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ASSUNTO: Apuramento da despesa com prestações de saúde efetuadas 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 sobre as 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.  

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. 

Antecedentes

A Circular  Normat iva n.º  14/2015/DFI/UCT/SNS/ACSS, de 9 de setembro,  
estabeleceu o formato de f icheiro obr igatór io para o envio da informação, nos 
casos das ent idades que não têm o sof tware SONHO, estabelecendo como data 
l imi te o dia 30 de setembro.  Nestas s i tuações,  a SPMS disponibi l iza o f icheiro 
com os números de utentes pert inentes para o apuramento em causa. Para os 
ut i l izadores do SONHO o desenvolv imento informát ico fo i  fe i to pela SPMS.
De refer i r  que, quando uma prestação de serviços tenha s ido efetuada, por 
exemplo,  no I  t r imestre e não tenha s ido integrada no valor  que fo i  informado, a 
mesma deverá ser incluída nos t r imestres seguintes.
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Ações a real izar pelas entidades

Em cada ent idade deve ser designado um único inter locutor  para este assunto.
O inter locutor  deve enviar  um emai l  para o endereço 
Emai lAutarquias@acss.min-saude.pt ,  sendo- lhe fornecido o nome de ut i l izador e 
a password.

Este inter locutor  é responsável  pelo carregamento do f icheiro no s i te da ACSS 
ht tp: / /www.acss.min-saude.pt / ted/  até ao dia 5 de cada um dos meses  
indicados no quadro seguinte:

Out-15 Nov-15 Dez-15 Jan-16 Fev-16 Mar-16 Abr-16 Mai-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16 Out-16 Nov-16 Dez-16

Comunicação 
da despesa I TR 2015II TR 2015 III TR 2015 IV TR 2015 I TR 2016 II TR 2016

Dúvidas

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas através de email enviado para 
EmailAutarquias@acss.min-saude.pt.

O Presidente do Conselho Diretivo

(Rui Santos Ivo)
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