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N. 8/2019/ACSS
DATA: 2019-04-16

CIRCULAR NORMATIVA

PARA: Todas as Entidades do Ministério da Saúde  

 

ASSUNTO: Encerramento de contas relativo ao exercício de 2018.
Prestação de informação e Consolidação de Contas do 
Ministério da Saúde.

A presente circular define os procedimentos para o encerramento e reporte das contas do exercício de 2018 
das entidades do Ministério da Saúde (MS) para efeitos de preparação das demonstrações financeiras 
consolidadas do grupo Saúde, pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS).

Reforça-se que as entidades consolidadas devem assegurar, no âmbito dos trabalhos de encerramento de 
contas, que conciliaram entre si as respetivas contas correntes e avaliaram os impactos contabilísticos 
associados, procedendo aos ajustamentos necessários, por forma a eliminar os saldos das contas e das 
operações entre entidades contabilísticas que integram o perímetro de consolidação.

Para efeitos do processo de consolidação relativo ao exercício de 2018, a ACSS elaborou o Manual de 
Consolidação de Contas do Ministério da Saúde, em anexo à presente circular. 

Em 2018 entrou em vigor o novo referencial contabilístico SNC-AP, tendo-se alterado a estrutura e modelo 
de reporte de informação económica e financeira, pelo que se torna necessário adaptar as orientações 
respeitantes ao processo de prestação de contas, que passa a ser também articulado com o Tribunal de 
Contas no âmbito da Instrução nº 1/2019.
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Deste modo e no que respeita ao exercício de 2018, devem ser garantidos os seguintes reportes:

I. Reporte de informação ao Tribunal de Contas

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 
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 rececção 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, mantém-se a necessidade da 
ACSS receber diretamente um conjunto de informação essencial à consolidação de contas, que se detalha 
no ponto seguinte.

II. Reporte de informação à ACSS

Dado que em 2018 se operacionalizou a transição para o novo refencial contabilístico, não estando reunidas 
ainda todas as condições para realizar a consolidação de contas segundo a metodologia definida pela 
UNILEO, prevê-se que a consolidação a realizar pela ACSS tenha ainda por base o ficheiro auxiliar para a 
consolidação.

Assim e para este efeito, determina-se:
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1. Todas as entidades do Ministério da Saúde devem remeter o ficheiro auxiliar 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 ficheiro “DFCONSOL”, deve ser submetido nos Serviços Online da Gestão Financeira: 
http://www2.acss.min-saude.pt/so-uogf/ de acordo com as seguintes instruções:

a. Aceder aos Serviços Online e utilizar a funcionalidade “Envio de Ficheiros para a ACSS”, na 
secção de “Upload de Ficheiros”;

b. Não altere o nome do ficheiro; é obrigatório que o ficheiro detenha a seguinte estrutura de 
nome: DFCONSOL_201812_XXXX, onde “XXXX” corresponde ao código numérico SIEF da vossa 
instituição. 

2. Adicionalmente, as entidades devem carregar nos Serviços Online da Gestão Financeira da ACSS, o 
CPLC que respeita o Plano de Contas de cada entidade em correspondência com o Plano de Contas do 
Ministério da Saúde (Plano setorial). Deve ser respeitada a seguinte nomenclatura: 

 CPLC2018_XXXX.xml, onde “XXXX” corresponde ao código numérico SIEF da vossa 
instituição.

3. 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.
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4. 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. 

A Presidente do Conselho Diretivo

(Márcia Roque)
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