultado extraordinário positivo
de 255 M€ que, compensa apenas parcialmente o referido défice operacional. Contudo,
não foi apresentada qualquer justificação para este resultado extraordinário de 2009/
que face ao impacto que tem no apuramento do resultado líquido, é relevante para
efeitos de análise" (vg. pág. 10).

Até ao momento não se conhece, porém, o detalhe da composição dos resultados
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extraordinários de € 255 milhões constantes das demonstrações de resultados
consolidadas referentes a 2009, a que se refere a Tabela 3 da Informação da UTAUe
que tem por fonte a ACSS. .

Sem prejuízo do que se acaba de referir, não deve ainda ser omitido o facto de, por
diversas vezes, os membros do governo com competência no sector da Saúde terem
referido que, no fina!"de 2010, seria possível apurar o valor das dívidas a fornecedores e
a terceiros por parte das entidades integradas no SNS,designada mente hospitais e ARS.

Nestes termos, tendo presente a particular exigência que presentemente se coloca ao
Governo em matéria de transparência das contas públicas e de saneamento
económico-financeiro do Estado, revela-se imperioso e urgente conhecer, de forma tão
actualizada quanto possível, a verdadeira evolução da situação económico-financeira
do SNS.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados
abaixo assinados vêem, através de Vossa Excelência, requerer ao Governo o envio
urgente das seguintes informações, tão actualizadas quanto possível:

1. Balanço e demonstração de resultados consolidados do SNS relativos ao
primeiro semestre de 2010.

2. Detalhe da composição dos resultados extraordinários de € 255 milhões
constantes das demonstrações de resultados consolidadas referentes a 2009.

3. Valor das dívidas a fornecedores e a terceiros por parte das entidades
integradas no SNS.

Palácio de São Bento, 11 de Janeiro de 2010.

Os Deputados,
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