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N. 6/2019/ACSS
DATA: 2019-03-21

CIRCULAR NORMATIVA

PARA: Hospitais, Centros Hospitalares e Unidades Locais de Saúde EPE

 

ASSUNTO:  Registos Contabilísticos associados ao Contrato Programa, Programas 
Verticais e Convenções Internacionais.

Os resultados obtidos na Conta Consolidada do Ministério da Saúde que a ACSS tem promovido enquanto 
entidade consolidante do grupo Saúde originaram recomendações do Tribunal de Contas respeitantes ao 
objetivo de redução das diferenças de conciliação.

Tendo em conta a experiência adquirida e verificando-se que muitas destas diferenças estão relacionadas com 
os registos associados à execução dos Contratos Programa, Programas Verticais e Convenções Internacionais, 
tendo também em consideração a implementação do referencial contabilístico SNC-AP a partir do ano de 2018, 
torna-se necessário rever e adaptar as orientações emitidas, pelo que se divulgam, mediante a presente 
Circular, instruções para normalização dos registos contabilísticos neste âmbito.

As presentes instruções relativas à contabilização das diferentes fases de cada uma destas áreas têm ainda 
em vista permitir que os processos de consolidação intermédios que se venham a realizar, à semelhança dos 
desenvolvidos nos últimos dois anos, evidenciem resultados mais verdadeiros e consistentes da posição 
financeira do grupo Saúde.
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I. Contrato Programa

1. Estimativa de Rendimentos

1.1. 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, determina-
se 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 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.
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1.2. Incentivos

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 
Indice de Desempenho Globlal (IDG).

1.3. Custos de Contexto

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 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). 

1.4. Contabilização do Contrato Programa
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A contabilização dos movimentos relacionados com a execução do Contrato programa deve efetuar-se nos 
termos indicados nos quadros seguintes:

Registo Contrato Programa EPE/ACSS – Contabilidade Financeira

 

Código Descrição Código Descrição

72.01.1 * Serviços de saúde - CP x 62.1.1.6.1 Serviços de saúde - CP x

27.2.1.9 Outros acréscimos de rendimentos x 27.2.2.9 Outros acréscimos de Gastos x

21.8.1 Adiantamentos de Clientes x 22.8 Adiantamentos a fornecedores x

12.1 Depósitos à ordem x 12.1 Depósitos à ordem x

21.1 Clientes c/c x 22.1 Fornecedores c/c x

27.2.1.9 Outros acréscimos de rendimentos x 27.2.2.9 Outros acréscimos de Gastos x

21.8.1 Adiantamentos de Clientes x 22.8 Adiantamentos a fornecedores x

21.1 Clientes c/c x 22.1 Fornecedores c/c x
* incentivos devem ser reconhecidos na conta 72.01.1.6.4 - Incentivos Institucionais

Crédito

** Os movimentos relativos a "Faturação da Prestação de Serviços de Saúde" devem ocorrer com:
      - a emissão da fatura de "PRODUÇÃO" (Hospitais EPE) e das faturas "Capitação e Internos" (ULS) até 31 de dezembro;
      - a emissão da fatura de "INCENTIVOS". 
Nota: A fatura de "PRODUÇÃO" e as faturas "Capitação e Internos" são emitidas pelo valor resultante da aplicação da metodologia indicada 
no ponto 1.1.

Prest. Serviços de Saúde - 
Pelo reconhecimento do 
rendimento não faturado

Entidade emissora

Prest. Serviços de Saúde - 
Adiantamento do CP

Faturação da Prestação de 
Serviços de Saúde **

Regularização do 
adiantamento

ID Débito Crédito
Entidade parceira (ACSS)

Débito

Custos de Contexto

Código Descrição Débito Crédito Código Descrição Débito Crédito

75 *
Transferências e subsídios 
correntes obtidos x 60.1

Transferências correntes 
concedidas x

20.1

Devedores por transferências e 
subsídios não reembolsáveis 
obtidos x 20.2

Credores por transferências e 
subsídios não reembolsáveis 
concedidos x

12.1 Depósitos à ordem x 12.1 Depósitos à ordem x

20.1

Devedores por transferências e 
subsídios não reembolsáveis 
obtidos x 20.2

Credores por transferências e 
subsídios não reembolsáveis 
concedidos x

* A partir de 2019 deve ser considerada a conta 75.2.2 - Subsídios à produção

Pelo recebimento do 
subsídio sem condições

Pelo recebimento do 
subsídio

Entidade emissora Entidade parceira (ACSS)
ID

II. Programas Verticais e Convenções Internacionais
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2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. Contabilização de Programas Verticais e Convenções Internacionais
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A contabilização dos movimentos relacionados com a execução de Programas Verticais e Convenções 
Internacionais deve efetuar-se nos termos indicados no quadro seguinte:

Programas Verticais e Convenções Internacionais

Código Descrição Débito Crédito Código Descrição Débito Crédito

72.01.2 *
Prestações de saúde de 
financiamento vertical x 62.1.1.6.2

Prestações de saúde de 
financiamento vertical x

21.1 Clientes c/c x 22.1 Fornecedores c/c x

12.1 Depósitos à ordem x 12.1 Depósitos à ordem x

21.1 Clientes c/c x 22.1 Fornecedores c/c x

72.01.2
Prestações de saúde de 
financiamento vertical x 62.1.1.6.2

Prestações de saúde de 
financiamento vertical x

27.2.1.9 Outros acréscimos de rendimentos x 27.2.2.9 Outros acréscimos de Gastos x

* valor referente às convenções internacionais deve ser reconhecido em subconta da 72.01.2 - Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)

Pelo recebimento do valor 
do PV

Pela Faturação dos PV

ID
Entidade emissora Entidade parceira

pelo reconhecimento do 
rendimento não faturado

III. Acerto de Rendimentos/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: 

Acerto dos Rendimentos/Gastos

Código Descrição Débito Crédito Código Descrição Débito Crédito
72.01.4 * Acerto de Estimativas x x 62.1.1.6.6 ** Acerto de Estimativas x x
72.01.4.1 Contrato Programa - produção 62.1.1.6.6.1 Contrato Programa - produção
72.01.4.2 Contrato Programa - incentivos 62.1.1.6.6.2 Contrato Programa - incentivos
72.01.4.3 Programas verticais 62.1.1.6.6.3 Programas verticais
72.01.4.4 Convenções internacionais 62.1.1.6.6.4 Convenções internacionais
72.01.4.9 Outras 62.1.1.6.6.9 Outras
27.2.1.9 * Outros acréscimos de rendimentos x x 27.2.2.9 ** Outros acréscimos de Gastos x x

* registo Débito (acerto desfavorável) ou a Crédito (acerto favorável)
** registo Débito (acerto desfavorável) ou a Crédito (acerto favorável)

Acerto de estimativas

ID
Entidade emissora Entidade parceira (ACSS)
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IV. Disposições Finais

A presente Circular Normativa entre em vigor na data da sua publicação, devendo os procedimentos referidos 
nos pontos anteriores ser implementados de imediato.

São revogadas as Circulares Normativas n.º 14/2012 e n.º 19/2014.  

A Presidente do Conselho Diretivo

(Márcia Roque)
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