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Declaração de pagamentos em atraso existentes em 31/12/2017

Ministério: SAÚDE
Entidade: SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

Montante total de pagamentos em atraso: € 0,00

Sem pagamentos em atraso a declarar.
Observações
Por uma questão de transparência, a SPMS evidencia seguidamente a existência de dívidas a fornecedores provenientes dos ACE Somos e ainda não pagas por falta de
financiamento para esta finalidade, as quais foram transmitidas pelo Decreto-Lei n.º 209/2015, de 25 de setembro, e que não corresponderam a atos de gestão
operacional da SPMS, tendo este passivo sido, assim, gerido exclusivamente na sua dimensão financeira, porquanto não decorre da sua atividade principal, não advindo
assim qualquer prejuízo para a SPMS ou para a sua gestão, de acordo com a posição do Tribunal de Contas, na medida em que tais dívidas não resultaram do
desenvolvimento da sua atividade.
Acresce mencionar que a SPMS diligenciou tempestiva e prontamente para o financiamento das presentes dívidas, as quais permanecem por pagar aos respetivos
credores, pela circunstância de impossibilidade de uso de verba própria decorrente da atividade da Empresa, mas apenas de verba especificamente financiada para este
efeito (em conformidade com o que vem sendo determinado pelo Tribunal de Contas, designadamente no seu Relatório n.º 18/2017 – 2ª Secção - Processo n.º 9/2017 –
Audit.).
Neste âmbito, as dívidas atualmente existentes, no montante global de 474.813,51€, respeitam aos seguintes credores:
- 503789151 - ACAÍL - GÁS. S.A. - 7.823,76€
- 500043256 - Bayer Portugal SA- 23.913,92€
- 507818547 - CHRISTEYNS PORTUGAL - Comercialização de produtos, SA- 25.041,30€
- 208381694 - Filipe Costa Fonseca - Advogado - 13.834,40€
- 508107997 - GENERIS Farmacêutica, SA- 110.820,84€
- 501169580 - LABESFAL - Laboratórios Almiro, S.A. - 30.106,46€
- 500853975 - Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda - 82.128,56€
- 500063524 - Novartis Farma - Prod. Farmaceuticos, SA- 51.558,61€
- 502186771 - ORACLE PORTUGAL - Sistemas de Informação, Lda - 85.084,29€
- 502322446 - Sanofi - Aventis - Produtos Farmacêuticos SA- 12.604,04€
- 507632796 - Sanofi Pasteur MSD, S.A. - 6.411,88€
- Restantes situações de montante individual inferior a 5.000 € - 25.485,45€

Lisboa, 31 de Janeiro de 2018.
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