
 

ASSUNTO: Apuramento das prestações de saúde prestadas a trabalhadores da Administração 
Local 

Enquadramento

No âmbito da obr igator iedade de prestação de contas à ACSS, passa a ser 
obr igatór io o fornecimento da informação das prestações de saúde efetuadas a 
t rabalhadores da administração local  para os quais a ACSS indicará o Número 
de Utente do SNS. A prestação desta informação dest ina-se a dar cumprimento 
ao previsto no ar t igo 154º da Lei  n.º  82-B/2014 de 31 de dezembro.  

É da responsabi l idade da ent idade, quando o sof tware que ut i l iza não é o 
SONHO fazer os desenvolv imentos informát icos necessár ios à emissão do 
f icheiro que é descr i to na presente Circular  até ao dia 30 de setembro de 2015 .  
Para as ent idades que ut i l izam o SONHO a responsabi l idade pelos 
desenvolv imentos informát icos necessár ios à produção do f icheiro é da SPMS.
Os esclarecimentos de caráter  técnico para a produção do f icheiro descr i to na 
presente Circular  devem ser sol ic i tados por emai l  para o endereço 
servicedesk@spms.min-saude.pt ,  ut i l izando obr igator iamente como assunto:  
Apuramento de custos  Autarquias Locais (Circular n.º  14/2015 ACSS).   

Toda a produção de serviços aos c idadãos cujo número de utente do SNS for  
indicado pela ACSS deve ser descr i ta da mesma forma que é ut i l izada para a 
faturação a ent idades terceiras e valor izada aos preços que constam da Portar ia 
de preços do SNS que se encontrar  em vigor na al tura da prestação do serviço.
 
O fornecimento desta informação não tem qualquer impacto no contrato 
programa, devendo a faturação habi tual  à ACSS cont inuar a inclu i r  esta 
produção. 

     
Nº 14/2015/DFI/UCT/SNS/ACSS 
DATA: 09-09-2015 

  
CIRCULAR NORMATIVA

       PARA:  Hospitais, Centros Hospitalares do SNS e Unidades Locais de Saúde                                               
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Aspetos Técnicos (Comunicação por Ficheiro)

O fornecimento da informação é efetuado através de um novo f icheiro de texto,  
que deverá ser remet ido de acordo com as regras que a seguir  se apresentam.

Formato do Ficheiro

A def in ição técnica do f icheiro encontra-se est ipulada no Anexo a esta Circular  
(Estrutura de Remessa dos Ficheiros) ,  sendo que se t rata de um f icheiro de 
texto,  de formato TXT.
Em termos gerais,  o f icheiro segue uma estrutura or ientada por l inhas,  sendo 
que cada l inha contém um número pré-def in ido de campos de dados. Existem 
três (3)  t ipos de l inha:

 Linha de cabeçalho ( ident i f icada pelo pr imeiro campo da l inha,  que 
contém o dígi to “1”) ;  apenas existe uma única l inha de cabeçalho.

 Linhas de detalhe ( ident i f icada pelo pr imeiro campo da l inha,  que contém 
o dígi to “2”) ;  há,  no l imi te,  pelo menos sempre 1 l inha de detalhe,  mas 
será habi tual  exist i rem muitas l inhas de detalhe.

 Linha de rodapé ( ident i f icada pelo pr imeiro campo da l inha,  que contém o 
dígi to “3”) ;  apenas existe uma única l inha de rodapé.

O nome do f icheiro deve seguir  o seguinte template de construção, conforme 
refer ido no anexo: AAAAMM_NIPC_9999.TXT.

Conteúdo do Ficheiro

Conforme refer ido nas seções anter iores desta Circular ,  o f icheiro deve conter  a 
valor ização dos cuidados prestados a um conjunto pré-def in ido de utentes 
(pertencentes a ent idades da Administração Local) ,  para um determinado 
t r imestre.  Como tal ,  o detalhe previsto para o f icheiro – em cada uma das l inhas 
de detalhe do f icheiro – corresponde a um t ipo especí f ico de cuidados de saúde, 
prestados em determinada quant idade, numa determinada data,  a um 
determinado utente,  representado um determinado valor .
Neste sent ido,  o f icheiro não deve conter  l inhas repet idas.  Caso o mesmo 
cuidado tenha s ido prestado múlt ip las vezes numa mesma data,  para o mesmo 
utente,  deve essa quant idade v i r  ref let ida no campo “quant idade”.
Dado o f icheiro representar a valor ização dos cuidados prestados num 
determinado t r imestre,  devem as inst i tu ições prestadoras de cuidados de saúde 
assegurar que, na data de remessa do f icheiro correspondente ao t r imestre N, 
conseguem valor izar  adequadamente todos os episódios e atos prestados nesse 
mesmo tr imestre (de acordo com a metodologia especí f ica acima descr i ta) .



Remessa do f icheiro

Para o efei to,  a ACSS disponibi l izará um porta l  para upload do f icheiro,  sendo 
os detalhes de acesso e uso desse porta l  comunicados em breve.

O Presidente do Conselho Diretivo

(Rui Santos Ivo)



Anexo

Estrutura (layout) dos ficheiros para a Remessa de Custos das Autarquias (RCA)

Última atualização: 2015.08.21

Estrutura (layout) do ficheiro:
Todos os campos têm comprimento fixo. A estrutura dos registos/campos (layout) está 
definida nos separadores - 'Header, Detalhe e Footer'.

Caracteres válidos:
Os ficheiros de custos das autarquias têm que ser construídos no formato TXT (codificação de 
caracteres UTF-8, podendo ser utilizado ASCII em alternativa) Não podem existir linhas em 
branco, nomeadamente antes da linha 'Header', no meio de linhas 'Detalhe', nem após a linha 
'Footer'. Não pode ser incluído nenhum caracter especial no final do ficheiro (ex: o caracter 
ASCII 26 usado em sistemas IBM).

Ordenação dos registos:
As linhas/registos são ordenados:

1.º) pelo campo TIPOLINHA
2.º) pelo campo NUMUTENTE (respeitante às linhas de detalhe)
3.º) pelo campo CODCSAUDE (respeitante às lihas de detalhe)

Nome do ficheiro:
AAAAMM_NIPC_9999.TXT            (cada ficheiro tem que ter um nome único)

em que: AAAAMM é o ano e mês do início do período dos dados (corresponde ao campo 
ANO_MES_INICIO na seção Header)
NIPC é o Número Individual de Pessoa Coletiva da entidade remetente (9 caracteres)
9999 é o número de sequência do ficheiro no ano (1, 2, ..., 33, 34, ...); corresponde 
ao campo NUMFICHEIRO na seção Header
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Secção de HEADER (apenas uma só linha)

Campo Definição Comprimento Decimais Descrição Valores possíveis / Formatação Obs.

TIPOLINHA NUMBER 2 0 Tipo da linha 01 Tipo de registo de header

TIPOFICHEIRO NUMBER 1 0 Valor fixo 1 Utilizado para permitir a existência de diferentes tipos de ficheiros

NIPC NUMBER 9 0 Número individual de pessoa coletiva (NIPC) da instituição remetente Obrigatoriamente nove dígitos NIPC da instituição hospitalar, ULS ou ARS responsável pelos dados remetidos

NUMFICHEIRO NUMBER 4 0 Número de identificação (sequencial no ano) do ficheiro Tem que ser maior que zero, usando todas as 
posições (preencher com zeros à esquerda: 0001) Não se pode repetir dentro do mesmo ano (evita envios repetidos ou duplicados)

ANO_MES_INICIO NUMBER 6 0 Mês e ano do início do período a que correspondem os dados no ficheiro AAAAMM Habitualmente, o primeiro mês do trimestre respetivo (por ex., 1º trimestre em 
2015 > "201501")

ANO_MES_FIM NUMBER 6 0 Mês e ano do fim do período a que correspondem os dados no ficheiro AAAAMM Habitualmente, o último mês do trimestre respetivo (por ex., 1º trimestre em 2015 
> "201503")

DATAFICHEIRO DATE 8 Data de produção (construção) do ficheiro, pelo sistema emitente AAAAMMDD Data de construção do ficheiro

Comprimento total do registo: 36



6/7

 

Secção de DETALHE (linhas podem repetir)

Campo Definição Comprimento Decimais Descrição Valores possíveis / Formatação Obs.

TIPOLINHA NUMBER 2 0 Tipo da linha 02 Tipo de registo de detalhe

NUMUTENTE NUMBER 9 0 Número de utente usar os nove espaços (se necessário, preencher 
zeros à esquerda)

CODCSAUDE NUMBER 20 0 Código do cuidado de saúde prestado, referente ao sistema emissor (SONHO, 
SINUS, CCF, etc.)

usar os vinte espaços (se necessário, preencher 
zeros à esquerda) Utilize código interno do sistema respetivo

TIPOACTO NUMBER 2 0 Codificação interna do tipo de acto de saúde, em cada sistema 01 a 99; usar os dois espaços (se necessário, usar 
zero à esquerda)

Utilize codificação interna para diferenciar os tipos de actos de saúde (por ex., "01 - 
Cosultas Médicas CSP")

DTACSAUDE DATE 8 Data de prestação do cuidado de saúde AAAAMMDD O mesmo documento pode incluir linhas detalhe com datas diferentes

QTD NUMBER 4 0 Quantidade de cuidados praticados 0001 a 9999; usar os quatro espaços (se necessário, usar zero à esquerda) 

VALUNITARIO_EUROS NUMBER 16 2 Valor unitário a pagar pelo cuidado de saúde, em Euros 99999999999999DD Não incluir: sinal, separador decimal nem separador de milhares - ver nota 

VALPAGAR_EUROS NUMBER 16 2 Valor total a pagar pelo cuidado de saúde, em Euros (valor unitário a pagar 
pelo cuidado de saúde vezes o campo 'QTD') 99999999999999DD Não incluir: sinal, separador decimal nem separador de milhares

DESCSAUDE CHAR 200 Descrição do cuidado de saúde Se necessário, preencher com espaços até perfazer 
200 caracteres

AREA_LIVRE CHAR 50 Para utilização discricionária e livre por cada sistema emissor Se necessário, preencher com espaços até perfazer 
50 caracteres

Pode ser utilizado por cada sistema para conter dados compósitos (concatenação 
de códigos), que facilitem posterior despistagem da informação remetida

Comprimento total do registo: 327
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Secção de FOOTER (apenas uma só linha)

Campo Definição Comprimento Decimais Descrição Valores possíveis / Formatação Obs.

TIPOLINHA NUMBER 2 0 Tipo da linha 03 Tipo de registo de footer

QTDTOTDET NUMBER 5 0 Total de linhas de detalhe do ficheiro alinhado à direita

VALTOTAL_EUROS NUMBER 16 2 Valor total em Euros 99999999999999DD É o somatório do campo VALPAGAR_EUROS das linhas 'Detalhe'. Não incluir: 
sinal, separador decimal nem separador de milhares

Comprimento total do registo: 23
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