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INSTITUTO  PORTUGUÊS  DE  ONCOLOGIA  DE  LISBOA   
FRANCISCO  GENTIL,  E.P.E.  

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL  

SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2021 E O RELATÓRIO DO 

GOVERNO SOCIETÁRIO DE 2021 
 

I - INTRODUÇÃO 

1. Em conformidade com o disposto na alínea g) do nº 1 do artigo 420º do Código das Sociedades 

Comerciais e com alíneas a) e h) do artigo 16º do Anexo II do Decreto-Lei n.º 18/2017 de 10 de 

fevereiro, cumpre ao Conselho Fiscal (CF) elaborar relatório sobre a sua ação fiscalizadora e dar 

parecer sobre o Relatório de Gestão e Contas e sobre o Relatório do Governo Societário (RGS) do 

Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. (IPOLFG), ambos relativos 

ao período económico findo em 31 de dezembro de 2021, e aprovados pelo Conselho de 

Administração (CA) do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. 

(IPOLFG) em 30 de março de 2022 (conforme ata n.º 13/2022 do CA), 

2. O Relatório de Gestão, as Demonstrações Financeiras e respetivos anexos e o Relatório do 

Governo Societário são da responsabilidade do CA da instituição. 
 

II – ATIVIDADE FISCALIZADORA 

3. O CF foi nomeado por Despacho Conjunto do Senhor Secretário de Estado do Tesouro e da 

Senhora Secretária de Estado da Saúde de 27 de março 2018, para o triénio de 2018 a 2020. Por 

Despacho Conjunto do Senhor Secretário de Estado do Tesouro e do Senhor Secretário de 

Estado Adjunto e da Saúde de 9 de setembro de 2019, a composição do CF foi reformulada, 

passando a ser a seguinte: 

Presidente: Luis Filipe Vieira Coradinho Alves 

Vogal: Luís Fernando da Costa Baptista 

Vogal: Anabela Mendes Garcia Barata 

Vogal Suplente: Fátima Sofia Brites Delgado Barroso 

4. A Vogal Anabela Mendes Garcia Barata renunciou ao cargo de Vogal do CF com efeitos a 20 

novembro 2019, na sequência da sua designação, em regime de substituição, para exercer o 

cargo de Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo, I.P,  
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5. Desde essa data o CF encontra-se a exercer a sua ação fiscalizadora somente com dois membros 

efetivos, aguardando-se, por indicação do acionista único, a nomeação de um novo vogal efetivo 

para substituição da Vogal Anabela Mendes Garcia Barata. 

6. Tendo o mandato do CF terminado em 2020, e não tendo ocorrido a nomeação de um novo CF, 

os atuais membros continuam em funções até à designação de novos ou à declaração ministerial 

de cessação de funções, conforme o disposto no n.º 6 do artigo 15.º do Anexo II do Decreto-Lei 

n.º 18/2017 de 10 de fevereiro. 

7. No decurso do exercício de 2021, a atividade do IPOLFG foi acompanhada pelo CF com a 

periodicidade e extensão adequadas, tendo sido vigiada a observância dos estatutos e da Lei. O 

CA prestou atempadamente os esclarecimentos solicitados e os serviços do IPOLFG mostraram 

disponibilidade para prestar todas as informações necessárias ao exercício da nossa ação 

fiscalizadora. 

8. No âmbito do processo de encerramento das contas, o CF analisou o relatório de gestão e contas 

de 2021 do IPOLFG, da responsabilidade do CA e o qual integra: 

(i) O relatório de gestão;  

(ii) As demonstrações financeiras compostas pelo balanço, demonstração dos resultados por 

natureza, demonstração das alterações no património líquido, demonstração dos fluxos 

de caixa e o anexo às demonstrações financeiras, que inclui um resumo das políticas 

contabilísticas significativas; e 

(iii) As demonstrações orçamentais compostas pela demonstração do desempenho 

orçamental, demonstração da execução orçamental da receita, demonstração da 

execução orçamental da despesa, a demonstração de execução do plano plurianual de 

investimentos e o anexo às demonstrações orçamentais. 

9. Foi ainda analisado o RGS, elaborado em cumprimento do nº 1 do artigo 54º do Decreto-Lei n.º 

133/2013, de 3 de outubro (RJSPE) e das orientações emanadas pela Unidade Técnica de 

Acompanhamento e Monitorização do Sector Público Empresarial (UTAM), que constam do 

“Manual para a elaboração do Relatório de Governo Societário 2021”, publicado em 

https://www.utam.gov.pt/publicacoes/Manual%20para%20a%20elabora%C3%A7%C3%A3o%20

do%20RGS%202021.pdf 
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10. O Revisor Oficial de Contas (ROC), a sociedade João Cipriano & Associado, SROC, Lda, 

representada pelo sócio João Amaro Santos Cipriano, Revisor Oficial de Contas n.º 631 na 

OROC, e com registo nº 20160277 na CMVM, foi nomeado, após proposta do Conselho Fiscal, 

por Despacho Conjunto do Senhor Secretário de Estado do Tesouro e da Senhora Secretária de 

Estado da Saúde de 12 de julho de 2018, para o triénio de 2018 a 2020. 

11. O mandato do ROC foi renovado para o triénio 2021/2023, pelo Despacho Conjunto do Senhor 

Secretário de Estado do Tesouro e do Senhor Secretário de Estado da Saúde nº 11417/2021, de 

9 de novembro 2021. 

12. Em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 420º do Código das Sociedades Comerciais, o CF 

efetuou as seguintes reuniões de trabalho com o ROC do IPOLFG, tendo tomado conhecimento 

do trabalho de auditoria efetuado relativo ao período de 2021: 

i. Planeamento e calendarização da auditoria às Demonstrações Financeiras (DF) de 2021 

– 20 de novembro de 2021; 

ii. Ponto de situação dos trabalhos de auditoria às DF de 2021 – 21 de janeiro de 2022; e 

iii. Apresentação e discussão da proposta de Certificação Legal das Contas (CLC) e da 

proposta de Relatório Adicional ao Órgão de Fiscalização (RAOF), relativos ao período 

de 2021 – 31 de março de 2022. 
 

III – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAS ORIENTAÇÕES DO 

ACIONISTA 

13. Quanto às obrigações legais e orientações do acionista aplicáveis ao IPOLFG, o relatório de 

gestão e o relatório do governo societário evidenciam o cumprimento da generalidade das 

mesmas. 

14. No que respeita à Demonstração Não Financeira, a incluir no relatório de gestão ou em 

documento autónomo, nos termos previstos no artigo 66º-B do Código das Sociedades 

Comerciais, verificámos que a mesma se encontra em anexo ao relatório do governo societário. 

15. Foi dado cumprimento ao Princípio da Unidade de Tesouraria previsto no artigo 28º do Regime 

Jurídico do Setor Público Empresarial, aprovado pelo Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, 

e ainda no artigo 86º da Lei nº 7-A/2016, de 30 de março. 
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IV – RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 

16. Observámos que o mesmo inclui a informação sobre as matérias reguladas no Capítulo II – 

Secção II do Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro, e foi elaborado em conformidade com o 

modelo proposto pela UTAM para o ano de 2021.  

17. Pelo que concluímos que o referido relatório cumpre, na generalidade, com os requisitos de 

informação legalmente estabelecidos. 
 

 

 

 

V – RELATÓRIO DE GESTÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CERTIFICAÇÃO LEGAL 

DAS CONTAS 

18. A informação prestada pelo IPOLFG no relatório de gestão cumpre, em termos gerais, os 

requisitos estabelecidos no artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, bem como o quadro 

normativo específico para as entidades do setor público empresarial, integrando um capítulo 

relativo ao cumprimento de obrigações legais. 

19. A proposta de aplicação de resultados apresentada pelo CA do IPOLFG cumpre com os preceitos 

legais e estatutários em vigor. 

20. No RAOF apresentado pelo ROC do IPOLFG, em cumprimento do artigo 24º do Lei nº 148/2015, 

de 9 de setembro, constam todos os requisitos legalmente exigidos, decorrente da auditoria por 

este realizada e referente às demonstrações financeiras do exercício findo de 31 de dezembro 

de 2021, tendo sido com ele analisadas as matérias relevantes de auditoria na reunião realizada 

no dia 31 de março de 2022. 

21. O CF analisou a independência do ROC (a sociedade João Cipriano & Associado, SROC, Lda,) 

relativamente à entidade examinada e confirmou que o mesmo não prestou serviços adicionais à 

empresa durante o ano 2021, tendo o ROC declarado por escrito o cumprimento destes requisitos 

em declaração dirigida ao CF e assinada no dia 25 de março de 2022.  

22. Não se conhecem eventuais riscos que possam constituir ameaça à independência do ROC, 

considerando-se cumpridos os requisitos de comunicação determinados pelo nº 1 do artigo 64º 

da Lei 140/2017, de 7 de setembro (Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas). 
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23. O CF apreciou a CLC emitida pelo ROC em 31 de março de 2022, a qual certifica o relatório de 

gestão e contas de 2021 com as seguintes três reservas por limitação de âmbito (1, 2 e 3) e uma 

reserva por desacordo (4), as quais reproduzimos: 

“1. Na rubrica de “Outras contas a receber” do balanço, incluem-se acréscimos de rendimentos 

referentes aos contratos-programa de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, no valor de 49.445.056 

euros (sendo 24.588.496 euros referentes a 2017, 9.948.177 euros relativos a 2018, 182.696 

euros relativos a 2019, 173.463 euros relativos a 2020 e 14.552.224 euros relativos a 2021), 

por produção efetuada e não faturada, conforme instruções recebidas da Administração 

Central do Sistema de Saúde I.P.(ACSS). Contudo, não obtivemos prova suficiente que nos 

permitisse confirmar que as estimativas em causa estão integralmente de acordo com as 

exigências técnicas do contrato-programa estabelecidas pela ACSS, estimativas que 

maioritariamente não dependem da decisão do Conselho de Administração. 

2. A rubrica de “Clientes, contribuintes e utentes” que figura no ativo, inclui uma dívida no 

montante de 3.701 milhares de euros (2020: 7.507 mil euros), que resulta de um conjunto de 

acertos realizados à produção efetuada e não faturada ao abrigo dos contratos-programa até 

ao ano 2016. Este saldo foi apurado de acordo com instruções recebidas da ACSS. Salienta-

se que no corrente ano se procedeu ao encerramento do contrato-programa de 2014 com 

acerto desfavorável para a entidade de 3.806 mil euros. Dado que ainda se encontram por 

encerrar os contratos-programa posteriores a 2014, que poderão ser objeto de acertos 

quando do seu encerramento formal, não estamos em condições de concluir acerca do 

impacto que a eventual clarificação do saldo a liquidar pela ACSS poderá vir a ter nas 

demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021.Trata-se de quantias cuja extensão 

não dependente originariamente da atuação do Conselho de Administração.  

3. A Entidade tem em vigor um banco de horas, ao abrigo do art.º 106.º da Lei do Contrato de 

trabalho em Funções Públicas e do art.º 208.º-A do Código de Trabalho. No entanto, não 

existem reconhecidas nas Demonstrações Financeiras quaisquer quantias relativas às 

responsabilidades existentes nesse domínio a 31 de dezembro de 2021. Embora tenha sido 

aprovado pelas Entidades competentes um quadro de pessoal, as limitações existentes em 

termos de contratação, a par de uma significativa pressão sobre os serviços, levam a que o 

número de horas em saldo a favor de colaboradores seja muito expressivo. Contudo, várias 
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incongruências inerentes ao registo e controlo interno das horas em causa levam a que não 

tenha sido possível obter uma quantificação fiável das responsabilidades envolvidas. 

4. As imparidades reconhecidas relativas a créditos sobre clientes, contribuintes e utentes, bem 

como outras contas a receber, totalizando 24.355.057 euros no final de 2021, apresentam 

uma insuficiência por nós estimada em 8.940.279 euros (4.751.135 euros respeitantes a 

faturação emitida a entidades do Sistema Nacional de Saúde e 4.189.144 euros referente a 

faturação emitida a outras entidades), valor integralmente reportável a exercícios anteriores. 

Assim, o ativo e os resultados transitados negativos encontram-se sobreavaliados, em 

8.940.279 euros.” 

24. As matérias relevantes de auditoria identificadas pelo ROC a 31 de dezembro de 2021, e que 

constam da CLC e do RAOF, respeitam: 

 Reconhecimento de rendimentos associado aos Contratos-Programa, matéria incluída na 

reserva por limitação de âmbito n.º 1; 

 Dividas de Terceiros, matéria incluída na reserva por limitação de âmbito n.º 2 e na reserva 

por desacordo n.º 4; 

 Gastos com Pessoal, matéria incluída na reserva por limitação de âmbito n.º 3; 

 Ativos Fixos Tangíveis; e 

 Reconhecimento do custo das matérias consumidas e valorização das existências finais. 

25. O ROC considera ainda que as demonstrações orçamentais incluídas nos documentos de 

prestação de contas, estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 

do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas:(SNC-AP). 
 

 

 

 

VI - PARECER 

26. Considerando os documentos de prestação de contas, nos quais se incluem a proposta de 

aplicação de resultados, bem como o relatório do governo societário, ambos apresentados pelo 

CA e a CLC emitida pelo ROC, concluímos que: 

 O relatório de gestão cumpre as orientações legais sobre a evolução da gestão da 

sociedade, contemplando capítulo individualizado sobre o cumprimento das respetivas 
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obrigações legais, refletindo a atividade da IPOLFG ao longo do ano e a sua evolução 

económica e financeira face ao período homólogo, evidenciando os factos mais relevantes; 

 As demonstrações financeiras refletem a posição financeira e o resultado das operações do 

IPOLFG no período findo a 31 de dezembro de 2021, embora o âmbito da análise se 

encontre limitado nas matérias identificadas pela CLC nos números 1 a 3, bem como o 

desacordo referido no número 4, todas reproduzidas no ponto 23. anterior;  

 O relatório do governo societário cumpre com os requisitos de informação legalmente 

estabelecidos; 

 A CLC conclui que as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e 

apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do IPOLFG em 31 de 

dezembro de 2021 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo 

naquela data de acordo com referencial contabilístico aplicável, embora com as quatro 

reservas acima assinaladas; 

 Os documentos acima referidos satisfazem as disposições legais e estatutárias em vigor. 
 

27. Em face do exposto, e tendo em atenção as matérias referidas nos pontos 28. e 29. seguintes, o 

CF dá parecer favorável no sentido de que o acionista único do IPOLFG, aprove: 
 

1. O relatório de gestão e contas do exercício de 2021, apresentados pelo CA; 

2. A proposta de aplicação de resultados; 

3. O relatório do governo societário; 

4. E proceda à apreciação geral da administração e da fiscalização, nos termos previstos 

no artigo 455º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

 

VII - ÊNFASES 

28. O relatório de gestão não inclui as informações de contabilidade de gestão, conforme previsto na 

NCP 27 – Contabilidade de Gestão, do SNC-AP, em virtude de o IPOLFG não ter procedido ainda 

à implementação de um sistema de contabilidade de gestão. 

29. O Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras relativos aos exercícios de 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 e de 2020, ainda não se encontram aprovados pela Tutela ao abrigo do 
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artigo 38º do Regime Jurídico do Sector Público Empresarial, pese embora o tenham sido pelo 

Conselho de Administração, e tenham também sido objeto de certificação pelo Fiscal Único ou 

Revisor Oficial de Contas à data em funções.  

 

Desejamos manifestar ao Conselho de Administração, aos serviços do IPOLFG e ao ROC, o nosso 

apreço pela colaboração prestada. 

 

Lisboa, 31 de março de 2022 

O CONSELHO FISCAL 

Presidente 
 

_____________________________ 

O Vogal 
 

_____________________________ 
(Luis Filipe Alves) (Luis Baptista) 
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Nuno Arez

De: João Oliveira

Enviado: 6 de março de 2020 13:21

Para: Nuno Arez

Assunto: Fwd: Pedido de acesso ao formulário para registo de interesses do gestor público

 

 

 

Início da mensagem reencaminhada: 

De: Deveres de Informação dos Gestores Públicos <paznunes@igf.gov.pt> 

Data: 2 de agosto de 2019, 19:59:54 WEST 

Assunto: Pedido de acesso ao formulário para registo de interesses do gestor público 

  

Exmº(ª) Sr.(a) 
 
Este email confirma que completou o formulário intitulado Deveres de informação dos gestores 
públicos relativo à entidade ipolisboa e que foi gravado com sucesso. 

 
Se tiver outras perguntas ou duvidas relacionadas com este assunto, por favor, contacte Deveres de 
Informação dos Gestores Públicos através do endereço electrónico paznunes@igf.gov.pt. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

Não é 
possível 
apresen tar a  
imagem  
ligada. O 
ficheiro pode 
ter sido  
mov ido, 

mudado de 
nome ou  
eliminado. 
Verifique se a  
ligação 
aponta para 
o ficheiro e 
localizações 

 



Questionários
Deveres de informação dos gestores públicos (ID:976151)

Deveres de informação dos gestores públicos
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Questionários
Deveres de informação dos gestores públicos (ID:976151)

  
  

IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO (829)

  
  
  
   - Nome: (11188)
Tipo: (S/text-short)  

  Sandra Cristina Gomes Gaspar 

  
   - NIF: (11189)
Tipo: (N/numeric)  

  
  
   

  201470594.0000000000  

 

  
   - Morada: (11190)
Tipo: (S/text-short)  

  R. Américo Durão, 18 - 11º B 

  
   - Localidade: (11211)
Tipo: (S/text-short)  

  Lisboa 

  
   - Código Postal: (11191)
Tipo: (S/text-short)  

  1900-064 
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Questionários
Deveres de informação dos gestores públicos (ID:976151)

  
   - Email: (11192)
Tipo: (S/text-short)  

  ipofg@ipolisboa.min-saude.pt 

  
   - Telefone: (11193)
Tipo: (N/numeric)  

  
  
   

  217229826.0000000000  
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Deveres de informação dos gestores públicos (ID:976151)

  
  

NOMEAÇÃO/ELEIÇÃO (830)

  
  
  
   - Empresa/Entidade: (11194)
Tipo: (S/text-short)  

  Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE 

  
   - NIPC: (11195)
Tipo: (N/numeric)  

  
  
   

  506361616.0000000000  

 

  
   - Tipo de entidade: (11196)
Tipo: (L/list-radio)  

  
  
   

  (A1) - Empresa pública do sector empresarial do Estado  

 

  
   - Endereço: (11197)
Tipo: (S/text-short)  

  R. Prof. Lima Basto 
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   - Localidade: (11213)
Tipo: (S/text-short)  

  Lisboa 

  
   - Código Postal: (11198)
Tipo: (S/text-short)  

  1099-023 

  
   - Email: (11199)
Tipo: (S/text-short)  

  ipofg@ipolisboa.min-saude.pt 

  
   - Telefone: (11200)
Tipo: (N/numeric)  

  
  
   

  217229800.0000000000  

 

  
   - Cargo para que foi nomeado/eleito: (11201)
Tipo: (S/text-short)  

  Vogal Executiva do Conselho de Administração 
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Deveres de informação dos gestores públicos (ID:976151)

  
   - Data de início do mandato: (11202)
Tipo: (D/date)  

  
  
   

  20/04/2018  

 

  
   - Data prevista do termo do mandato: (11203)
Tipo: (D/date)  

  
  
   

  31/12/2020  

 

  
   - Detém participações, direta ou indiretamente, na empresa/entidade onde exerce funções?

(11204)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  
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Questionários
Deveres de informação dos gestores públicos (ID:976151)

  
   - Detém interesses patrimoniais, direta ou indiretamente, na empresa/entidade onde exerce

funções? (11217)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  

 

  
   - Detém participações, direta ou indiretamente, noutra empresa/entidade? (11206)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  

 

  
   - Detém interesses patrimoniais, direta ou indiretamente, noutra empresa/entidade? (11249)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  
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Questionários
Deveres de informação dos gestores públicos (ID:976151)

  
   - Mantém relação com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros

parceiros de negócio, da empresa onde exerce funções, suscetíveis de gerar conflitos de

interesse? (11208)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  

 

  
   - Declaração de conformidade. (11210)
Tipo: (M/multiple-opt)  

  
  
  [X]  

  Declaro, sob compromisso de honra, que todos os dados inseridos no formulário são

verdadeiros, não contêm erros e correspondem à integralidade da informação relevante sobre

Gestores Públicos. (11215)  
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Questionários
Deveres de informação dos gestores públicos (ID:976151)

Deveres de informação dos gestores públicos
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Questionários
Deveres de informação dos gestores públicos (ID:976151)

  
  

IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO (829)

  
  
  
   - Nome: (11188)
Tipo: (S/text-short)  

  Júlio Paulo Candeias Pedro 

  
   - NIF: (11189)
Tipo: (N/numeric)  

  
  
   

  205117546.0000000000  

 

  
   - Morada: (11190)
Tipo: (S/text-short)  

  R. Leite Vasconcelos, 16 - 3º Dto 

  
   - Localidade: (11211)
Tipo: (S/text-short)  

  Lisboa 

  
   - Código Postal: (11191)
Tipo: (S/text-short)  

  1170-200 
                                         página 2 / 8



Questionários
Deveres de informação dos gestores públicos (ID:976151)

  
   - Email: (11192)
Tipo: (S/text-short)  

  pcarvalho@ipolisboa.min-saude.pt 

  
   - Telefone: (11193)
Tipo: (N/numeric)  

  
  
   

  217229800.0000000000  
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Questionários
Deveres de informação dos gestores públicos (ID:976151)

  
  

NOMEAÇÃO/ELEIÇÃO (830)

  
  
  
   - Empresa/Entidade: (11194)
Tipo: (S/text-short)  

  Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE 

  
   - NIPC: (11195)
Tipo: (N/numeric)  

  
  
   

  506361616.0000000000  

 

  
   - Tipo de entidade: (11196)
Tipo: (L/list-radio)  

  
  
   

  (A1) - Empresa pública do sector empresarial do Estado  

 

  
   - Endereço: (11197)
Tipo: (S/text-short)  

  R. Prof. Lima Basto 
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Questionários
Deveres de informação dos gestores públicos (ID:976151)

  
   - Localidade: (11213)
Tipo: (S/text-short)  

  Lisboa 

  
   - Código Postal: (11198)
Tipo: (S/text-short)  

  1099-023 

  
   - Email: (11199)
Tipo: (S/text-short)  

  ipofg@ipolisboa.min-saude.pt 

  
   - Telefone: (11200)
Tipo: (N/numeric)  

  
  
   

  217229800.0000000000  

 

  
   - Cargo para que foi nomeado/eleito: (11201)
Tipo: (S/text-short)  

  Vogal Executivo 
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Questionários
Deveres de informação dos gestores públicos (ID:976151)

  
   - Data de início do mandato: (11202)
Tipo: (D/date)  

  
  
   

  20/04/2018  

 

  
   - Data prevista do termo do mandato: (11203)
Tipo: (D/date)  

  
  
   

  31/12/2020  

 

  
   - Detém participações, direta ou indiretamente, na empresa/entidade onde exerce funções?

(11204)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  
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Questionários
Deveres de informação dos gestores públicos (ID:976151)

  
   - Detém interesses patrimoniais, direta ou indiretamente, na empresa/entidade onde exerce

funções? (11217)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  

 

  
   - Detém participações, direta ou indiretamente, noutra empresa/entidade? (11206)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  

 

  
   - Detém interesses patrimoniais, direta ou indiretamente, noutra empresa/entidade? (11249)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  
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Questionários
Deveres de informação dos gestores públicos (ID:976151)

  
   - Mantém relação com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros

parceiros de negócio, da empresa onde exerce funções, suscetíveis de gerar conflitos de

interesse? (11208)
Tipo: (Y/yes-no)  

  
  
   

  Não [X]  

 

  
   - Declaração de conformidade. (11210)
Tipo: (M/multiple-opt)  

  
  
  [X]  

  Declaro, sob compromisso de honra, que todos os dados inseridos no formulário são

verdadeiros, não contêm erros e correspondem à integralidade da informação relevante sobre

Gestores Públicos. (11215)  
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