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ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
EXERCÍCIO DE 01-01-2020 A 31-12-2020

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL
CONTABILÍSTICO
1.1—Identificação da entidade, período de relato

Identificação

Administração Regional de saúde do Norte, IP
Rua Santa Catarina, 1288

Endereço
4000-447 Porto
Código de classificação orgânica

111031200

Tutela e superintendência

Ministro da Saúde

Estatutos

Aprovados pela Portaria nº 153/2012, de 22 de Maio

Natureza

Instituto público, dotado de autonomia administrativa
e financeira e património próprio
Regime orçamental e financeiro dos serviços e fundos

Regime Financeiro

autónomos – Art.º 35º da Lei-quadro dos Institutos
Públicos

A Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte) foi constituída pelo Decreto-Lei
nº 22/2012, de 30 de janeiro. O Decreto-Lei nº 22/2012, de 30 de janeiro, veio introduzir alterações
substanciais aos seus estatutos de forma a habilitá-lo à prossecução das suas atribuições e
determinar a organização interna da ARS Norte, IP.
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A ARS Norte, IP têm por missão garantir à população da respetiva área geográfica de intervenção
o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e
cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.
Elementos adicionais, constantes do Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva:
Caracterização Jurídica

Pessoa Coletiva de Direito Público

Data de Constituição

29/09/1993

Atividade Principal

Administração Pública – Atividades de Saúde

CAE (Rev. 3)

84121

A ARS Norte rege-se pela Lei-quadro dos Institutos Públicos (Lei 3/2004, de 15 de janeiro) e no
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, pelo Decreto-Lei nº 22/2012, de 30 de janeiro, pelos
Estatutos e regulamentos internos.
Em 31 de Dezembro de 2020 a ARS Norte contava com o efetivo global de 9.785 colaboradores
(8.904 em 2019).
Cuidados
de Saúde
Primários

Serviços
Centrais

Total

%

4

0

4

0,04%

Dirigente Intermédio

10

0

10

0,10%

Médico

65

2 628

2 693

27,52%

232

244

476

4,86%

62

87

149

1,52%

109

2 902

3 011

30,77%

12

223

235

2,40%

203

2 002

2 205

22,53%

Assistente Operacional

79

898

977

9,98%

Informático

23

1

24

0,25%

1

0

1

0,01%

800

8 985

9 785

100,00%

Dirigente Superior

Técnico Superior
Técnico Superior de Saúde
Enfermeiro
Técnicos de Diagnostico e Terapêutica
Assistente Técnico

Outro Pessoal
Total
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Organograma
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Os registos contabilísticos, da ARSN, IP, são tratados informaticamente através de sistema em
rede do programa dos SPMS “Sistema de Informação Centralizado de Contabilidade (SICC)”;
Todos os documentos de suporte são arquivados em anexo aos respetivos documentos de receita e
despesa que lhe deram origem.
O sistema informático existente abrange as seguintes aplicações: SICC, Gestão de Inventário
“Easy Vista”, Iberia / PHC, RHV, Gestão de Reembolsos, Faturação de Migrantes dos SPMS.

1.2—Referencial contabilístico e demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos
em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas
(SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os
requisitos das Normas de Contabilidade Pública relevantes para a entidade.
As políticas contabilísticas apresentadas na nota 2 foram utilizadas nas demonstrações financeiras
para o período findo a 31 de dezembro de 2020. Não foram feitas derrogações às disposições do
SNC-AP.
As demonstrações financeiras cumprem com o principio da comparabilidade.

Caixa e depósitos bancários, incluindo saldos não disponíveis para uso
O saldo para a Gerência seguinte é de 4.957.386,02 euros, sendo que 4.520.941,18 euros dizem
respeito a operações orçamentais e € 436.444,84 a operações de tesouraria.
De acordo com o Decreto de Execução Orçamental, o saldo de Receitas Gerais e Receitas Próprias
no valor de 3.122.269,47 euros está sujeito à obrigatoriedade de devolução à tutela, salvo se houver
um pedido aprovado, pelo Ministério das Finanças, para a sua utilização por parte da ARS Norte.
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Desagregação do caixa e dos depósitos pelos diferentes bancos
Conta

Designação

Valor

11

Caixa

33.540,76€

111

Caixa A

33.540,76€

12

Depósitos à ordem

121

Depósitos à ordem do Tesouro

1211
1212

IGCP - 2948
IGCP - 1362

4.923.845,26€
4.122.697,42€
4.048,87€

Depósitos de Garantias e Cauções
1213

IGCP - 13885

122

Depósitos bancários à Ordem

1221

CGD - 15900130

796.701,83€
397,14€

O Caixa é constituído pelos seguintes valores:
Designação
Cofre

Valor
15,76€

Fundo Maneio Sede e ACES

33.525,00€

Soma

33.540,76€

.
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2 – PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS
CONTABILÍSTICAS E ERROS

2.1 - BASES DE MENSURAÇÃO USADAS NA PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS.
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, a
partir dos registos contabilísticos da ARSN.

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com o SNC-AP requer que o Órgão de
Gestão formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afetam a aplicação das políticas
contabilísticas e o valor dos ativos, passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e pressupostos
associados são baseados na experiência histórica e noutros fatores considerados razoáveis de
acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos ativos e
passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir
das estimativas.

2.2 - OUTRAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS RELEVANTES
Ativos Fixos Tangíveis
A partir da data de transição, os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de
aquisição que compreende o seu preço de compra, incluindo os direitos de importação e os
impostos de compra não reembolsáveis, após dedução dos descontos e abatimentos, quaisquer
custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo na localização e condição necessárias, para o
mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida, e a estimativa inicial dos custos de
desmantelamento e remoção do item e de restauração do local no qual este está localizado,
deduzido das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade. Na data da transição
para o SNC-AP a Entidade considerou como custo dos ativos fixos tangíveis o seu custo de
aquisição.
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Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se for provável que
deles resultarão benefícios económicos futuros para a Entidade, ou seja quando aumentam a vida
útil dos ativos ou resultem em benfeitorias ou melhorias significativas.
Os custos de assistência diária ou de reparação e manutenção são reconhecidos como gastos à
medida que são incorridos.
Os terrenos não são depreciáveis. As depreciações dos restantes ativos fixos tangíveis são
calculadas segundo o método da linha reta, após a dedução do seu valor residual, de acordo com
os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens:

Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outros ativos fixos tangíveis

Número de
anos
20
5
4a5
5 a 10
3a4

As vidas úteis, método de depreciação e valor residual dos bens são revistos anualmente. O efeito
das alterações a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente.
Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação são determinados pela diferença entre o
recebimento e a quantia escriturada do ativo, sendo reconhecidos como rendimentos ou gastos no
período.
A ARSN procede a testes de imparidade, relativamente aos seus ativos fixos tangíveis, sempre que
eventos ou circunstâncias indiciem que o valor contabilístico destes ativos excede o seu valor
recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida diretamente em resultados.
O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu "justo valor deduzido de
custos de alienação" e o seu "valor de uso", sendo este último calculado com base no valor atual
dos fluxos de caixa futuros estimados, que se esperam vir a obter do uso continuado dos ativos e
da sua alienação no fim da sua vida útil.
Adicionalmente, a determinação do valor recuperável destes ativos por via dos seus fluxos de caixa
futuros, assume como pressuposto que o Estado, enquanto órgão de tutela, incluirá sempre as
transferências que sejam necessárias para cobrir os gastos operacionais e para garantir que a ARSN
possa cumprir as suas obrigações e operar em condições de continuidade.
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Estes fluxos de caixa adicionais atribuídos, quer por via de reforços, quer por via de outros
mecanismos, já se verificaram no passado recente e, com grande probabilidade, terão que voltar a
acontecer, atentos ao Modelo de Financiamento (insuficiente) da Instituição.

Ativos intangíveis
A Entidade reconhece um ativo intangível sempre que o mesmo for identificável, exercer o
controlo sobre o mesmo, seja provável que fluam benefícios económicos futuros para a Entidade
e o seu custo possa ser fiavelmente mensurado.
Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas
amortizações acumuladas e das perdas por imparidade.
As amortizações são registadas após o início da utilização segundo o método da linha reta de
acordo com o seguinte período de vida útil estimado:
Número de anos
Propriedade industrial e intelectual
Programas de computador e sistemas de informação
Outroa ativos intangíveis

20
4
16

As perdas de imparidade determinadas são reconhecidas em resultados do período.

Inventários
As matérias-primas, subsidiárias e de consumo são mensuradas ao menor entre o seu custo de
aquisição e o seu valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui todos os custos de compra,
custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua
condição atual. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no decurso
normal da atividade deduzido dos respetivos custos de venda.
A fórmula de custeio das saídas de armazém (consumos) é o custo médio ponderado.
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A ARS Norte reduz o custo dos inventários (write down) para o seu valor realizável líquido,
sempre que esses ativos estão escriturados por quantias superiores àquelas que previsivelmente
resultariam da sua venda ou uso.

Contas a receber
As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao seu justo valor, sendo subsequentemente
valorizadas ao custo ou custo amortizado, utilizando o método da taxa de juro efetiva, quando o
efeito temporal é materialmente relevante, sendo apresentadas em balanço deduzidas das perdas
por imparidade que lhe estejam associadas.

As perdas por imparidade são registadas com base na avaliação regular da existência de evidência
objetiva de imparidade associada aos créditos de cobrança duvidosa na data do balanço. As perdas
por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo
subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma redução do montante da perda
estimada, num período posterior.

Contas a pagar
As contas a pagar são inicialmente reconhecidas ao justo valor, sendo subsequentemente
mensuradas pelo custo amortizado (quando o valor temporal do dinheiro seja materialmente
relevante).
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Caixa e equivalentes de caixa
A caixa e seus equivalentes englobam o dinheiro em caixa e em depósitos à ordem e investimentos
financeiros a curto prazo, altamente líquidos que sejam prontamente convertíveis para quantias
conhecidas de dinheiro e que estejam sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor.

Transações sem contraprestação
A ARSN reconhece um ativo proveniente de uma transação sem contraprestação quando obtém o
controlo de recursos que satisfaçam a definição de um ativo e os critérios de reconhecimento.
Um anúncio de uma intenção de transferir recursos para a Entidade não é em si mesmo suficiente
para identificar esses recursos como controlados. A Entidade apenas reconhece um ativo quando
pode reclamar esses recursos e excluir ou regular o acesso do cedente a esses recursos.
Em algumas situações, a obtenção de controlo do ativo pode também acarretar com ele obrigações.
Nestes casos a Entidade reconhece também um passivo.
Caso existam restrições sobre ativos transferidos, a Entidade procede à sua divulgação.
Ofertas e doações, incluindo bens em espécie: quando as condições de reconhecimento estão
cumpridas, é reconhecido um ativo por contrapartida de capitais próprios. O ativo é mensurado
pelo seu justo valor ou, no caso de terrenos e edifícios, pelo seu valor patrimonial bruto.

Subsídios e outros apoios das entidades públicas
Os subsídios das entidades públicas não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e
intangíveis são inicialmente reconhecidos nos Fundos Próprios e subsequentemente, quando
respeitam a ativos fixos tangíveis depreciáveis e intangíveis com vida útil definida, imputados
numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com
os gastos relacionados que se pretende que eles compensem. Quanto aos que respeitem a ativos
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fixos tangíveis não depreciáveis, são mantidos nos Fundos Próprios, exceto se a respetiva quantia
for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.
Um subsídio de entidades públicas que se torne recebível como compensação por gastos já
incorridos ou para dar suporte financeiro imediato à Entidade sem qualquer gasto futuro
relacionado é reconhecido como rendimento do período em que se tornar recebível.

Benefícios dos empregados
•

Benefícios a curto prazo dos empregados

A Entidade reconhece como um passivo (acréscimo de gasto) os benefícios a curto prazo, após
dedução de qualquer quantia já paga. Se a quantia já paga exceder a quantia não descontada dos
benefícios, a Entidade reconhece esse excesso como um ativo (gasto antecipado) na extensão de
que o pré-pagamento conduzirá, por exemplo, a uma redução em futuros pagamentos ou a uma
restituição de dinheiro e como um gasto para os empregados que tenham prestado serviço no
respetivo período contabilístico.
•

Ausências remuneradas a curto prazo

A Entidade reconhece o custo esperado de benefícios a curto prazo na forma de ausências
esperadas como segue: (i) no caso de ausências remuneradas acumuláveis quando os empregados
prestam serviço que aumente o seu direito a ausências permitidas; e (ii) no caso de ausências
remuneradas não acumuláveis quando as faltas ocorram.

Provisões
São reconhecidas provisões quando:
• A Entidade tem uma obrigação presente, legal ou construtiva como resultado de um
acontecimento passado;
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• É provável que um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos será
necessário para liquidar a obrigação; e,
• É possível efetuar uma estimativa fiável do valor dessa obrigação.
Numa base anual, as provisões são sujeitas a uma revisão, de acordo com a estimativa das
respetivas responsabilidades futuras. A atualização financeira da provisão, com referência ao final
de cada período, é reconhecida como um gasto financeiro.

Ativos e Passivos Contingentes
A ARSN não reconhece Ativos nem passivos contingentes. Os passivos contingentes são
divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos que incorporem
benefícios económicos. Os Ativos são divulgados, quando for provável um influxo de benefícios
económicos.
Os ativos e passivos contingentes são avaliados continuadamente para assegurar que os
desenvolvimentos estão apropriadamente refletidos nas demonstrações financeiras.
Se se tornar provável que um exfluxo de benefícios económicos futuros será exigido para um item
previamente tratado como um passivo contingente, é reconhecida uma provisão nas demonstrações
financeiras do período em que a alteração da probabilidade ocorra.
Se se tornar virtualmente certo que ocorrerá um influxo de benefícios económicos, o ativo e o
rendimento relacionado são reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a
alteração ocorra.

Reconhecimento de gastos e rendimentos
Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu
pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os
montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas
de Outros Ativos ou passivos conforme sejam valores a receber ou a pagar.
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Rendimentos
Os rendimentos são mensurados pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.
Os rendimentos provenientes da venda de bens são reconhecidos quando tiverem sido satisfeitas
todas as condições seguintes:

• A entidade tiver transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da
propriedade dos bens;
• A entidade não mantiver envolvimento continuado na gestão a um nível usualmente
associado à propriedade, nem o controlo efetivo sobre os bens vendidos;
• A quantia do rendimento puder ser mensurada com fiabilidade;
• For provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associados à
transação fluirão para a entidade; e
• Os gastos suportados ou a suportar relativos à transação puderem ser mensurados com
fiabilidade.
Os rendimentos associados a uma prestação de serviços são reconhecidos com referência à fase de
acabamento da transação à data do balanço quando o desfecho de uma transação possa ser
fiavelmente estimado. O desfecho de uma transação pode ser fiavelmente estimado quando todas
as condições seguintes forem satisfeitas:
• A quantia de rendimento pode ser mensurada com fiabilidade;
• É provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associados à transação
fluirão para a entidade;
• A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade;
e
• Os custos suportados com a transação e os custos para completar a transação podem ser
mensurados com fiabilidade.
Os rendimentos compreendem os montantes faturados / estimados na venda de produtos ou
prestações de serviços líquidos de abatimentos e descontos. Quando o influxo de dinheiro ou
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equivalentes de dinheiro for diferido, o justo valor da retribuição pode ser menor que a quantia
nominal. Esta diferença é reconhecida como rendimento de juros.

Acontecimentos após a data de balanço
As demonstrações financeiras apresentadas refletem os eventos subsequentes ocorridos até 25 de
maio de 2021, data em que foram aprovadas pelo Órgão de Gestão.
Os eventos ocorridos após a data do balanço sobre condições que existiam à data do balanço, são
eventos ajustáveis considerados na preparação das demonstrações financeiras.
Os acontecimentos materiais após a data do balanço que não dão lugar a ajustamentos são
divulgados na nota 17.

Instrumentos Financeiros
A ARSN reconhece um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de capital
próprio apenas quando se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.
A mensuração inicial de um ativo financeiro ou passivo financeiro é efetuada ao justo valor. Os
custos de transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro ou à emissão do passivo
financeiro devem ser incluídos no justo valor, no caso dos ativos e passivos financeiros cuja
mensuração subsequente não seja o justo valor.
Após o reconhecimento inicial, a Entidade mensura, em cada data de relato, todos os ativos
financeiros pelo justo valor com as alterações de justo valor reconhecidas nas demonstrações de
resultados, exceto quanto a:
 Instrumentos de capital próprio de uma outra entidade que não sejam negociados
publicamente e cujo justo valor não possa ser obtido de forma fiável, bem como derivados
que estejam ligados a instrumentos financeiros e devam ser liquidados pela entrega de tais
instrumentos, os quais devem ser mensurados ao custo menos perdas por imparidade;
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 Contratos para conceder ou contrair empréstimos que não possam ser liquidados em base
líquida quando executados, e se espera que reúnam as condições para reconhecimento ao
custo ou ao custo amortizado menos perdas por imparidade, e a entidade designe, no
momento do reconhecimento inicial, para serem mensurados ao custo menos perdas por
imparidade;
 Ativos financeiros que a entidade designe, no momento do seu reconhecimento inicial, para
ser mensurado ao custo amortizado (utilizando o método da taxa de juro efetiva) menos
qualquer perda por imparidade;
 Ativos financeiros não derivados a serem detidos até à maturidade, os quais deverão ser
mensurados ao custo amortizado.

Um ativo financeiro pode ser designado para ser mensurado ao custo amortizado se satisfizer todas
as seguintes condições:
 Seja à vista ou tenha uma maturidade definida;
 Os retornos para o seu detentor sejam (i) de montante fixo, (ii) de taxa de juro fixa durante
a vida do instrumento ou de taxa variável que seja um indexante típico de mercado para
operações de financiamento (como por exemplo a Euribor) ou que inclua um spread sobre
esse mesmo indexante;
 Não contenha nenhuma cláusula contratual que possa resultar para o seu detentor em perda
do valor nominal e do juro acumulado (excluindo -se os casos típicos de risco de crédito).
Após o reconhecimento inicial, a Entidade mensura, em cada data de relato, todos os passivos
financeiros pelo custo amortizado usando o método do juro efetivo, exceto quanto a passivos
financeiros classificados como detidos para negociação, os quais devem ser mensurados pelo justo
valor com as alterações de justo valor reconhecidas na demonstração dos resultados.

Imparidade
Em cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de imparidade de todos os Ativos
financeiros que não sejam mensurados ao justo valor.
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Se existir evidência objetiva de imparidade, o montante de perda, a inscrever em resultados, para
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado resulta da diferença entre a quantia escriturada
e o valor atual dos fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juro efetiva original do ativo
financeiro, podendo ser revertida em período subsequente se deixar de existir prova objetiva de
imparidade. O montante de perda, a inscrever em resultados, para Ativos financeiros mensurados
ao custo resulta da diferença entre a quantia escriturada e o valor presente dos fluxos de caixa
futuros estimados descontados à taxa de retorno do mercado corrente para um ativo financeiro
semelhante.

Instrumentos de Capital
Um instrumento é classificado como instrumento de capital próprio quando não exista uma
obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro
ativo financeiro, independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos
ativos de uma entidade após dedução de todos os seus passivos.

Ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas
Os ativos não correntes e os grupos para alienação são classificados como detidos para venda
quando a sua quantia escriturada for essencialmente recuperada através de uma venda e não através
do seu uso continuado. Considera-se que esta situação se verifica apenas quando a venda é
altamente provável e o ativo não corrente ou grupo para alienação está disponível para venda
imediata nas suas condições presentes. A correspondente venda deve estar concluída no prazo de
um ano a contar da data da classificação do ativo não corrente ou do grupo para alienação como
disponível para venda.
Os ativos não correntes e os grupos para alienação classificados como detidos para venda são
mensurados ao menor de entre a sua quantia escriturada antes da classificação e o seu justo valor
menos os custos de vender.
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2.3 - JULGAMENTOS
(excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das
políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas demonstrações
financeiras.

Para além das estimativas detalhadas na nota 2.6, não foram identificados julgamentos com
impacto significativo nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras.

2.4 - PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO
(envolvendo risco significativo de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de
ativos e passivos durante o ano financeiro seguinte).

As situações identificadas que são suscetíveis de provocar ajustamentos materiais nas quantias
escrituradas de Ativos e passivos durante o ano seguinte encontram-se detalhadas na nota 2.3.
Não se identificaram situações que coloquem em causa a continuidade da Entidade.

2.6 - PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS
(envolvendo risco significativo de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de
Ativos e passivos durante o ano financeiro seguinte).

O SNC-AP requer que sejam efetuadas estimativas e julgamentos no âmbito da tomada de decisão
sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no total do ativo,
passivo, capital próprio, gastos e rendimentos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e
julgamentos efetuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos gastos e rendimentos reais.
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As principais estimativas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos são
discutidos nesta nota com o objetivo de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afeta
os resultados reportados pela Entidade e a sua divulgação.
Considerando que em algumas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adotado
pela Entidade, os resultados reportados poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente
tivesse sido escolhido. O Conselho Diretivo considera que as escolhas efetuadas são apropriadas
e que as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira da
Entidade e o resultado das suas operações em todos os aspetos materialmente relevantes.

Recuperabilidade de saldos devedores de clientes e outros devedores
As perdas por imparidade relativas a saldos devedores de clientes e outros devedores são baseadas
na avaliação efetuada pela Entidade quanto à existência de prova objetiva de imparidade e da
probabilidade de recuperação dos saldos das contas a receber, antiguidade de saldos, anulação de
dívidas e outros fatores. Existem determinadas circunstâncias e factos que podem alterar a
estimativa das perdas por imparidade dos saldos das contas a receber face aos pressupostos
considerados, incluindo:
• Decisões das entidades que regulam o Serviço Nacional de Saúde, incluindo o
Ministério da Saúde, ACSS e Administração Regional de Saúde do Norte, IP (ARSN);
• Alterações da conjuntura económica,
• Deterioração da situação creditícia dos principais clientes e de incumprimentos
significativos.
Este processo de avaliação está sujeito a diversas estimativas e julgamentos. As alterações destas
estimativas podem implicar a determinação de diferentes níveis de imparidade e,
consequentemente, diferentes impactos nos resultados.
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Provisões
A quantia reconhecida como uma provisão é a melhor estimativa do dispêndio exigido para
liquidar a obrigação presente à data do balanço. De acordo com a NCP 15, realizamos:
• A avaliação da probabilidade de ocorrência de cada obrigação, que foi graduada em:
 Provável (maior do que 50%)
 Possível (menor do que 50% mas não remota) ou
 Remota.
•. Uma estimativa, do montante do gasto que pode ser incorrido. Esta estimativa
considerou a totalidade dos gastos (incluindo juros e custas ainda não registadas) e as
especificidades do processo.

Vida útil estimada e valor residual dos ativos fixos tangíveis
A vida útil estimada e valor residual do equipamento operacional foram determinados pela ARSN
de acordo com o Classificador Complementar 2 que consta da Portaria n.º 189/2016 ou CIBE Cadastro e Inventário dos Bens do Estado que constava da Portaria n.º 671/2000 que, com base na
nossa experiência, consideramos uma boa estimativa da vida útil destes Ativos.
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3 - ATIVOS INTANGÍVEIS
Esta rubrica detalha-se como se segue:

Pág. 22

Adições:

Diminuições:
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As depreciações de ativos fixos intangíveis estão incluídas na linha dos “Gastos/ Reversões de depreciação e de amortização” da Demonstração
dos Resultados por naturezas.
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5 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Esta rubrica detalha-se como se segue:
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Adições:

Rubrica

Internas (1)

Compra (2)

Doações,
herança, legado
Transferência
Dação em
Expropriação (5) ou perdido a
ou troca (4)
pagamento (7)
favor do Estado
(6)

Cessão (3)

Terrenos e recursos naturais

Fusão, cisão,
reestruturação
(9)

Outras (10)

Total (11)

-

Edifícios e outras construções

686 321,96 €

Equipamento básico

431 292,87 €

437 088,42 €
-

Equipamento administrativo

1 884 532,77 €

605 309,66 €

605 309,66 €

-

Ativos fixos tangíveis em curso 45

2 751 137,82 €
-

€

€

1 884 532,77 €

Equipamentos biológicos
Outros

€

686 321,96 €
5 795,55 €

Equipamento de transporte

SOMA

Locação
financeira (8)

6 358 595,08 €

€

2 751 137,82 €
-

€

-

€

-

€

5 795,55 €

Diminuições:
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6 364 390,63 €

As depreciações de ativos fixos tangíveis estão incluídas na linha dos “Gastos/ Reversões de depreciação e de amortização” da Demonstração dos
Resultados por naturezas.
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10 - INVENTÁRIOS
Esta rubrica detalha-se como se segue:

As imparidades sobre inventários encontram-se descritas no seguinte quadro:

13 - RENDIMENTO DE TRANSACÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO
Esta rubrica detalha-se como se segue:
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14 - RENDIMENTO DE TRANSACÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO
Esta rubrica detalha-se como se segue:

O maior rendimento obtido por parte da ARS Norte é proveniente das transferências do Orçamento
de Estado DGO no montante de 469.517.205€, e transferências da ACSS no valor de
939.312.012€.

15– PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES
As provisões são detalhadas como se segue:

As provisões totalizam 10.436.607€ e respeitam a diversos processos judicias em curso e para os
quais foram constituídas provisões (4,5 M€) e para os valores vitalícios a pagar a funcionários por
acidente ou doença profissional (5,9 M€).

16 – EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO
A moeda de apresentação das demonstrações financeiras é o Euro, que é também a moeda
funcional da Entidade.
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17 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE RELATO
As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Conselho Diretivo em 25 de
maio de 2021.

COVID - 19
Portugal vive desde 2020 sob os efeitos da pandemia do Covid-19.
Esta pandemia teve ao longo do ano um forte impacto nos gastos da ARSN, devido à grande carga
sobre a prestação de cuidados de saúde, quer na realização de consultas, quer na realização de
MCDT’s e dispensa de medicamentos. Estes efeitos terão alguma continuidade em 2021 e existe
ainda incerteza quando aos efeitos nos anos seguintes.
Em 2020 a ARSN assumiu compromissos num total de 66.789.988 euros, com medidas de
Prevenção, contenção, mitigação e tratamento, que originaram pagamentos de 28.861.594 euros.
Estes compromissos foram na sua maioria para as despesas com pessoal 13,7 M€ e aquisição de
bens e serviços 53,0 M€, ficando algumas verbas residuais para investimentos.
No que diz respeito às medidas adotadas com o objetivo de garantir a normalidade do
funcionamento dos serviços, o total de compromissos ascendeu a 2.713.559 euros, enquanto que
os pagamentos atingiram 2.169.734 euros.
Estes encargos visaram sobretudo os gastos com pessoal 1,7 M€ de compromissos enquanto que
as aquisições de bens e serviços ascenderam a 0,8 M€, sobrando 0,2 M€ para investimentos.
Ao nível do impacto na Demonstração de Resultados registaram-se custos com o pessoal (conta
62) de 15,5 M€, por sua vez os gastos com Fornecimentos e serviços externos (conta 62) ascendem
a 48,3 M€.
Por outro lado, no que diz respeito ao Balanço a situação pandémica reflete-se nas compras de
bens no valor de 5,5 M€, registados nos Ativos Inventariáveis. A este valor haverá a somar 0,2 M€
correspondente ao investimento em ativos fixos tangíveis.
No passivo o reflexo da situação provocada pelo vírus é verificável nas dividas a terceiros, sendo
que ficaram por regularizar despesas no valor global de 38,4 M€, relativo a aquisição de bens e
serviços, quer seja por respeitar a divida ainda não vencida ou já vencida e não paga fruto das
insuficiências de financiamento.
Importa ainda salientar que a Pandemia provocada pela COVID-19 ainda não terminou. Não
obstante o decurso da segunda fase do plano de vacinação contra a COVID-19, à presente data
ainda faltará vacinar parte da população para se atingir a imunidade de grupo. Tendo ainda presente
que o vírus SARS-COV-2 é sujeito a mutações, que poderão aumentar a transmissibilidade e
reduzir a eficácia das vacinas, não se pode descartar a possibilidade de uma nova onda de contágios
com repercussões no cumprimento dos objetivos fixados para 2021, quer ao nível da atividade e
rendimentos, quer ao nível dos gastos inerentes ao tratamento e mitigação da doença. A esta data
não nos é possível realizar uma estimativa fiável destes impactos potenciais.
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18 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Ativos Financeiros
Os ativos financeiros estão resumidos no seguinte quadro:

Em outros ativos financeiros encontram-se registadas ações da empresa Riotur, que representam
0,03% do capital da empresa e foram cedidas à ARSN a titulo de doação.
No que diz respeito a clientes, contribuintes e utentes o quadro reflete o saldo a 31 de dezembro
de 2020 e represente a divida de várias entidades e utentes à ARSN pelos serviços prestados.

Destaque para o facto de grande parte dos créditos a receber da ARSN pertencerem a entidades do Estado
e do próprio Serviço Nacional de Saúde e de taxas moderadoras por cobrar aos utentes.
O cenário é muito semelhante quando se analisa o saldo de outras contas a receber, igualmente, à data
de 31 de dezembro de 2020.
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Esta classe de terceiros é influenciada pelas oscilações das verbas a receber de Entidades do SNS
(realização ao longo do ano de encontro de contas entre a ARS e os Hospitais) e a evolução da divida dos
diversos Subsistemas para com a ARSN.
Por outro lado, ao nível dos acréscimos de rendimentos encontram-se refletidas contabilisticamente as
seguintes situações:

Em 2020 a ARSN procedeu a uma alteração do método de cálculo para a especialização de taxas
moderadoras por cobrar. Até 2019 era contabilizada a totalidade do valor de taxas por cobrar, ao passo
que a 31-12-2020 passou a ser refletida a estimativa do valor a cobrar com base no histórico de cobranças
realizadas nos últimos 3 anos.
Nos diferimentos encontram-se registados 161.845,96 euros que correspondem ao encargo com rendas
referentes ao mês de janeiro 2021 e pagas em dezembro de 2020
Em Caixa e Depósitos bancários assinala-se o valor das disponibilidades à data de 31 de dezembro,
conforme descriminado no ponto do 1 deste anexo.
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Passivos financeiros
Os passivos financeiros estão descritos no seguinte quadro:

Nos saldos de fornecedores c/c a 31 de dezembro de 2020 o maior volume refere-se a dividas a
fornecedores externos (setor privado): nomeadamente para despesas de compras de inventários e
prestação de bens e serviços.
O mesmo acontecendo nos outros tipos de credores onde assumem maior significado os saldos para com
os prestadores de serviços nas áreas de MCDT’s, farmácias privadas, internamentos e outros serviços no
âmbito de subcontratos.

As principais variações ocorrem nas obrigações para com o Estado, decorrentes de maiores encargos com
o pessoal, respetivas remunerações a liquidar e outros credores (descritos de seguida) fruto do aumento
de custos comparativamente com o ano anterior e insuficiência de financiamento para garantir o
pagamento atempado das referidas obrigações.
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Nos outros credores encontram-se os seguintes tipos de entidades:

Verifica-se o impacto das dividas originadas pela prestação de cuidados de saúde primários, onde o
recurso aos prestadores privados se faz sentir, nomeadamente pela necessidade de combate ao COVID –
19, que se juntou á manutenção de cuidados das restantes situações de apoio aos utentes do SNS. Apesar
de diminuição em algumas áreas de MCDT’s, existiu o movimento inverso quer no fornecimento de
medicamentos ou de análises clinicas onde se incluem os testes de rastreio.
Por outro lado, os restantes custos verificam uma diminuição (outros credores).
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Os outros acréscimos de gastos encontram-se distribuídos de acordo com o seguinte quadro:

Nesta rubrica evidenciam-se os valores das responsabilidades com:
 Faturação de Hemodiálise de Hospitais SNS.
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 Acréscimos decorrentes dos contratos celebrados no âmbito da PPP Braga e
acordos com Santas Casas da Misericórdia e Hospital de Fafe e Hospital da
Prelada.
 Faturação dos programas de rastreio desenvolvidos pela ARS Norte, IP, bem
como de despesas na área dos internamentos, subcontratos, transporte de doentes
e fundo de maneio dos ACES.
A variação negativa é justificada pelas regularizações de acréscimos anteriores referentes à PPP
Braga (contrato terminado) e SIGIC.
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Riscos relativos a ativos financeiros mensurados ao custo amortizado menos imparidade
De acordo com as instruções da ACSS, e como já explicado na nota 2.2, não foram constituídas
imparidades para as entidades do Serviço Nacional de Saúde.
Existe risco sobre a cobrança de créditos sobre clientes, cujo pagamento assume já algum atraso
significativo. Assim, para esta rubrica encontram-se constituídas imparidades acumuladas no valor de
8.935.545 euros.
Na rubrica de outros devedores as imparidades assumidas até 31 de dezembro de 2020 ascendem ao
valor de 17.844.168 euros.

Pág. 37

Pág. 38

20 – DIVULGAÇÕES DE PARTES RELACIONADAS
Entidades relacionadas:

A Administração Central do Sistema de Saúde, IP constitui uma entidade que tutela a ARSN,
sendo do ponto de vista financeiro a entidade controladora.
As restantes entidades tendo em conta o peso do volume de negócios com a ARSN, constata-se
que possuem uma relação de dependências desta atividade, não havendo, no entanto, qualquer
participação da ARSN na sua gestão ou composição social.
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Pessoas chave da gestão
Entendem-se por pessoas chave da gestão da ARSN as constantes do seguinte quadro:

24 – OUTRAS INFORMAÇÕES
Património Líquido
Na data de 31 de dezembro de 2020, a ARS Norte apresentava já um Património Líquido negativo
no valor de 147.114.616,63 euros.
Este valor é influenciado pelos resultados transitados negativos ocorridos ao longo dos anos de
atividade da ARS Norte, resultante da insuficiência do financiamento atribuído face às
necessidades.
Não obstante este facto, nos termos do número 6 do artigo 36.º da Lei 3/2004, de 15 de janeiro,
quaisquer responsabilidades não cobertas pelo património da Entidade serão garantidas pelo
Estado Português.

Transferência de competências para os municípios
A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, estabelece o quadro da transferência de competências para as
autarquias locais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde. com fundamento nos
princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local,
consagrando, no ordenamento jurídico, os princípios e linhas mestras da descentralização como a
base para a reforma do Estado.
Assim, nos termos da Lei n º 50 2018 e do Decreto Lei n º 23 2019 serão transferidos para os
municípios:
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•
•
•

A gestão, manutenção e conservação de outros equipamentos afetos aos cuidados de
saúde primários;
A gestão dos trabalhadores, inseridos na carreira de assistente operacional dos ACES e
A gestão dos serviços de apoio logístico dos ACES.

Dos 62 Concelhos que integram a área geográfica da ARSN encontra-se previsto a passagem de
competências durante o ano de 2021 e o primeiro trimestre de 2022.
Ao nível económico-financeiro estima-se um impacto no nosso balanço com a cedência de imóveis
aos referidos municípios no valor de 4.576.772€ ao longo do ano de 2021 e primeiro trimestre de
2022 correspondendo a uma redução na conta 432 – Edifícios.
Será igualmente transferida a competência para a gestão do pessoal técnico operacional, a qual
terá um impacto nos gastos da conta 63 – Gastos com o pessoal de 8.442.239€ ao longo do ano de
2021 e primeiro trimestre de 2022.
Ao nível dos custos logísticos encontram-se igualmente previsto que ficará a cargo dos municípios
a gestão das seguintes áreas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Serviços de limpeza;
Atividades de apoio à vigilância e de segurança;
Arranjos exteriores incluindo a jardinagem;
Fornecimento de eletricidade, gás, água e saneamento;
Viaturas, e respetivos encargos com seguros, imposto único de circulação, via verde,
combustível, inspeção periódica obrigatória e manutenção;
Encargos com táxis ou outros meios de deslocação, utilizados para a prestação de cuidados
de saúde;
Seguros dos estabelecimentos de saúde;
Manutenção e conservação de elevadores;
Manutenção dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, incluindo o
sistema AVAC;
Pagamento de rendas e de outros encargos, quando a eles haja lugar.
Telecomunicações

Ao nível dos custos de logística e operacionais verificar-se-á uma diminuição estimada de gastos
na conta 62 - Fornecimentos e serviços externos de 21.270.594€ ao longo do ano de 2021 e
primeiro trimestre de 2022.
A 1 de Janeiro de 2021 entraram em vigor os autos de transferência celebrados entre a ARSN e 6
Municípios: Baião, Marco de Canavezes, Ribeira de Pena, S. João da Pesqueira, Vila Pouca de
Aguiar e Vizela.
Estes autos previam a transferência de responsabilidades e respetivos duodécimos a transferir pela
ARSN descritos no seguinte quadro:
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Arrears da dívida a terceiros e de terceiros
A ARS Norte, IP em 31-12-2020 tinha dívida vencida a mais de 90 dias quer a fornecedores
externos, quer a entidades do SNS e Estado no valor de 16.209.324,42€, este valor representa a
totalidade das faturas a pagar a outras entidades que a 31 de dezembro já haviam passado mais de
90 dias sobre a sua data de vencimento e para as quais a ARSN não possuía os recursos financeiros
necessários.
A ARSN tinha a receber dos seus clientes, na mesma data, de divida vencida à mais de 90 dias, o
valor de 105.027.459,24€, na sua maioria de entidades englobadas no SNS. Nos termos do artigo
2º, do Decreto-Lei nº 218 / 99, de 15 de junho, o pagamento dos cuidados de saúde prestados
deverá realizar-se no prazo de 30 dias.

Lei dos compromissos e pagamentos em atraso (LCPA)
No site da DGO, a ARS Norte figura como se encontrando a 31 de dezembro de 2020 com
compromissos superiores aos fundos disponíveis, no entanto esta situação está relacionada com a
plataforma de registo da referida informação.
Assim, no reporte de dezembro de 2020 elaborado com os dados do inicio do mês, não entra em
conta com a previsão de receita a cobrar no inicio do ano seguinte. Apesar da LCPA prever que as
Entidades poderão prever a receita para os 3 meses seguintes. Este facto não é permitido pela
aplicação dos Serviços Online da DGO.
Desta forma temos compromissos a suportar por receita dos meses de janeiro e fevereiro de 2021
que não podem ser registadas motivando que o formulário apresente Fundos Disponíveis
negativos.
Por outro lado, este valor apurado não permite a submissão do referido reporte tendo como
consequência a ARSN figurar na lista da entidades incumpridoras.
A ARS Norte já deu conhecimento desta situação às entidades competentes: DGO e ACSS.

Imparidades – Contas a Receber
No reconhecimento e mensuração das imparidades em contas a receber atendeu-se ao disposto no
capítulo 6 - Imparidade da Norma de Contabilidade Pública (NCP) 18 - Instrumentos Financeiros
do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro.
Assim, foram considerados os eventos de perda elencados no § 25 da NCP 18 – Instrumentos
Financeiros e os fatores que poderão evidenciar imparidade, nos termos do § 26 da citada NCP.
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De acordo com instruções recebidas da ACSS, nomeadamente no Manual de Consolidação de
Contas referente ao exercício de 2020, anexo à circular normativa nº. 2/2021/ACSS, de 2021-0206, não foram constituídas imparidades para saldos a receber de Entidades do perímetro de
consolidação patrimonial do SNS (ARS, Hospitais SPA, Hospitais EPE, ULS e ACSS).

Principio da Unidade de Tesouraria
A ARSN, em cumprimento do Ofício n.º SGC – 10911 – do IGCP que excecionou do cumprimento
do Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado, para os anos de 2020 e 2021, somente os valores
movimentados pelo sistema de pagamentos a convencionados. Os restantes valores são
movimentados pela ARSN através de contas no IGCP, pela utilização dos serviços bancários
disponibilizados por essa Agência.

PPP Braga Estabelecimento
A PPP Braga teve a sua conclusão em 31 de agosto de 2019, tendo nessa data terminado o
pagamento do duodécimo mensal atribuído à Entidade Gestora do Estabelecimento.
Ainda se encontra a decorrer o processo de conferência da produção realizada ao longo de 2018 e
2019 sendo que o impacto financeiro estimado foi devidamente especializado e encontra-se
discriminado no ponto 18, no quadro referente aos outros acréscimos de gastos.

Contabilidade de Gestão
A aplicação informática SICC não tem desenvolvido o módulo de Contabilidade Analítica por
forma a poder apresentar a informação da Contabilidade de Gestão conforme previsto na NCP 27.
A este facto junta-se a ausência de instruções por parte da tutela para a harmonização e
implementação dos critérios a aplicar na estruturação dos registos contabilístico necessários.
Assim, não é possível efetuar a divulgação prevista na NCP 27.
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