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ASSUNTO: POCMS - Plano de Contas para o exercício de 2015

De acordo com o n.º 4 da Orientação n.º1/2010, aprovada pela Portaria n.º 474/2010, de 1 de julho, 
cabe à Administração Central do Sistema de Saúde, IP., na qualidade de entidade-mãe do sector da 
saúde, definir e divulgar às entidades inseridas no perímetro de consolidação de contas as orientações 
subjacentes ao processo de consolidação.

Assim, para o exercício económico de 2015, as entidades do Serviço Nacional de Saúde, pertencentes 
ao Sector Público Administrativo, sujeitas o Plano Oficial de Contas do Ministério da Saúde (POCMS), 
aprovado pela Portaria n.º 898/2000 de 28 setembro, deverão adotar o plano de contas disponível em:

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

Em complemento à informação do Plano de Contas encontra-se também disponível a correspondência 
entre o POCMS e o Classificador Económico (Decreto-Lei n.º26/2002 de 14 fevereiro).

Foram introduzidas novas contas para o ano de 2015, que estão devidamente assinaladas, de acordo 
com as instruções da Direção-Geral do Orçamento, emitidas na Circular n.º 1376 (para preparação do 
orçamento 2015) e ainda no âmbito da circular n.º 1372 (instruções sobre a informação POCMS a 
enviar pelos Serviços e Fundos Autónomos), no que respeita ao desdobramento das contas 2513 e 
2523, relacionadas com Notas de Crédito.

     
Nº 2/2015/DFI/UOC/ACSS 
DATA: 28-01-2015 

  
CIRCULAR NORMATIVA

       PARA: Instituições Sector Público Administrativo do Serviço Nacional de Saúde                                             
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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.

Qualquer assunto relacionado com o presente plano de contas deve ser dirigido para o endereço 
eletrónico sief.consol@acss.min-saude.pt.

O Presidente do Conselho Diretivo

(Rui Santos Ivo)
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