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ASSUNTO: SNC – Atualização Plano de Contas para o exercício de 2015

O Despacho n.º 1507/2014, datado de 16 de janeiro de 2014, publicado no Diário da República 2ª 
série, n.º 21, de 30 de janeiro de 2014 dos Gabinetes da Senhora Secretária de Estado do 
Tesouro e do Senhor Secretário de Estado da Saúde, torna obrigatória, com início da 
apresentação de contas do exercício de 2014, a aplicação do Sistema de Normalização 
Contabilística, a todas as entidades públicas empresariais da área da saúde.

Todavia, o Despacho n.º 3016-A/2015, datado de 23 março de 2015, publicado no Diário da 
República 2ª série, n.º 58, de 24 de março de 2015 dos Gabinetes da Senhora Secretária de 
Estado do Tesouro e do Senhor Secretário de Estado da Saúde determina que o cumprimento da 
obrigação fixada no n.º 1 do Despacho 1507/2014, de 16 de janeiro de 2014, pode ser reportado à 
apresentação de contas do exercício de 2015.

Assim, foi atualizado o Plano de Contas SNC divulgado na Circular Normativa nº 14/2014 de 3 
março, introduzindo-se novas contas para o ano de 2015, cujo quadro resumo é publicado em 
anexo e que visam, essencialmente, dar seguimento às instruções da Direção-Geral do 
Orçamento, emitidas na Circular n.º 1376 para a elaboração do orçamento 2015.

     
Nº 15/2015/DFI/UOC/ACSS 
DATA: 21-09-2015 

  
CIRCULAR NORMATIVA

       PARA: Entidades Públicas Empresariais do Serviço Nacional de Saúde                                            
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Assim, para o exercício económico de 2015, as entidades do Serviço Nacional de Saúde, 
pertencentes ao Sector Empresarial do Estado deverão adotar o plano de contas SNC disponível 
em:

 www.acss.min-saude.pt » Departamentos e Unidades » Departamento de Gestão 

Financeira » Normalização Contabilística » Aplicação do SNC

As entidades podem desagregar as contas de movimento do plano agora publicado, em função 
das suas necessidades específicas, desde que respeitem a estrutura do mesmo.

O presente Plano será disponibilizado no mesmo sítio, em formato XML, sendo que as entidades 
deverão obedecer à estrutura e formato do mesmo, para efeitos de prestação de contas.

O Presidente do Conselho Diretivo

(Rui Santos Ivo)
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Anexo – Atualização contas SNC

Código SNC Descrição Tipo
5943Terrenos e recursos naturais M
5944Edifícios e outras construções M

62611Rendas e Alugueres - Edifícios A
626111do Estado M
626112Outros M

631Remunerações dos órgãos sociais A
6311REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS DIRETIVOS A

63111Remunerações base M
63112Subsídio de férias e natal A

631121Subsídio de férias M
631122Subsídio de natal M
63113SUPLEMENTOS REMUNERATÓRIOS A

631131Subsídio de refeição M
631132Ajudas de custo M
631133Alimentação e alojamento M
631134Despesas de representação M
631139Outros suplementos M
63114PRESTAÇÕES SOCIAIS DIRECTAS A

631141Subsídio familiar a crianças e jovens M
631142Outras prestações familiares M
631143Outras prestações sociais A

6311431Parentalidade (mater, patern.e adoção) M
6311432Subsídio social de desemprego M
6311433Doenças M
6311434Acidentes de trab. e doenças profissionais M
6311435Contribuições p/ a segurança social M
6311436Outras despesas M

63119Outras remunerações M
6312Remuneração do Fiscal Único M
6912Juros de mora M
7912De outras aplicações de meios financeiros líquidos A

79121Juros administrações públicas - Central do estado M
79129Outras M
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