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1. Nota Introdutória 

A informação de carácter contabilístico produzida, individualmente, pelas entidades que integram o Setor 

Público da Saúde é considerada suficiente para revelar a situação económica e financeira de cada uma delas. 

No entanto, essa informação não é suficiente para traduzir de forma verdadeira e apropriada a situação 

económica e financeira do Grupo como se de uma única entidade se tratasse. Daí, a necessidade de se 

proceder à consolidação de contas, para que seja possível avaliar o desempenho económico e a situação 

financeira do mesmo.  

Em geral, a consolidação de contas visa alcançar os seguintes objetivos: 

• Melhorar o processo de tomada de decisão; 

• Potenciar o controlo; 

• Melhorar a informação financeira do grupo; 

• Implementar políticas e culturas de gestão do grupo; 

• Facilitar a comparabilidade temporal e espacial da informação; 

O presente manual visa estabelecer orientações, procedimentos e regras relativamente ao processo de 

consolidação de contas do Ministério da Saúde para o exercício de 2018.  

  

ACSS 
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2. Enquadramento Legal 

O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, vem substituir o anterior referencial – Plano Oficial de 

Contabilidade Pública – e aplica-se a todos os serviços e organismos da administração central, regional e 

local que não tenham natureza, forma e designação de empresa, ao subsetor da segurança social, é às 

entidades publicas reclassificadas. 

Relativamente à consolidação de contas, a nova arquitetura financeira que decorre do artigo 7.º do referido 

decreto-lei, de 11 de setembro, impõe à entidade consolidante das administrações publicas e igualmente à 

respetiva entidade consolidante de cada um dos subsetores que compõem este perímetro novas obrigações 

no âmbito do relato consolidado. 

No entanto, não foram legalmente definidas as entidades consolidantes dos subsetores, pelo que tendo sido 

revogada pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de Setembro, a Portaria n.º 474/2010, 01 de julho, e a 

respetiva Orientação n.º 1/2010 – “Orientação genérica relativa à consolidação de contas no âmbito do sector 

público administrativo”, a ACSS não se encontra formalmente designada como entidade mãe do grupo 

público do setor da Saúde. 

Todavia, esta Administração Central desenvolveu medidas de acompanhamento junto das entidades do 

perímetro do Programa Orçamental da Saúde, por forma a garantir as necessárias condições para a 

elaboração da conta consolidada do Ministério da Saúde, em linha com o procedimento de anos anteriores e 

por forma a submeter o Relatório e Contas Consolidado do Ministério da Saúde em conformidade com o 

previsto na Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (número 4 do artigo 52.º da Lei n.º 98/97, 

de 26 de agosto, na sua redação atual). 

Neste sentido e para este efeito, a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS) assume-se como 

entidade consolidante, sendo responsável pela execução do processo de consolidação e pela elaboração de 

documentos e elementos de apoio ao processo de consolidação, designadamente o manual de consolidação 

e o dossiê de consolidação. 

A apresentação e preparação de Demonstrações Financeiras Consolidadas do Ministério da Saúde será 

efetuada pela ACSS ao abrigo da Norma de Contabilidade Pública (NCP) 22 – Demonstrações Financeiras 

Consolidadas que estabelece os requisitos contabilísticos para a preparação de demonstrações financeiras 

consolidadas, nomeadamente: 
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• Procedimentos de Consolidação 

As demonstrações financeiras consolidadas:  

a) Agregam itens idênticos de ativos, passivos, património líquido ou capital próprio 

(conforme apropriado), rendimentos, gastos e fluxos de caixa da entidade que controla 

e das entidades controladas.  

b) Eliminam na totalidade os ativos, passivos, património líquido ou capital próprio 

(conforme apropriado), rendimentos, gastos e fluxos de caixa relativos a transações 

entre entidades integradas no Grupo Público (rendimentos ou gastos resultantes de 

transações intragrupo que estão reconhecidos em ativos, nomeadamente em 

inventários ou ativos fixos tangíveis são eliminados na totalidade). Perdas intragrupo 

podem indicar uma perda por imparidade que requer reconhecimento nas 

demonstrações financeiras consolidadas. 

 

• Políticas contabilísticas uniformes 

Se uma entidade do grupo aplicar políticas contabilísticas diferentes das adotadas nas 

demonstrações financeiras consolidadas para transações e acontecimentos semelhantes em 

circunstâncias semelhantes, devem ser feitos ajustamentos apropriados às demonstrações 

financeiras dessa entidade do grupo aquando da elaboração das demonstrações financeiras 

consolidadas de modo a assegurar a conformidade com as políticas contabilísticas do Grupo 

Público.  

 

• Mensuração 

Uma entidade inclui os rendimentos e os gastos de uma entidade controlada nas suas 

demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que obtém controlo e até à data em 

deixa de controlar a entidade. Os rendimentos e gastos da entidade controlada baseiam-se nas 

quantias dos ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas na 

data da aquisição. Por exemplo, os gastos de depreciação reconhecidos na demonstração dos 

resultados após a data de aquisição baseiam -se no justo valor dos ativos depreciáveis conexos 

reconhecido nas demonstrações financeiras consolidadas na data da aquisição. 

 

• Datas de relato 

As demonstrações financeiras da entidade que controla e das suas entidades controladas 

utilizadas na preparação das demonstrações financeiras consolidadas devem referir-se a 

31/12/2018.  
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3. Procedimentos de Consolidação 

3.1. Ajustamentos Prévios 

De modo a que as Demonstrações Financeiras das entidades utilizem os mesmos critérios e princípios 

contabilísticos, todas as entidades foram informadas dos principais registos contabilísticos associados aos 

Contratos Programa, Programas Verticais e Convenções Internacionais, através da Circular Normativa n.º 

6/2019/ACSS, de 21 de março de 2019. 

Estes procedimentos visam não só a harmonização dos princípios contabilísticos, mas também critérios de 

reconhecimento nas operações relevantes das diversas entidades, que proporcionem resultados mais 

verdadeiros e consistentes da posição financeira do grupo Saúde. 

De acordo com a referida norma, as entidades do perímetro do SNS deverão efetuar o seguinte tratamento 

contabilístico para cada uma destas áreas: 

 

3.1.1. Contratos Programa – Estimativa de Rendimentos 

(Prestação de Serviços de Saúde/Produção dos Hospitais, Centros Hospitalares e Unidades Locais de Saúde 

EPE) 

Os rendimentos resultantes da prestação de serviços de saúde pelas entidades públicas empresariais e 

decorrentes da celebração do contrato programa, assumem a natureza de rendimentos com contraprestação, 

uma vez que a entidade recebe valor de uma outra entidade (ACSS) para, em troca, realizar a produção 

contratada, sendo aplicável, quanto à contabilização destes rendimentos, a NCP 13 – Rendimentos de 

Transações com Contraprestação.  

Tendo em conta a metodologia adotada para a remuneração dos serviços prestados pelas entidades, cuja 

validação final e respetivo acerto ocorre em período posterior, os mencionados rendimentos são registados 

por contrapartida de uma conta de acréscimos, a qual deverá ser regularizada logo que seja comunicado pela 

ACSS o fecho do contrato programa respetivo.  

Refira-se ainda, que as entidades devem manter um controlo por cada contrato programa em aberto de 

maneira a ser possível o seu acompanhamento e monitorização.  

Por forma a mitigar diferenças materiais nas demonstrações financeiras face ao acerto final do ano, 

determinasse que, para efeitos de reporte das demonstrações financeiras, o acréscimo de rendimento mensal 

respeitante à produção a realizar será calculado tendo por referência o melhor desempenho relativamente 

aos 3 últimos contratos programa encerrados e será resultante da aplicação da taxa de execução mais 
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elevada de entre os contratos programa encerrados (excluindo incentivos e custos de contexto) ao Contrato 

programa do ano em curso [(melhor taxa de execução CP encerrado * CP ano)/12)].  

A ACSS divulgará, com periodicidade anual, até ao final do mês de janeiro do próprio ano, a taxa de 

execução a considerar por cada entidade, para efeitos do mencionado no parágrafo anterior. 

A referida taxa será revista em função do encerramento da faturação dos Contratos Programa que possam 

ocorrer, a qual será considerada no encerramento de contas das entidades. 

3.1.2.  Incentivos – Estimativa de Rendimentos 

A atribuição de um valor de incentivos depende do cumprimento de metas/indicadores fixados no contrato 

programa.  

Trata-se de um rendimento sujeito a condições, cujo apuramento final ocorre em período posterior, pelo que, 

à semelhança da metodologia adotada para o reconhecimento do rendimento associado à prestação de 

serviços/produção, também estes rendimentos são registados por contrapartida de uma conta de acréscimos, 

a qual deverá ser regularizada logo que seja confirmado pela ACSS o valor dos referidos incentivos.  

Para efeitos de registo do acréscimo de rendimento respeitante aos incentivos a considerar mensalmente, 

determina-se que o mesmo será calculado tendo por referência a taxa de execução de incentivos mais 

elevada, alcançada nos últimos 3 anos. O valor mensal será resultante da aplicação da taxa de execução 

mais elevada ao ano em curso [(melhor taxa de execução incentivos * Incentivo associado ao CP do 

ano)/12)].  

A ACSS divulgará, com periodicidade anual, até ao final do mês de janeiro do próprio ano, a taxa de 

execução a considerar por cada entidade, para efeitos do mencionado no parágrafo anterior. 

A referida taxa será revista em função do apuramento que possa ocorrer em ano mais recente decorrente do 

Índice de Desempenho Global (IDG). 

3.1.3. Custos de Contexto – Estimativa de Rendimentos 

As verbas extraordinárias atribuídas à entidade como “verba de convergência” ou “custos de contexto” 

destinadas a compensar situações extraordinárias não cobertas pelo contrato programa em termos de 

produção hospitalar, configura a atribuição de um rendimento para o qual inexiste transação com 

contraprestação, uma vez que a entidade recebe valor de uma outra entidade (ACSS) sem dar diretamente 
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em troca valor aproximadamente igual, sendo aplicável a NCP 14 Rendimento de Transações sem 

Contraprestação.  

O reconhecimento deste rendimento pela entidade, e consequentemente o reconhecimento do gasto pela 

ACSS, deve ser efetuado apenas se o mesmo estiver contratualizado no âmbito do Contrato programa, 

mensalmente, na proporção do valor total atribuído (duodécimo). 

3.1.4. Contabilização do Contrato Programa 

A contabilização dos movimentos relacionados com a execução do Contrato programa deve efetuar-se nos 

termos indicados nos quadros seguintes: 
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3.1.5. Programas Verticais  

Os rendimentos respeitantes aos Programas de Financiamento Vertical que em cada ano sejam 

determinados pela Tutela, financiados mediante dotação inscrita no orçamento da ACSS, devem ser 

registados pelas entidades beneficiárias pelo montante das faturas pagas pela ACSS.  

Os rendimentos respeitantes a estes Programas, cujo financiamento não seja executado até final de cada 

ano, devem ser registados, no final do exercício, por contrapartida de uma conta de acréscimos, cujo valor 

será comunicado à ACSS pelas entidades até ao dia 31 de janeiro do ano seguinte ao do exercício a que se 

reporta.  

A ACSS procederá à validação dos valores comunicados, confirmando com cada entidade o valor do 

acréscimo a registar, até 15 de fevereiro. A mencionada conta de acréscimos deverá ser regularizada logo 

que ocorra o financiamento respetivo pela ACSS. 

3.1.6. Convenções Internacionais  

Os rendimentos resultantes da prestação de cuidados de saúde a cidadãos estrangeiros nos termos dos 

Regulamentos Comunitários n.º 883/2004 e nº 987/2009 devem ser relevados contabilisticamente em 

alinhamento com a informação de faturação submetida na aplicação SIGAI conforme orientações expressas 

na Circular Normativa nº 23/2018.  

Os rendimentos correspondentes à prestação de cuidados de saúde que não foram alvo de faturação, devem 

ser registados por contrapartida de uma conta de acréscimos, no final do exercício, por contrapartida de uma 

conta de acréscimos, cujo valor será comunicado à ACSS pelas entidades até ao dia 31 de janeiro do ano 

seguinte ao do exercício a que se reporta.  

A ACSS procederá à validação dos valores comunicados, confirmando com cada entidade o valor do 

acréscimo a registar, até ao dia 15 de fevereiro. 

3.1.7. Contabilização dos Programas Verticais e Convenções Internacionais  

A contabilização dos movimentos relacionados com a execução de Programas Verticais e Convenções 

Internacionais deve efetuar-se nos termos indicados no quadro seguinte: 
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3.1.8. Acerto de Rendimentos e Gastos  

A contabilização dos movimentos relacionados com acertos de estimativas decorrentes da execução de 

Contratos Programa, Programas Verticais e Convenções Internacionais deve efetuar-se nos termos indicados 

no quadro seguinte: 

 

 

3.2. Operações de Consolidação 

Dada a natureza da relação de controlo, não consubstanciada na detenção de participações sociais, é 

utilizado o método da simples agregação. 

Este método consiste na integração nas demonstrações financeiras da entidade consolidante dos elementos 

respetivos das demonstrações financeiras das entidades incluídas na consolidação, com a eliminação dos 

saldos, das transações, das transferências e subsídios e dos resultados incorporados em ativos relativos a 

operações efetuadas entre as entidades do grupo público. 

As operações subjacentes a este método de consolidação são: 

• Agregação dos valores constantes dos documentos financeiros de cada entidade; 
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• Anulação das dívidas ativas e passivas entre as entidades que fazem parte do perímetro de 

consolidação; 

• Anulação de ativos que resultem de transações realizadas entre entidades incluídas na 

consolidação; 

• Anulação das provisões para créditos vencidos e outros riscos relativos a entidades incluídas na 

consolidação; 

• Anulação de gastos e rendimentos resultantes de transações efetuadas entre entidades incluídas 

na consolidação; 

• Anulação de recebimentos e pagamentos resultantes de transações efetuadas entre entidades 

incluídas na consolidação. 

3.2.1. Balanço 

Serão anulados os saldos das contas ativas e passivas resultantes das operações intragrupo do perímetro de 

consolidação. 

3.2.1.1. Ativos Fixos Tangíveis 

Como a alienação de Ativos Fixos Tangíveis entre entidades do perímetro de consolidação provoca 

alterações nos seus valores contabilísticos e gera mais ou menos valias internas, deverá proceder-se à sua 

anulação. 

 Assim, deverão ser feitas as seguintes correções: 

• Correção do valor de aquisição, repondo o valor histórico do bem, como se não tivesse ocorrido a 

venda interna do mesmo; 

• Correção do valor das amortizações acumuladas, repondo-as ao valor histórico; 

• Correções das amortizações do exercício, calculando-as como se não tivesse ocorrido a 

transmissão do bem; 

• Anulação das mais-valias ou das menos-valias. 

3.2.1.2. Inventários 

Serão anulados os saldos das existências em armazém que resultem de cedências de existências entre 

instituições do perímetro de consolidação e o respetivo consumo resultantes de margens internas. 

Atendendo a que os EPE estão sujeitos a imposto sobre rendimento (IRC) devem os mesmos referir os 

impactos sobre as margens decorrentes destas correções. 
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3.2.1.3. Dívidas ativas e passivas 

Deverão ser anuladas as dívidas ativas e passivas resultantes de operações entre entidades que integram o 

perímetro de consolidação. 

3.2.2. Demonstração de resultados 

Deverão ser anulados os saldos das contas de custos e proveitos resultantes das operações realizadas entre 

as entidades do perímetro de consolidação, nomeadamente: Vendas; prestações de serviços; transferências 

correntes, etc. 

3.2.3. Demonstração de fluxos de caixa 

Os fluxos monetários associados às operações entre entidades do perímetro serão, também, objeto de 

anulação.  
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4. Políticas Contabilísticas Uniformes 

A imagem verdadeira e apropriada da posição financeira, do desempenho económico e dos fluxos de caixa 

das demonstrações financeiras consolidadas só será assegurada se as entidades consolidadas prepararem 

as suas demonstrações financeiras individuais de acordo com princípios e critérios contabilísticos uniformes. 

A homogeneização da informação e a eliminação das operações internas das entidades que integram o grupo 

público é fundamental para assegurar a concretização dos objetivos inerentes à consolidação. Por isso, todas 

as entidades do perímetro de consolidação devem proceder à preparação da informação para a consolidação 

de acordo com os princípios, regras, procedimentos e critérios contabilísticos constantes no SNC-AP. 

Se algum elemento materialmente relevante do ativo, do passivo e dos fundos próprios / património, for 

mensurado, por um método que não cumpra o requisito da uniformidade estabelecido, esse elemento deverá 

ser objeto de uma reclassificação ou remensuração de acordo com as normas definidas, sendo os 

ajustamentos necessários considerados unicamente para efeitos de elaboração das demonstrações 

financeiras consolidadas. 

4.1. Plano de Contas 

O normativo contabilístico a adotar para a prestação de contas consolidadas é o Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei 192/2015 de 11 de 

setembro. 

Elemento essencial para o SNC-AP é o Plano de Contas Multidimensional (PCM) que integra contas para a 

contabilidade orçamental, financeira e contas nacionais e ainda para efeitos do cadastro de bens e direitos. A 

este nível a ACSS procedeu à desagregação de algumas contas do plano SNC-AP - Plano de Contas Central 

do Ministério das Finanças (PCC-MF), com o objetivo de normalizar e identificar a natureza de alguns registos 

específicos do setor da saúde, constituindo esta desagregação o Plano de Contas Central do Ministério da 

Saúde (PCC-MS). Além desta desagregação efetuada pela ACSS as entidades do SNS têm autonomia para 

a subdivisão das contas do plano em função das suas necessidades específicas, que constituirá o Plano de 

Contas Local. Todavia será necessário ter em consideração que:  

• deve ser cumprida a estrutura do plano de contas SNC-AP;  

• a desagregação de algumas contas do PCM necessária à obtenção do adequado conteúdo das 

rubricas do balanço e da demonstração dos resultados, pode ocorrer, mas respeitando a natureza da 
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conta mãe incluindo a ligação dessa conta com a respetiva rubrica do balanço ou da demonstração 

dos resultados;  

• a desagregação deve respeitar também as contas (desagregadas) do Plano Contas Central do MS;  

• as reticências incorporadas no PCM só poderão dar origem a novos códigos de contas mediante 

proposta submetida à CNC e por esta aceite, caso em que esses códigos passarão a figurar na nova 

versão do plano de contas normalizado pela CNC que preparará a nota de enquadramento adequada 

à sua utilização harmonizada por todas as entidades sujeitas ao SNC-AP. 

De acordo com o manual S3CP, o ficheiro de Correspondência entre o Plano de Contas Central e o Plano de 

Contas Local (CPLC) identifica a correspondência, unívoca, entre as contas do plano de contas local (PCL) e 

as contas do plano de contas central (PCC) do Ministério das Finanças, devendo ser enviado previamente ao 

primeiro envio da informação dos dados transacionais. É necessária a atualização da correspondência 

sempre que ocorram alterações ao PCL ou à correspondência com as contas do PCC. As contas locais 

constantes dos ficheiros de dados transacionais terão que estar previstas no ficheiro CPLC. O CPLC deverá 

apresentar a estrutura completa do plano de contas local, ou seja, deverá abranger as contas de movimento, 

assim como as contas agregadoras. A correspondência com as contas centrais deverá ser efetuada para 

todas as contas locais, incluindo as agregadoras (ver detalhe no manual S3CP). 

4.2. Características qualitativas 

De acordo com o SNC-AP, a informação incluindo no relato financeiro deve obedecer a um conjunto de 

características qualitativas que permitem que essa informação seja útil para os utilizadores das 

demonstrações financeiras e atinja os objetivos do relato financeiro, nomeadamente à tomada de decisões.  

As características qualitativas principais são: 

• a relevância; 

• a fiabilidade; 

• a compreensibilidade; 

• a oportunidade;  

• a comparabilidade; 

• a verificabilidade.  

Estas características qualitativas aplicam-se a toda a informação financeira e não financeira relatada incluindo 

a informação financeira histórica e prospetiva e as notas explicativas, pelo que todas as entidades do 

perímetro de consolidação devem proceder à preparação da informação para a consolidação em 
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conformidade com estas características para que as demonstrações financeiras consolidadas possam 

evidenciar uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e dos resultados do grupo. 

4.3. Aplicação pela primeira vez do SNC-AP 

A elaboração do Balanço de Abertura de 2018 de acordo com o novo referencial SNC-AP pressupõe o 

cumprimento de um conjunto de orientações no modo de apresentação da informação comparativa ao 

exercício de 2017.   

Nesse sentido a NCP 1 define um conjunto de divulgações que devem ser efetuadas no primeiro período de 

relato em que as entidades aplicam pela primeira vez o SNC-AP.  

Desta forma, o Balanço de Abertura de 2018, deve constituir o suporte para a divulgação dos seguintes 

elementos: 

a) Forma como a transição dos normativos anteriores para as NCP afetou a posição financeira, o 

desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados; 

b) Reconciliação do património líquido relatado segundo os normativos anteriores com o património 

líquido segundo as NCP, entre a data de transição para as NCP e o final do último período 

apresentado nas mais recentes demonstrações financeiras anuais, elaboradas segundo os 

normativos anteriores;  

c) Reconciliação do resultado relatado segundo os normativos anteriores, relativo ao último período das 

mais recentes demonstrações financeiras anuais, com o resultado segundo as NCP relativo ao 

mesmo período;  

d) Reconhecimento ou reversão, pela primeira vez, de perdas por imparidade ao preparar o balanço de 

abertura de acordo com as NCP (divulgações que, de acordo com o ponto 9 do modelo de notas 

previsto na NCP 1, seriam exigidas se o reconhecimento dessas perdas por imparidade ou reversões 

tivesse ocorrido no período que começa na data de transição para as NCP);  

e) Distinção, nas reconciliações das alíneas (b) e (c), entre correção de erros cometidos em períodos 

anteriores e alterações às políticas contabilísticas segundo os normativos anteriores (se aplicável);  

f) Se as primeiras demonstrações financeiras de acordo com as NCP são (ou não são) as primeiras 

demonstrações financeiras apresentadas.  
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5. Mensuração 

5.1. Ativos Fixos Tangíveis  

O tratamento contabilístico dos ativos fixos tangíveis deve ser efetuado de acordo com o disposto na NCP 5 - 

Ativos Fixos Tangíveis (AFT). Os principais aspetos a ter em conta na contabilização dos AFT são o seu 

reconhecimento, os respetivos gastos de depreciação, bem como a determinação das suas quantias 

registadas. 

A entidade deve reconhecer como AFT os dispêndios com bens físicos que cumulativamente: 

a) Sejam detidos para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para aluguer a terceiros, 

ou para fins administrativos;  

b) Se espera que sejam usados durante mais de um período de relato; 

c) Seja provável que fluirão para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço 

associados ao bem; 

d) Seja possível mensurar o bem com fiabilidade. 

Um bem do ativo fixo tangível que satisfaça as condições de reconhecimento como um ativo deve ser 

inicialmente mensurado pelo seu custo.  O custo de um bem do ativo fixo tangível compreende o seu preço 

de compra e os custos suportados inicialmente para a sua aquisição ou construção, e ainda os custos 

suportados subsequentemente para adicionar, substituir uma parte ou prestar assistência a esse ativo, desde 

que estes possibilitem um aumento do potencial de serviço ou dos benefícios económicos futuros associado a 

esse bem. 

Após reconhecimento inicial, um bem do ativo fixo tangível deve ser registado pelo seu custo, menos 

qualquer depreciação acumulada e quaisquer perdas por imparidade acumuladas, devendo aplicar-se essa 

política a uma classe inteira de ativos fixos tangíveis 

Para uma entidade determinar se um bem do ativo fixo tangível está ou não em imparidade, deve aplicar a 

NCP 9 — Imparidade de Ativos. 

Quando um bem do ativo fixo tangível for adquirido através de uma transação sem contraprestação (obtidos a 

título gratuito), a mensuração far-se-á da seguinte forma:  

a) Imóveis — Valor patrimonial tributário (VPT).  

b) Outros ativos — Custo do bem recebido, ou na falta deste, o respetivo valor de mercado apurado 

através de avaliação segundo critérios técnicos que se adequem à natureza desses bens.  
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As bases de mensuração aplicadas deverão ser explicitadas e justificados no Anexo às Contas (nota 5), de 

acordo com o preconizado na NCP 1 – Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras.  

5.1.1. Depreciações 

A quantia depreciável de um ativo deve ser imputada numa base sistemática ao longo da sua vida útil. 

Para determinação da vida útil de um ativo devem ser considerados os seguintes fatores: 

a) Utilização esperada do ativo, que é avaliada por referência à capacidade ou à produção física 

esperadas para esse ativo.  

b) Desgaste físico esperado, que depende de fatores operacionais tais como o número de turnos 

durante os quais o ativo será usado, o programa de reparações e manutenções e o cuidado e 

manutenção do ativo enquanto estiver ocioso.  

c) Obsolescência técnica e comercial resultante de alterações ou melhoramentos na produção, ou de 

alterações na procura do mercado para os produtos ou serviços produzidos pelo ativo. 

d) Limites de natureza legal ou outra sobre o uso do ativo, tais como as datas de expiração de 

contratos de locação relacionados. 

 

A quantia depreciável de um ativo deve ser determinada após dedução do seu valor residual. Na prática, o 

valor residual de um ativo é geralmente insignificante e, por isso, imaterial no cálculo da quantia depreciável. 

A depreciação de um ativo começa quando fica disponível para uso, isto é, quando estiver no local e nas 

condições necessárias para ser capaz de operar da forma pretendida pelo órgão de gestão. A depreciação de 

um ativo cessa quando o ativo esteja completamente depreciado ou quando é desreconhecido.  

A NCP 5 - Ativos Fixos Tangíveis preconiza que o método mais adequado às Administrações Públicas é, em 

regra, o método das quotas constantes (ou da linha reta). Este método deve ser aplicado de forma 

consistente de período para período, a não ser que ocorra uma alteração no modelo de consumo esperado 

desses benefícios económicos futuros ou potencial de serviço. 

O valor unitário e as condições em que os elementos dos ativos fixos tangíveis sujeitos a depreciação ou 

deperecimento possam ser totalmente depreciados um só exercício são os definidos na lei. 

5.2. Inventários  

O tratamento contabilístico dos Inventários deve ser efetuado de acordo com o disposto na NCP 10 - 

Inventários. O principal aspeto a ter em conta na contabilização dos Inventários é a quantia do custo a 
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reconhecer como ativo e a sua manutenção como tal até que os rendimentos relacionados sejam 

reconhecidos.  

Os inventários englobam entre outros: 

a) bens comprados e detidos para revenda; 

b) produtos acabados ou trabalhos em curso que estejam a ser produzidos pela entidade;  

c) materiais e consumíveis aguardando o seu uso no processo de produção; 

d) bens comprados ou produzidos por uma entidade, para distribuir a terceiros gratuitamente ou por um 

valor simbólico. 

A mensuração dos inventários que forem adquiridos através de uma transação com contraprestação deve ser 

feita ao custo de aquisição. 

Existem, no entanto, situações em que a mensuração deve ser efetuada de acordo com as circunstâncias em 

que foram adquiridos e/ou com a sua utilização futura as quais apresentam-se como segue: 

a) bens detidos para vender ou consumir em condições normais de mercado – mensuração pela quantia 

mais baixa entre o custo e o valor realizável líquido;  

b) bens adquiridos através de uma transação sem contraprestação (a título gratuito), devem ser 

mensurados pelo justo valor à data de aquisição; 

c) bens detidos para distribuir sem contrapartida ou com uma contrapartida simbólica, ou para consumir 

no processo de produção de bens para subsequentemente distribuir sem contrapartida ou por uma 

contrapartida simbólica, devem ser mensurados pela quantia mais baixa entre o custo e o custo de 

reposição corrente. 

O custo dos inventários deve incluir todos os custos de compra, custos de transformação e outros custos 

suportados para colocar os inventários no seu local e condição atuais. 

Como preço de mercado entende-se o custo de reposição ou o valor realizável líquido, conforme se trate de 

bens adquiridos para a produção ou de bens para venda. 

Entende-se como custo de reposição corrente o custo que a entidade suportaria para adquirir o ativo à data 

de relato. 

Considera-se como valor realizável líquido de um bem a quantia líquida que uma entidade espera realizar 

com a venda do inventário no decurso normal das operações. 
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O método de custeio das saídas de armazém adotado deve ser apurado usando por regra a fórmula do custo 

médio ponderado. 

O custo dos inventários pode não ser recuperável se esses inventários estiverem danificados, se se tornarem 

total ou parcialmente obsoletos, ou se os seus preços de venda tiverem diminuído. O custo dos inventários 

pode também não ser recuperável se os custos estimados de acabamento ou os custos estimados a suportar 

com a venda, troca ou distribuição tiverem aumentado. Nestas situações deverão ser reconhecidas 

Imparidades. 

5.3. Dívidas de e a terceiros 

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam. As 

operações em moeda estrangeira são registadas ao câmbio da data considerada para a operação, salvo se o 

câmbio estiver fixado pelas partes ou garantido por uma terceira entidade. À data do balanço, as dívidas de e 

ou a terceiros resultantes dessas operações, em relação às quais não exista fixação ou garantia de câmbio, 

são atualizadas com base no câmbio dessa data. 

Relativamente às diferenças de câmbio provenientes de financiamentos destinados a ativos fixos tangíveis, 

admite-se que sejam imputadas a estas, somente durante o período que tais ativos estiverem em curso. 

À semelhança do que acontece com as outras provisões, as que respeitem a riscos e encargos resultantes de 

dívidas de terceiros não devem ultrapassar as necessidades. 

5.4. Disponibilidades 

As disponibilidades em moeda estrangeira são expressas no balanço do final do exercício ao câmbio em vigor 

nessa data. As diferenças de câmbio apuradas são contabilizadas nas contas 6887 — Diferenças de câmbio 

desfavoráveis na atividade operacional ou 78861 — Diferenças de câmbio favoráveis na atividade 

operacional. 

5.5. Imparidade de Ativos 

Os procedimentos que uma entidade deve aplicar para determinar e reconhecer a Imparidade de Ativos estão 

definidos na NCP 9 – Imparidade de Ativos. 

A Norma define imparidade como uma perda de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço de um 

ativo, para além do reconhecimento sistemático da perda dos benefícios económicos futuros ou potencial de 

serviço desse ativo por via da depreciação. 
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A quantia escriturada de um ativo deve ser reduzida para a sua quantia recuperável de serviço se, e apenas 

se, a quantia recuperável de serviço for menor do que a quantia escriturada. Essa redução é uma perda por 

imparidade.  

Entende-se quantia recuperável como a maior quantia entre o justo valor de um ativo menos custos de vender 

e o seu valor de uso (valor presente dos fluxos de caixa futuros que se espera obter do uso continuado de um 

ativo e da sua alienação no final da sua vida útil). 

Uma perda por imparidade deve ser reconhecida imediatamente nos resultados.  

Quando a quantia estimada de uma perda por imparidade for maior do que a quantia escriturada do ativo com 

o qual se relaciona, a quantia escriturada do ativo deve ser reduzida para zero com uma correspondente 

quantia reconhecida nos resultados. Uma entidade deve reconhecer um passivo se, e apenas se, isso for 

exigido por uma outra NCP. 

 Após o reconhecimento de uma perda por imparidade, o encargo da depreciação (amortização) do ativo deve 

ser ajustado em períodos futuros para imputar a quantia escriturada revista do ativo, menos o seu valor 

residual (se houver), numa base sistemática durante a sua vida útil remanescente.  

Uma entidade deve avaliar em cada data de relato se há qualquer indício de que uma perda por imparidade 

reconhecida em períodos anteriores possa ter diminuído ou deixado de existir. Verificando-se tal indício, a 

entidade deve apurar a quantia recuperável estimada de serviço desse ativo e registar a respetiva reversão 

parcial ou total da perda por imparidade 

Relativamente aos saldos de Contratos Programa, Programas Verticais e Convenções Internacionais não 

deve ser constituída qualquer imparidade, uma vez que: 

• No que respeita aos Contratos Programa o acerto a existir irá ser objeto de fatura ou nota de crédito a 

emitir na data de fecho de cada Contrato; 

• No que concerne aos Programas Verticais e às Convenções Internacionais os valores a registar nas 

entidades e na ACSS devem ser conciliados não havendo lugar a divergências entre os mesmos; 

No que respeita a saldos existentes entre entidades do perímetro não deve ser constituída qualquer 

imparidade, e no caso de haver imparidades constituídas em anos anteriores as mesmas devem ser 

revertidas. 
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5.6. Provisões 

A constituição de provisões, as circunstâncias em que as mesmas devem ser reconhecidas e como devem 

ser mensuradas devem respeitar as regras definidas na NCP 15 — Provisões, Passivos Contingentes e 

Ativos Contingentes. De referir igualmente que a NCP 1 exige que seja divulgada informação acerca de 

provisões, passivos contingentes e ativos contingentes em notas explicativas às demonstrações e financeiras, 

para permitir que os utilizadores compreendam a sua natureza, oportunidade e quantia. 

A Norma define Provisões como passivos que são obrigações presentes e é provável que seja exigido um 

exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para pagar essas 

obrigações, ou seja, deve ser reconhecida uma provisão quando, cumulativamente:  

a) Uma entidade tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um 

acontecimento passado;  

b) É provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou 

potencial de serviço para pagar essa obrigação; 

c) Pode ser feita uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação. 

A quantia reconhecida como uma provisão deve ser a melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a 

obrigação presente à data de relato.  

A melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação presente é a quantia que uma entidade 

racionalmente pagaria para liquidar a obrigação à data de relato ou para a transferir para um terceiro nessa 

data.  

Nos casos em que a ACSS seja Ré em conjunto com as entidades, há que garantir que o valor da provisão 

agregada para riscos e encargos constituída em ambas as partes não é superior ao valor peticionado. 

Para o efeito, as entidades deverão remeter à ACSS um quadro com todas as ações provisionadas 

discriminando, identificando e detalhando cada ação, bem como, o valor da provisão constituída para cada 

ação. 
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6. Processo de Consolidação Financeira de 2018 

Relativamente ao exercício de 2018 foram emitidas instruções às entidades para efeitos da concretização 

prática da Circular Normativa n.º 6/2019/ACSS, de 21 de março de 2019, por forma a garantir a harmonização 

dos critérios de reconhecimento relativos associados aos Contratos Programa, tendo-se adotado 

procedimento específico relativamente aos Programas Verticais e Convenções Internacionais face ao que se 

encontra previsto na citada circular, atenta a data de publicação da mesma. 

A consolidação a realizar pela ACSS tem por base o ficheiro auxiliar “DFCONSOL” (vidé ponto 8.), prevendo-

se que as tarefas inerentes ao processo de consolidação financeira, se desenrolem, de um modo genérico, 

em 4 fases:  

6.1. Preenchimento do Ficheiro Auxiliar “DFCONSOL” 

Dado que o ficheiro auxiliar é um dos elementos base no processo de consolidação e o seu preenchimento é 

feito manualmente, torna-se imprescindível que as Demonstrações Financeiras dele constantes reflitam as 

contabilizações definidas na Circular Normativa n.º 6/2019/ACSS e assegurem consistência com as 

Demonstrações Financeiras individuais reportadas no encerramento de contas ao Tribunal de Contas, 

devendo ser elaboradas com base no respetivo Balancete Analítico.  

Complementarmente, a elaboração do Balanço deve acautelar que eventuais saldos credores das c/c de 

Clientes e Outras Contas a Receber, deverão ser incluídos na rubrica “Outras Contas a Pagar” (Passivo), e os 

eventuais saldos devedores das c/c de Fornecedores e Outras Contas a Pagar deverão ser incluídos na 

rubrica “Outras Contas a Receber” (Ativo). 

O preenchimento do ficheiro auxiliar deverá obedecer às seguintes instruções: 

Demonstração dos Resultados 

• Os valores da coluna E devem ser preenchidos com base no Balancete Analítico da Entidade e 

devem refletir a posição económica da entidade a 31/12/2018; 

• As colunas G à BR devem registar as operações internas com entidades do MS quer em termos de 

custos como de proveitos; 

• O somatório das colunas G à BR nunca poderá ser superior à coluna D; 

• A diferença entre a coluna E e a coluna F, deve corresponder a transações efetuadas com entidades 

fora do perímetro; 
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Balanço 

• Os valores da coluna E devem ser preenchidos com base no Balancete Analítico da Entidade e 

devem refletir a posição financeira da entidade a 31/12/2018; 

• As colunas G à BR devem registar os saldos internas com entidades do MS; 

• O somatório das colunas G à BR nunca poderá ser superior à coluna E; 

• As contas “Caixa” e “Depósitos à Ordem” não deverá ser preenchida a coluna “Operações com 

entidades do perímetro”; 

• A conta “Outros Acréscimos de Rendimentos” deve estar maioritariamente relacionada com 

“Entidades do Perímetro” devendo ser colocada na linha própria identificada no Balanço (deduzindo-

se à conta “Outras Contas a Receber”); 

• A conta “Outros Acréscimos de Gastos” deve ser colocada na linha própria identificada no Balanço 

(deduzindo-se à conta “Outras Contas a Pagar”); 

• Nos items do Capital Próprio não deverá ser preenchida a coluna “Operações com entidades do 

perímetro”; 

• A rubrica “Estado” não deverá ser preenchida a coluna “Operações com entidades do perímetro”; 

• Os saldos apresentados nas rubricas de “Outros Acréscimos de Rendimentos” e “Outros Acréscimos 

de Gastos” deverão ter a discriminação por entidade (e nunca apresentar um saldo com a própria 

entidade).  

Demonstração dos Fluxos de Caixa 

• Os valores da coluna E devem registar todos os pagamentos e recebimentos da entidade durante o 

exercício 2018; 

• As colunas G à BR devem registar todos os pagamentos e recebimentos efetuados com entidades do 

MS; 

• O somatório das colunas G à BR nunca poderá ser superior à coluna E; 

• O valor da coluna E em “Caixa e seus equivalentes no início do período” deve corresponder ao que 

foi reportado em “Caixa e seus equivalentes no fim do período” a 31/12/2017; 

• O valor da coluna E em “Caixa e seus equivalentes no fim do período” tem de corresponder ao valor 

expresso no Balanço em “Depósitos em instituições financeiras e caixa”. 

6.2. Reporte da informação 

As entidades do Ministério da Saúde devem, de acordo com a Instrução nº 1/2019, remeter as suas contas 

individuais ao Tribunal de Contas até 30 de abril, através da aplicação informática disponibilizada no sítio 
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eletrónico daquela entidade, em www.tcontas.pt, nos termos definidos no Anexo A1 e A4 da referida 

instrução.  

Do anexo A1, salienta-se que o Balancete a carregar no Tribunal de Contas deverá corresponder ao 

Balancete do Plano de Contas Local. O ficheiro xml “Correspondência entre o Plano de contas Local e o 

Plano de Contas Central” (CPLC), respeita ao Plano de Contas de cada entidade em correspondência com o 

Plano de Contas do Ministério das Finanças, de acordo com o disposto na Norma Técnica n.º1/2017. 

Tendo em conta que o Tribunal de Contas irá centralizar a receção da prestação de contas de 2018 de todas 

as entidades, e por forma a evitar redundâncias no reporte da informação económico-financeira, o Tribunal de 

Contas e a ACSS promoveram uma articulação institucional no sentido de permitir que os elementos 

submetidos diretamente na plataforma daquele Tribunal sejam automaticamente integrados com os sistemas 

desta Administração Central. 

No entanto, e por força de alguns constrangimentos de natureza tecnológica, uma vez que não estão 

reunidas todas as condições para realizar a consolidação de contas segundo a metodologia definida pela 

UNILEO, mantém-se a necessidade da ACSS receber diretamente um conjunto de informação essencial à 

consolidação de contas, que se detalha seguidamente: 

Todas as entidades do Ministério da Saúde devem remeter o ficheiro auxiliar “DFCONSOL” para a 

consolidação, em formato Excel, com o detalhe das operações internas realizadas com todas as entidades do 

perímetro SNS/MS, com a seguinte informação: 

• Balanço Sintético; 

• Demonstração dos Resultados; 

• Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

• Reconciliação para o Balanço de abertura de acordo com o SNC-AP 

O CPLC a carregar nos Serviços Online da Gestão Financeira da ACSS, respeita ao Plano de Contas de 

cada entidade em correspondência com o Plano de Contas do Ministério da Saúde (Plano setorial). 

As entidades não pertencentes ao perímetro do SNS, que não têm acesso aos serviços online da ACSS, 

devem remeter o ficheiro auxiliar para a consolidação para o email sief.consol@acss.min-saude.pt 

acompanhado dos documentos de prestação de contas e da certificação legal de contas, quando aplicável. 

 

 

http://www.tcontas.pt/
mailto:sief.consol@acss.min-saude.pt
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6.3. Operações de consolidação 

Como anteriormente referido a consolidação patrimonial é efetuada através do método da simples agregação, 

com base nos balancetes analíticos antes do apuramento dos resultados e a discriminação dos fluxos de 

caixa de todas as entidades compreendidas no perímetro. Deste modo, procede-se às seguintes verificações 

e operações de consolidação: 

• Validação das quantias expressas nos referidos elementos contabilísticos com natureza analítica com 

as expressas nas demonstrações financeiras de cada uma das entidades do perímetro. Desta forma 

é garantida uma identidade total entre as demonstrações financeiras individuais e as demonstrações 

financeiras agregadas dessas entidades; 

• Agregação das contas analíticas de todas as entidades do perímetro, por forma a ser obtido um 

balancete analítico global. São realizados testes de coerência dos valores agregados de forma a ter 

segurança de que não há omissões nem duplicações de qualquer valor; 

• Por não ser aplicável, não se procede à “eliminação de participações financeiras”; 

• Anulação de saldos das contas ativas e passivas entre as entidades do perímetro (saldos intragrupo). 

Havendo diferentes procedimentos de registo entre as entidades do perímetro, os saldos não estarão 

totalmente conciliados, pelo que se procede ao respetivo ajustamento em contas de terceiros; 

• Anulação de saldos das operações de proveitos e custos entre as entidades do perímetro (saldos 

intragrupo). Havendo diferentes procedimentos de registo entre as entidades do perímetro, os saldos 

não estarão totalmente conciliados, pelo que se procede ao respetivo ajustamento em contas de 

resultados; 

• Elaboração da demonstração dos fluxos de caixa consolidados, a partir das demonstrações dos 

fluxos de caixa individuais à eliminação dos recebimentos e pagamentos entre as entidades do 

perímetro, informação obtida a partir dos registos de cada uma das entidades. 
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6.4. Demonstrações financeiras consolidadas 

Em termos de demonstrações financeiras consolidadas a preparar, são as seguintes em função do perímetro: 

Perímetros de Consolidação Demonstrações Financeiras Consolidadas 

Consolidação Orçamental do Ministério da 
Saúde 

• Mapa de Fluxos de Caixa de Operações Orçamentais 

• Despesa por Classificação Económica (mapa 
consolidado do Programa – BIORC a disponibilizar pela 
DGO) 

Consolidação Patrimonial do Ministério da 
Saúde 

• Balanço  

• Demonstração dos Resultados por natureza  

• Demonstração de Fluxos de Caixa  

• Anexos às Demonstrações Financeiras  

Consolidação Patrimonial do Serviço 
Nacional de Saúde 

• Balanço 

• Demonstração dos Resultados por natureza 

• Demonstração de Fluxos de Caixa 

• Anexos às Demonstrações Financeiras  

 

Nota: Na prestação de contas consolidada do MS será disponibilizada informação que evidencie o impacto da 

entidade ADSE conforme recomendação do Tribunal de Contas. 

  



 

28 

 

7. Dossiê de Consolidação 

As entidades consolidadas deverão disponibilizar à entidade consolidante (ACSS), quer por via direta, quer 

através do Tribunal de Contas, os seguintes elementos: 

I. Balancetes de fim de exercício; 

II. Ficheiro Auxiliar (DF Consol); 

III. Demonstrações financeiras Balanço, Demonstração dos Resultados por natureza e Demonstração 

de fluxos de caixa; 

IV. Plano de Contas de cada entidade em correspondência com o Plano de Contas do Ministério da 

Saúde (Plano setorial); 

V. Anexo às demonstrações financeiras; 

VI. Relatório de gestão e contas; 

VII. Certificação legal de contas; 

VIII. Relatório e parecer do fiscal único. 

8. Calendário 

As entidades ficam obrigadas a prestar a informação solicitada nesta circular até à data limite de envio 

da prestação de contas ao Tribunal de Contas, isto é dia 30 de abril, ficando sujeitas a penalizações, 

nos termos do Decreto-Lei nº 33/2018 de 15 de maio, em caso de incumprimento.  
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9. Os perímetros do Ministério da Saúde 

Para efeitos de ilustração do âmbito da consolidação do Ministério da Saúde, a estrutura deste ministério 

pode ser apresentada da seguinte forma, tendo na base entidades pertencentes ao Setor Público 

Administrativo (SPA) e ao Setor Empresarial do Estado (SEE), integradas, ou não, no Serviço Nacional de 

Saúde (SNS): 

 

Esta diversidade do tipo de entidades, umas do Setor Público Administrativo, outras do Setor Empresarial do 

Estado, umas pertencentes ao SNS, outras não pertencentes ao SNS, obriga a que se estabeleçam os 

seguintes perímetros de consolidação, com implicações nos documentos consolidados de prestação de 

contas: 

1) Perímetro de consolidação orçamental do Ministério da Saúde; 

2) Perímetro de consolidação patrimonial do Ministério da Saúde; 

3) Perímetro de consolidação patrimonial do Serviço Nacional de Saúde. 

9.1. Perímetro da consolidação orçamental do Ministério da Saúde 

Para este perímetro concorrem as instituições pertencentes ao Ministério da Saúde (MS) integradas no Setor 

Público Administrativo e as Entidades Públicas Reclassificadas, pertencentes, ou não, ao Serviço Nacional de 

Saúde (SNS): 

Ministério da 
Saúde

Serviço 
Nacional de 

Saúde

Setor Público 
Administrativo

Setor 
Empresarial do 

Estado

Outros Serviços

Setor Público 
Administrativo

Setor 
Empresarial do 

Estado
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9.2. Perímetro de consolidação financeira do Ministério da Saúde 

Para este perímetro concorrem todas as entidades do Ministério da Saúde, pertencentes ao Setor Público 

Administrativo (SPA) e ao Setor Empresarial do Estado (SEE), integradas, ou não, no Serviço Nacional de 

Saúde (SNS): 

9.3. Perímetro de consolidação financeira do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

Para este perímetro concorrem todas as entidades do Ministério da Saúde, inseridas no Serviço Nacional de 

Saúde, quer do Setor Público Administrativo (SPA), quer do Setor Empresarial do Estado (SEE). 

No que respeita ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), foi definido que integrariam o perímetro de 

consolidação as entidades que, cumulativamente, respeitassem os seguintes critérios: 

a) Ser uma entidade pública prestadora de cuidados de saúde, conforme o número 2 do artigo 7º do 

Decreto-lei nº 124/2011, de 29 dezembro (Lei Orgânica do Ministério da Saúde), alterado pela 

Declaração de Retificação nº 12/2012, DR n. 41, Série I, de 27 fevereiro e o artigo 1º Estatuto do SNS 

(anexo ao Decreto-Lei n.º 11/1993, de 15 de janeiro). Alterado por Decretos-Lei n.ºs 126/2014 e 

127/2014, de 22 agosto, Decreto-Lei nº 173/2014 de 19 novembro e Decreto-Lei nº 152/2015 de 7 

agosto; 

b) Funcionar sob a tutela do Ministério da Saúde e ser dele dependente (conforme o número 1 do artigo 

7º do Decreto-lei nº 124/2011, de 29 de dezembro, e o número 2 da Base XII da Lei n.º 48/90, de 24 

agosto, com as alterações introduzidas pela lei nº 27/2002, de 8 de novembro; 

c) Ser financiado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS); 

As entidades pertencentes aos diferentes perímetros constam do Anexo 1 a este manual. 

Consolidação 

Orçamental do 

Ministério da Saúde 

Entidades do 

Ministério da Saúde 

pertencentes ao SPA 

  Entidades  

Públicas 

Reclassificadas 
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9.4. Alterações na composição dos perímetros 

Nos últimos anos, em cada exercício económico, verificaram-se alterações na composição do perímetro de 

consolidação, devido aos seguintes factos: 

• Absorção de entidades contabilísticas por outras entidades contabilísticas (integração de 

hospitais em centros hospitalares ou Unidades Locais de Saúde já existentes); 

• Criação de novas entidades contabilísticas (criação de centros hospitalares ou de Unidades 

Locais de Saúde); 

• Alterações do regime jurídico de entidades contabilísticas (entidades do SPA que passam a 

EPE); 

• Saídas do perímetro devido a contratos de Parcerias Público Privadas ou extinção das 

entidades. 

Neste sentido, e em 2018 há a assinalar a passagem a EPE do Centro Hospitalar do Oeste.  
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ANEXO 

 

ACÇÃO GOVERNATIVA - entidade contabilistica

GABINETE DO MINISTRO DA SAÚDE

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO MINISTRO DA SAÚDE

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE

INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES EM SAÚDE

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE

SERVIÇO DE INTERVENÇAO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDENCIAS

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P (ADSE)

ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE

EAS EMPRESA AMBIENTE NA SAÚDE, TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES UNIPESSOAL, L

FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAUDE, I.P.

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE, EPE

SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS (SUCH)

Cód SIEF Entidades pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)

3 ADMINISTRAÇAO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, I.P.

13 INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇAO

22 INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

112 HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

115 HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

141 CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

147 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

891 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

892 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

893 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

894 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO,I.P.

895 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALGARVE, I.P.

950 CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

1001 CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, EPE

1003 CENTRO HOSPITALAR MEDIO TEJO, EPE

1008 HOSPITAL DISTRITAL FIGUEIRA DA FOZ, EPE

1009 HOSPITAL DISTRITAL S.MARIA MAIOR, EPE - BARCELOS

1010 HOSPITAL DISTRITAL SANTAREM, EPE

1012 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, EPE - ALMADA

1018 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

1029 INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA DE COIMBRA, EPE

1030 INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA DE LISBOA, EPE

1031 INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA DO PORTO, EPE

1034 CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA - ZONA OCIDENTAL, EPE

1035 CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

1039 HOSPITAL ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, EPE

1040 CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

1042 CENTRO HOSPITALAR TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, EPE

1043 CENTRO HOSPITALAR MÉDIO AVE, EPE

1045 CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA GAIA/ESPINHO, EPE

1046 UNIDADE LOCAL SAÚDE NORTE ALENTEJANO, EPE

1047 CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, EPE

1048 CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

1049 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, EPE

1051 CENTRO HOSPITALAR PÓVOA VARZIM / VILA DO CONDE, EPE

1053 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE ALTO MINHO, EPE

1054 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

1055 UNIDADE LOCAL DO BAIXO ALENTEJO, EPE

1056 HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS, EPE

1057 CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, EPE

1058 HOSPITAL FERNANDO DA FONSECA, EPE

1059 CENTRO HOSPITALAR DO BARREIRO - MONTIJO, EPE

1061 UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, EPE

1063 CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, EPE

1064 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

1065 1065 CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

1066 CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

1067 CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

1068 UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO NORDESTE, EPE

1069 UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO LITORAL ALENTEJANO, EPE

1070 CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

1071 HOSPITAL DE GUIMARÃES

1072 CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, E.P.E

Entidades  não pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde

ANEXO 1
Entidades do Ministério da Saúde
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