
                                                                                             
                                                                                       

 

DESPACHO 
_________________________ 
Finanças e Saúde 

 

 

1. O presente Despacho adapta o Despacho nº 989/19 – SET do Secretário de Estado do 

Tesouro, de 24 de setembro de 2019, relativo às instruções para a elaboração dos 

Instrumentos Previsionais de Gestão (IEIPG) às entidades públicas empresariais (EPE) 

integradas no Serviço Nacional de Saúde (SNS); 

2. O Plano de Atividade e Orçamento (PAO) a apresentar para 2020 resume-se, 

excecionalmente, ao Plano Anual, que cobre apenas o ano de 2020, e ao Plano de 

Investimentos, uma vez que está em curso a elaboração dos PAO 2021 – 2023 das 

empresas públicas do Setor empresarial do estado, cujos dois primeiros anos coincidem 

com os dois últimos anos do Plano Plurianual 2020 – 2022. 

3. A proposta de PAO para 2020 a ser apresentada pelas EPE do SNS deverá assim, no 

cumprimento do estabelecido no número anterior, incluir necessariamente, por 

referência ao Despacho Conjunto do Secretário de Estado do Tesouro e do Secretário de 

Estado Adjunto e da Saúde de 21 de junho de 2019, os elementos: a) no tocante à parte 

operacional (principais linhas de ação operacional); e) (volume de atividade assistencial 

e os níveis de resposta em termos de acesso, qualidade e eficiência); e f) (projeções 

económico – financeiras). Os demais elementos não são de entrega obrigatória; 

4. A atividade a desenvolver em 2020 pelas EPE do SNS é a que está prevista nos contratos-

programa firmados com o Estado para este ano, que são considerados como orientações 

setoriais, nos termos e para os efeitos do nº 4 do artigo 39º do Decreto-Lei nº 133/2013, 

de 3 de outubro; 

5. A proposta de Orçamento e as projeções financeiras que a suportam devem estar em 

consonância com os contratos programa, podendo exceder a despesa executada em 

2019, no tocante ao PRC para efeitos do cumprimento do ponto “3. Princípios 

Financeiros” dos IEIPG, no tocante às despesas necessárias para fazer face à pandemia 

provocada pelo SARS-CoV-2. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2


6. O indicador a ser utilizado para avaliação de eficiência operacional é o resultado 

operacional, líquido das despesas relacionadas com a pandemia provocada pelo SARS-

CoV-2, que deve ser não inferior ao obtido em 2019; 

7. O Plano de Investimentos deve ser, para o ano de 2021 e anos seguintes, idêntico pa 

Plano de Investimentos que integrar o PAO 2021 – 2023; 

8. As empresas públicas estão extraordinariamente dispensadas de apresentar, com a 

proposta de PAO para 2020, os elementos referidos no número 7 do Despacho 

mencionado no número 3. (ficheiros excel que contenham os cálculos subjacentes à 

proposta), devendo, no entanto, fornecer à ACSS e à UTAM a informação que lhes vier 

a ser solicitada para cabal compreensão e esclarecimento da proposta de PAO; 

9. A ACSS e a UTAM dão prioridade à apreciação dos PAO para 2020 das EPE do SNS, as 

quais devem ser submetidas através do SiRIEF até 28 de setembro próximo. 

 

 

   O Secretário de Estado do Tesouro                     A Secretária de Estado Adjunta e da Saúde 

 

 

 

 

                           Miguel Cruz                                                                 Jamila Madeira 
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