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1. Compras 

1.1.    Missão e objetivos 

Missão 
 
Garantir o reabastecimento de stocks
ACES e Unidades de Saúde, em tempo úti
redução de stocks). 
 
Objetivos 
 

• Assegurar a implementação e aderência ao Código dos Contratos Públicos
• Diminuir o ciclo de criação e aprovação dos pedidos de compra
• Monitorizar status dos pedidos
• Consolidar necessidades 
• Reduzir compras fora do processo definido (
• Implementar aproximadamente cem por cento

estimativas para fecho de contas mensal com maior qualidade) 
 
 

1.2. Estrutura organizativa 

 

 

 

Compras

…

Negociação e 

desenho contratual
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stocks e a satisfação de necessidades de bens ou serviços da ARS
nidades de Saúde, em tempo útil e na sua máxima eficiência (otimizar 

Assegurar a implementação e aderência ao Código dos Contratos Públicos
Diminuir o ciclo de criação e aprovação dos pedidos de compra 

dos pedidos 

Reduzir compras fora do processo definido (maverik buying) 
ar aproximadamente cem por cento de compras com nota de encomenda (permite 

estimativas para fecho de contas mensal com maior qualidade)  

Unidade 
Aprovisionamento

Património Logística

Gestão de ArmazénsAprovisionamento

Logística

Compras
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satisfação de necessidades de bens ou serviços da ARSN, IP, 
timizar a liquidez por via da 

Assegurar a implementação e aderência ao Código dos Contratos Públicos 

compras com nota de encomenda (permite 

 

 

Ilustrativo

Não exaustivo

Armazéns



 

 
1.3. Atividades e procedimentos 

1.3.1. Plano anual de necessidades 

Plano anual de necessidades (ARS) 
 

Ativi-
dade 

1 Anualmente, antes do final do último trimestre, as compras da 
ARSN, IP solicitam a cada área funcional da ARS
enviem um plano das necessidades de materiais estimadas para o 
ano seguinte. Recebidos os planos indicativos, as compras 
procedem a uma análise crítica das estimativas apontadas, 
confrontando-as com o histórico de consumos e com a previsão de 
atividade por departamento. São, assim, ajustados os planos 
individuais, sendo elaborado o Plano anu
áreas funcionais da ARSN, IP
gestão de existências. O plano é desdobrado por categorias de 
compras, tendo em atenção a estrutura de contas do POCMS

2 Anualmente, antes do final do último trimestre, as compras da 
ARSN, IP solicitam a cada ACES, que indiquem as necessidades 
de materiais estimadas para o ano seguinte. São igualmente 
solicitadas aos ACES as previsões de produção e atividade, que 
devem ser entregues juntamente com o Plano de Necessidades 
Consolidado. 

3 Recebidos os planos indicativos, as compras da ARS
procedem à análise crítica das estimativas apontadas, 
confrontando-as com o histórico de
atividade por ACES. São, assim, ajustados e
individuais. 

4 O Plano Anual de Necessidades Agregado da ARS
elaborado pela área de compras e submetido para o Conselho 
Diretivo. As compras enviam também para o Conselho Diretivo 
um mapa resumo dos ajustamentos efetuados e das respetivas 
justificações. 

5 O Conselho Diretivo recebe a proposta de Plano Anual de 
Necessidades Agregado da ARS
ajustamentos realizados, procedendo 
dúvida, contacta as compras de forma a obter esclarecimentos 
adicionais, deixando evidência física do pedido. Se não existirem 
reservas, é concedida aprovação ao Plano Anual de Necessidades 
Agregado. O Plano é, então, impresso 
pelo Conselho Diretivo, sendo enviado para a contabilidade 
orçamental da ARSN, IP. Se não for aprovado, é emitido um 
parecer justificativo da deliberação e efetuado um pedido de 
elaboração de novo Plano Anual de Necessidades Agregado

6 A contabilidade orçamental recebe o Plano Anual de Necessidades 
Agregado aprovado pelo Conselho Dire
estimativas de consumo nos cálculos de preparação do Orçamento 
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Anualmente, antes do final do último trimestre, as compras da 
solicitam a cada área funcional da ARSN, IP, que 

enviem um plano das necessidades de materiais estimadas para o 
os planos indicativos, as compras 

procedem a uma análise crítica das estimativas apontadas, 
as com o histórico de consumos e com a previsão de 

atividade por departamento. São, assim, ajustados os planos 
individuais, sendo elaborado o Plano anual de necessidades das 

N, IP, que é introduzido no módulo de 
O plano é desdobrado por categorias de 

compras, tendo em atenção a estrutura de contas do POCMS. 

Plano de necessidades 
de materiais das áreas 
funcionais da ARS
IP 

Anualmente, antes do final do último trimestre, as compras da 
solicitam a cada ACES, que indiquem as necessidades 

de materiais estimadas para o ano seguinte. São igualmente 
solicitadas aos ACES as previsões de produção e atividade, que 
devem ser entregues juntamente com o Plano de Necessidades 

Planos anuais de 
necessidades 
consolidados dos 
ACES                                                                                                   
Previsões de produção 
e atividade dos ACES

Recebidos os planos indicativos, as compras da ARSN, IP 
análise crítica das estimativas apontadas, 

as com o histórico de consumos e com a previsão de 
or ACES. São, assim, ajustados e redefinidos os planos 

Planos anuais de 
necessidades 
consolidados dos 
ACES 

Plano Anual de Necessidades Agregado da ARSN, IP é 
elaborado pela área de compras e submetido para o Conselho 
Diretivo. As compras enviam também para o Conselho Diretivo 
um mapa resumo dos ajustamentos efetuados e das respetivas 

Plano Anual de 
Necessidades Agregado 
da ARSN, IP        
 Mapa resumo dos 
ajustamentos

Conselho Diretivo recebe a proposta de Plano Anual de 
Necessidades Agregado da ARSN, IP e o mapa resumo dos 
ajustamentos realizados, procedendo à análise crítica. Em caso de 
dúvida, contacta as compras de forma a obter esclarecimentos 
adicionais, deixando evidência física do pedido. Se não existirem 
reservas, é concedida aprovação ao Plano Anual de Necessidades 
Agregado. O Plano é, então, impresso e assinado formalmente 
pelo Conselho Diretivo, sendo enviado para a contabilidade 

. Se não for aprovado, é emitido um 
parecer justificativo da deliberação e efetuado um pedido de 
elaboração de novo Plano Anual de Necessidades Agregado. 

Plano Anual de 
Necessidades Agregado 
da ARS            
Mapa resumo dos 
ajustamentos                                          
Parecer do Conselho 
Diretivo da ARS

contabilidade orçamental recebe o Plano Anual de Necessidades 
ado aprovado pelo Conselho Diretivo e incorpora as 

estimativas de consumo nos cálculos de preparação do Orçamento 

Plano Anual de 
Necessidades Agregado 
da ARSN, IP
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 Sistema 

Plano de necessidades 
de materiais das áreas 

ais da ARSN, 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

uais de 
necessidades 
consolidados dos 
ACES                                                                                                   
Previsões de produção 
e atividade dos ACES 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

nos anuais de 
necessidades 
consolidados dos 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Plano Anual de 
idades Agregado 

da ARSN, IP         
pa resumo dos 

ajustamentos 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Plano Anual de 
Necessidades Agregado 
da ARS             
Mapa resumo dos 
ajustamentos                                          
Parecer do Conselho 
Diretivo da ARSN, IP 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 
Módulo de 
Gestão 
Financeira 
(MFI). 

Plano Anual de 
Necessidades Agregado 

N, IP     

Módulo 
financeiro 
(MFI) 



 

 

Ativi-
dade 

Global da ARSN, IP (Atividade detalhada no sub
Elaboração do orçamento anual_ARS).

7 As compras da ARSN, IP são notificadas do recebimento do 
orçamento atribuído no módulo financeiro. É feita uma verificação 
do Orçamento de Necessidades da ARS
contabilidade orçamental, em caso de dúvidas, para 
esclarecimentos adicionais, deixando evidência física do pedido. 
De seguida, procede-se à alocação dos orçamentos de 
necessidades individuais atribuídos a cada ACES

8 Periodicamente, as compras da 
do Plano Anual de Necessidades, tendo em conta os objetivos 
estratégicos e o histórico dos consumos, e se aplicável, o Plano 
Anual de Necessidades é revisto, e
planos individuais. 

9 O Conselho Diretivo recebe a proposta de 
de Necessidades Agregado da ARS
contacta as compras de forma a obter esclarecimentos 
deixando evidência física do pedido. Se não existirem reservas, é 
concedida aprovação ao Plano Anual de Necessidades Agregado. 
O Plano é, então, impresso e assinado formalmente pelo Conselho 
Diretivo, sendo enviado para a contabilidade orçament
ARSN, IP. Se não for aprovado, é emitido um parecer justificativo 
da deliberação. 

10 A contabilidade orçamental recebe o Plano Anual de Necessidades 
Agregado revisto e aprovado pelo Conselho Diretivo 
as estimativas de consumo nos cálculos de preparação de 
Alteração Orçamento da ARSN, IP (Atividade detalhada no 
subprocesso Alterações orçamentais

11 As compras da ARSN, IP são notificadas do recebimento do 
orçamento atribuído no módulo financeiro. De seguida, procede
à alocação dos orçamentos de necessidades individuais atribuídos 
a cada ACES pelo módulo de gestão de existências.

 
 
 

Plano anual de necessidades (ACES)
 

Ativi-
dade 

1 Anualmente, antes do final do último trimestre, as compras do 
ACES solicitam a cada área funcional do ACES, que enviem as 
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RSN, IP (Atividade detalhada no subprocesso 
nto anual_ARS). 

são notificadas do recebimento do 
orçamento atribuído no módulo financeiro. É feita uma verificação 
do Orçamento de Necessidades da ARSN, IP, contactando a 
contabilidade orçamental, em caso de dúvidas, para 
esclarecimentos adicionais, deixando evidência física do pedido. 

se à alocação dos orçamentos de 
necessidades individuais atribuídos a cada ACES. 

Orçamento de 
funcionamento da 
ARSN, IP                              
Orçamento de 
necessidades da ARS
IP                           
Orçamentos individuais 
atribuídos a cada ACES

Periodicamente, as compras da ARSN, IP procedem à avaliação 
do Plano Anual de Necessidades, tendo em conta os objetivos 
estratégicos e o histórico dos consumos, e se aplicável, o Plano 
Anual de Necessidades é revisto, e ajustados e redefinidos os 

Plano Anual de 
Necessidades Agregado 
da ARSN, IP        

Conselho Diretivo recebe a proposta de revisão do Plano Anual 
de Necessidades Agregado da ARSN, IP. Em caso de dúvida, 
contacta as compras de forma a obter esclarecimentos adicionais, 
deixando evidência física do pedido. Se não existirem reservas, é 
concedida aprovação ao Plano Anual de Necessidades Agregado. 
O Plano é, então, impresso e assinado formalmente pelo Conselho 
Diretivo, sendo enviado para a contabilidade orçamental da 

. Se não for aprovado, é emitido um parecer justificativo 

Plano Anual de 
Necessidades Agregado 
da ARSN, IP        
Parecer do Conselho 
Diretivo da ARS

contabilidade orçamental recebe o Plano Anual de Necessidades 
ado revisto e aprovado pelo Conselho Diretivo e incorpora 

mo nos cálculos de preparação de 
RSN, IP (Atividade detalhada no 

ões orçamentais_ARS). 

Plano Anual de 
Necessidades Agregado 
da ARSN, IP        
 

As compras da ARSN, IP são notificadas do recebimento do 
orçamento atribuído no módulo financeiro. De seguida, procede-se 

de necessidades individuais atribuídos 
a cada ACES pelo módulo de gestão de existências. 

Orçamento de 
funcionamento da 
ARSN, IP                              
Orçamento de 
necessidades da ARS
IP                           
Orçamentos individuais 
atribuídos a cada ACES

Plano anual de necessidades (ACES) 

Descrição Documento 

nualmente, antes do final do último trimestre, as compras do 
ACES solicitam a cada área funcional do ACES, que enviem as 

Plano de necessidades 
de materiais das áreas 
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 Sistema 

Orçamento de 
amento da 

                              
Orçamento de 
necessidades da ARSN, 

                           
Orçamentos individuais 
atribuídos a cada ACES 

Módulo 
financeiro 
(MFI) 
Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Plano Anual de 
idades Agregado 
N, IP         

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Plano Anual de 
idades Agregado 
N, IP         

Parecer do Conselho 
Diretivo da ARSN, IP 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 
Módulo 
financeiro 
(MFI) 

Plano Anual de 
idades Agregado 
N, IP         

Módulo 
financeiro 
(MFI) 

Orçamento de 
funcionamento da 

                              
Orçamento de 
necessidades da ARSN, 

                           
Orçamentos individuais 
atribuídos a cada ACES 

Módulo 
financeiro 
(MFI)  
Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

 Sistema 

Plano de necessidades 
de materiais das áreas 

Módulo de 
gestão de 



 

 

Ativi-
dade 

necessidades de materiais estimadas para o ano seguinte.

2 Anualmente, antes do final do último trimestre, as compras do 
ACES solicitam a cada Unidade de Saúde (US), que indique as 
necessidades de materiais estimadas para o ano seguinte. São 
igualmente solicitadas às US as previsões de 
que devem ser entregues juntamente com o Plano de 
Necessidades. 

3 Recebidos os planos indicativos, as compras do ACES procedem a 
análise crítica das estimativas apontadas, confrontando
histórico de consumos e com a previsão de a
assim, ajustados e redefinidos os planos individuais.

4 O Plano Anual de Necessidades Consolidado do ACES é 
elaborado pelas compras do ACES e submetido para o Diretor 
Executivo do ACES. As compras enviam também um mapa 
resumo dos ajustamentos efetuados e 

5 O Diretor Executivo do ACES recebe a proposta de Plano Anual 
de Necessidades Consolidado das compras e o mapa resumo dos 
ajustamentos realizados, procedendo 
dúvida, contacta as compras de forma a obter esclarecimentos 
adicionais, deixando evidência física do pedido. Se não existirem 
reservas, é concedida aprovação ao Plano Anual de Necessidades 
Consolidado do ACES. O Plano é, então, impresso e assinado 
formalmente pelo Diretor Executivo, sendo enviado para as 
compras do ACES. Se não for aprovado, é emitido um parecer 
justificativo da decisão e efetuado um pedido de elaboração de 
novo Plano Anual de Necessidades

6 Dentro dos prazos estipulados pela ARS
ACES enviam para as compras 
Necessidades Consolidado. Fica a aguardar por notificação de 
envio de orçamento atribuído ao ACES (Atividade detalhada no 
processo Plano Anual de Necessidades_ARS

7 As compras do ACES são notificadas do recebimento do 
Orçamento de Necessidades atribuído. É feita uma verificação do 
Orçamento de Necessidades do ACES, contactando, em caso de 
dúvidas, a ARSN, IP para esclarecimentos adicionais, deixando 
evidência física do pedido. De seguida, procede
orçamentos de necessidades individuais atribuídos a cada US

8 Periodicamente, as compras d
Plano Anual de Necessidades, tendo em conta os objetivos 
estratégicos e o histórico dos consumos, e se aplicável, o Plano 
Anual de Necessidades é revisto
planos individuais. 

9 O Diretor Executivo recebe a proposta de 
de Necessidades Consolidado
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necessidades de materiais estimadas para o ano seguinte. funcionais do ACES

nualmente, antes do final do último trimestre, as compras do 
ACES solicitam a cada Unidade de Saúde (US), que indique as 
necessidades de materiais estimadas para o ano seguinte. São 
igualmente solicitadas às US as previsões de produção e atividade, 
que devem ser entregues juntamente com o Plano de 

Planos anuais de 
necessidades das US                                   
Previsões de produção 
e atividade das US

planos indicativos, as compras do ACES procedem a 
análise crítica das estimativas apontadas, confrontando-as com o 

consumos e com a previsão de atividade por US. São, 
assim, ajustados e redefinidos os planos individuais. 

Planos anuais de 
necessidades das US

Plano Anual de Necessidades Consolidado do ACES é 
elaborado pelas compras do ACES e submetido para o Diretor 
Executivo do ACES. As compras enviam também um mapa 
resumo dos ajustamentos efetuados e das respetivas justificações. 

Plano Anual de 
Necessidades 
Consolidado dos ACES            
Mapa resumo dos 
ajustamentos

Diretor Executivo do ACES recebe a proposta de Plano Anual 
de Necessidades Consolidado das compras e o mapa resumo dos 
ajustamentos realizados, procedendo à análise crítica. Em caso de 
dúvida, contacta as compras de forma a obter esclarecimentos 

, deixando evidência física do pedido. Se não existirem 
reservas, é concedida aprovação ao Plano Anual de Necessidades 
Consolidado do ACES. O Plano é, então, impresso e assinado 
formalmente pelo Diretor Executivo, sendo enviado para as 

não for aprovado, é emitido um parecer 
justificativo da decisão e efetuado um pedido de elaboração de 
novo Plano Anual de Necessidades. 

Plano Anual de 
Necessidades 
Consolidado dos ACES            
Mapa resumo dos 
ajustamentos                                
Parecer do Diretor 
Executivo do ACES

entro dos prazos estipulados pela ARSN, IP, as compras do 
ACES enviam para as compras do ARSN, IP o Plano Anual de 
Necessidades Consolidado. Fica a aguardar por notificação de 
envio de orçamento atribuído ao ACES (Atividade detalhada no 
processo Plano Anual de Necessidades_ARS). 

Plano Anual de 
Necessidades 
Consolidado dos ACES

s compras do ACES são notificadas do recebimento do 
Orçamento de Necessidades atribuído. É feita uma verificação do 
Orçamento de Necessidades do ACES, contactando, em caso de 

para esclarecimentos adicionais, deixando 
evidência física do pedido. De seguida, procede-se à alocação dos 
orçamentos de necessidades individuais atribuídos a cada US. 

Orçamento de 
Necessidades dos 
ACES 

Periodicamente, as compras do ACES procedem à avaliação do 
Plano Anual de Necessidades, tendo em conta os objetivos 
estratégicos e o histórico dos consumos, e se aplicável, o Plano 
Anual de Necessidades é revisto, e ajustados e redefinidos os 

Plano Anual de 
Necessidades 
Consolidado dos ACES

recebe a proposta de revisão do Plano Anual 
Consolidado do ACES. Em caso de dúvida, 

Plano Anual de 
Necessidades 
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 Sistema 

funcionais do ACES existências 
(MGE) 

Planos anuais de 
necessidades das US                                   
Previsões de produção 
e atividade das US 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Planos anuais de 
sidades das US 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Plano Anual de 
Necessidades 
Consolidado dos ACES            
Mapa resumo dos 
ajustamentos 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Plano Anual de 
Necessidades 
Consolidado dos ACES            
Mapa resumo dos 
ajustamentos                                

Diretor 
do ACES 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Plano Anual de 
Necessidades 
Consolidado dos ACES 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Orçamento de 
Necessidades dos 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Plano Anual de 
Necessidades 
Consolidado dos ACES 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Plano Anual de 
Necessidades 

Módulo de 
gestão de 



 

 

Ativi-
dade 

contacta as compras de forma a obter 
deixando evidência física do pedido. Se não existirem reservas, é 
concedida aprovação ao Plano Anual de Necessidades
Consolidado. O Plano é, então, impresso e assinado formalmente 
pelo Diretor Executivo, sendo enviado para a
Se não for aprovado, é emitido um par

10 As compras os ACES enviam para as compras da 
Plano Anual de Necessidades 
Executivo. 

11 As compras do ACES são notificadas pelas compras da
do Plano Anual de Necessidades revisto e aprovado

 
 

1.3.2. Requisição interna 

Requisição de bens/ serviços (previstas no plano de investimento
 

Ativi-
dade 

1 Sempre que uma US pretende adquirir um ativo que conste do 
plano anual de investimento, o coordenador da US envia uma 
requisição interna devidamente aprovada para as compras do 
ACES. As compras do ACES, após o recebimento, confirmam a 
receção da requisição e procedem à sua análise

2 As compras do ACES analisam a requisição com base no Plano 
Anual de Investimento atribuído pela ARS
com o coordenador da US em caso de necessidade de 
esclarecimentos adicionais. Se a aquisição estiver prevista no 
orçamento de investimento, as compras enviam a requisição 
diretamente para a Gestão Financeira da ARS
cabimentada. Se não estiver prevista no orçamento de 
investimento, as compras do ACES submete
aprovação ao Diretor Executivo do ACES. Se for aprovada, a 
requisição é enviada para a Gestão Financeira da ARS
ser cabimentada. Se não for aprovada, o Diretor Executivo emite 
um parecer com as justificações da decisão

3 As compras do ACES notificam a entidade requisitante da 
decisão, juntamente com o parecer do Diretor Executivo, 
evidência física/suporte documental. Se a entidade requisitante 
entender que existe legitimidade em 
enviar uma nova requisição para o ACES, onde deverá acrescentar 
as evidências que suportam o pedido
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contacta as compras de forma a obter esclarecimentos adicionais, 
deixando evidência física do pedido. Se não existirem reservas, é 
concedida aprovação ao Plano Anual de Necessidades 

. O Plano é, então, impresso e assinado formalmente 
, sendo enviado para as compras do ACES. 

Se não for aprovado, é emitido um parecer justificativo da decisão. 

Consolidado dos ACES
Parecer do Diretor
Executivo do ACES

s compras os ACES enviam para as compras da ARSN, IP o 
Plano Anual de Necessidades revisto e aprovado pelo Diretor 

Plano Anual de 
Necessidades 
Consolidado dos ACES
 

As compras do ACES são notificadas pelas compras da ARSN, IP 
Necessidades revisto e aprovado.  

Plano Anual de 
Necessidades 
Consolidado dos ACES
 

Requisição de bens/ serviços (previstas no plano de investimento) (ACES) 

Descrição Documento 

empre que uma US pretende adquirir um ativo que conste do 
plano anual de investimento, o coordenador da US envia uma 
requisição interna devidamente aprovada para as compras do 
ACES. As compras do ACES, após o recebimento, confirmam a 

ição e procedem à sua análise. 

N/A 

compras do ACES analisam a requisição com base no Plano 
Anual de Investimento atribuído pela ARSN, IP, comunicando 
com o coordenador da US em caso de necessidade de 

adicionais. Se a aquisição estiver prevista no 
orçamento de investimento, as compras enviam a requisição 
diretamente para a Gestão Financeira da ARSN, IP para ser 
cabimentada. Se não estiver prevista no orçamento de 
investimento, as compras do ACES submetem o pedido para 
aprovação ao Diretor Executivo do ACES. Se for aprovada, a 
requisição é enviada para a Gestão Financeira da ARSN, IP para 
ser cabimentada. Se não for aprovada, o Diretor Executivo emite 
um parecer com as justificações da decisão. 

N/A 

compras do ACES notificam a entidade requisitante da 
decisão, juntamente com o parecer do Diretor Executivo, com 
evidência física/suporte documental. Se a entidade requisitante 
entender que existe legitimidade em requisitar o pedido, poderá 
enviar uma nova requisição para o ACES, onde deverá acrescentar 
as evidências que suportam o pedido. 

Parecer do Diretor 
Executivo do ACES
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 Sistema 

Consolidado dos ACES 
Diretor 
do ACES 

existências 
(MGE) 

Plano Anual de 
Necessidades 
Consolidado dos ACES 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Plano Anual de 
Necessidades 
Consolidado dos ACES 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

 Sistema 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 

Parecer do Diretor 
Executivo do ACES 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 



 

 

Ativi-
dade 

4 A Gestão Financeira da ARS
Investimento da ARS e verificam a existência de cabimento da 
requisição. Se não houver cabimento, a Gestão Financeira da 
ARSN, IP devolve a requisição ao ACES, notificando da não 
existência de cabimentação e solicitando uma propost
reafectação ou alteração orçamental. Se houver cabimento e o 
ACES tiver competências no âmbito do normativo da compra, dá
se início a um processo de sourcing e compra no ACES (atividade 
detalhada no subprocesso de Sourcing e compra_(ACES). Se 
houver cabimento e o ACES não tiver competências no âmbito do 
normativo da compra, dá-se início a um subprocesso de sourcing e 
compra na ARSN, IP (atividade detalhada no subprocesso de 
Sourcing e compra_(ARS)). 

5 As compras do ACES procedem à elaboração de uma proposta de 
reafectação de recursos nos casos em que o justifiquem, para 
haver cabimento da requisição no seu orçamento de 
funcionamento. Caso não seja possível realocar, pode propor uma
alteração ao Orçamento de Funcionamento. A proposta é 
submetida ao Conselho Diretivo da ARS
for aprovada, o Conselho Diretivo da ARS
com as justificações da decisão e notifica as compras do ACES da 
decisão. Se for aprovada, a proposta é encaminhada para a 
Unidade de Gestão Financeira da ARS
reafectação/alteração do orçamento da ARS
detalhada no subprocesso de Alterações orçamentais_ARS)
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Gestão Financeira da ARSN, IP consulta o Orçamento de 
Investimento da ARS e verificam a existência de cabimento da 
requisição. Se não houver cabimento, a Gestão Financeira da 

devolve a requisição ao ACES, notificando da não 
existência de cabimentação e solicitando uma proposta de 
reafectação ou alteração orçamental. Se houver cabimento e o 
ACES tiver competências no âmbito do normativo da compra, dá-
se início a um processo de sourcing e compra no ACES (atividade 
detalhada no subprocesso de Sourcing e compra_(ACES). Se 

abimento e o ACES não tiver competências no âmbito do 
se início a um subprocesso de sourcing e 

(atividade detalhada no subprocesso de 
 

Orçamento de 
investimento da ARS
IP 

s compras do ACES procedem à elaboração de uma proposta de 
reafectação de recursos nos casos em que o justifiquem, para 
haver cabimento da requisição no seu orçamento de 
funcionamento. Caso não seja possível realocar, pode propor uma 
alteração ao Orçamento de Funcionamento. A proposta é 
submetida ao Conselho Diretivo da ARSN, IP. Se a proposta não 
for aprovada, o Conselho Diretivo da ARSN, IP emite um parecer 
com as justificações da decisão e notifica as compras do ACES da 

for aprovada, a proposta é encaminhada para a 
Unidade de Gestão Financeira da ARSN, IP para 
reafectação/alteração do orçamento da ARSN, IP (Atividade 
detalhada no subprocesso de Alterações orçamentais_ARS). 

Proposta de alteração 
ao orçamento da US        
Parecer do Conselho 
Diretivo da ARS
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 Sistema 

Orçamento de 
investimento da ARSN, 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 

Proposta de alteração 
ao orçamento da US        
Parecer do Conselho 
Diretivo da ARSN, IP 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 



 

 
Requisição periódica automática de materiais (associadas ao plano de necessidades) (ACES/US)
 

Ativi-
dade 

1 Periodicamente, o módulo de gestão de existências extrai 
automaticamente uma listagem de requisições de materiais que o 
módulo deteta estarem abaixo do nível de stock mínimo e que 
deverão ser repostos pela ARS

2 O módulo de gestão de existências 
requisição interna de materiais
 

 
 
Requisição esporádica automática de materiais (associada ao plano de necessidades) (ACES/US)
 

Ativi-
dade 

1 A US solicita no módulo de gestão de existências 
requisitar. O aprovisionamento da ARS
de gestão de existências a listagem de requisições de materiais a 
repor pela ARSN, IP e verifica se não existem desvios 
significativos ao expectável. Se não existirem desvios 
significativos, o aprovisionamento da ARS
validação da requisição no módulo de gestão de existências
existirem desvios, o aprovisionamento 
ajuste da requisição interna diretamente no módulo de gestão de 
existências. 

2 As alterações são submetidas à entidade competente para 
aprovação das alterações sugeridas e da requisição final. Se 
aprovada, a requisição é validada no módulo de existências, 
gerando automaticamente a requisição. Se não for validada, a 
entidade competente emite um parecer justificativo no módulo de 
gestão de existências. 

 
 
Requisições associadas a despesas imprevistas (ACES/US)
 

Ativi-
dade 

1 Sempre que uma US pretende adquirir um bem/serviço que não 
conste do orçamento atribuído à US, o coordenador da US envia 
uma requisição interna devidamente 
compras do ACES. As compras do ACES após o recebimento, 
confirmam a receção da requisição, procedendo à sua análise

2 As compras do ACES analisam a requisição com base no 
orçamento de funcionamento atribuído pela 
comunicando com o coordenador da US em caso de necessidade 
de esclarecimentos adicionais. A natureza da requisição é tida em 
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Requisição periódica automática de materiais (associadas ao plano de necessidades) (ACES/US)

Descrição Documento 

eriodicamente, o módulo de gestão de existências extrai 
automaticamente uma listagem de requisições de materiais que o 
módulo deteta estarem abaixo do nível de stock mínimo e que 
deverão ser repostos pela ARSN, IP. 

N/A 

O módulo de gestão de existências gera automaticamente a 
interna de materiais a repor pela ARSN, IP. 

 

automática de materiais (associada ao plano de necessidades) (ACES/US)

Descrição Documento 

módulo de gestão de existências os materiais a 
O aprovisionamento da ARSN, IP verifica no módulo 

de gestão de existências a listagem de requisições de materiais a 
e verifica se não existem desvios 

significativos ao expectável. Se não existirem desvios 
significativos, o aprovisionamento da ARSN, IP procede à 

módulo de gestão de existências. Se 
existirem desvios, o aprovisionamento da ARSN, IP procede ao 
ajuste da requisição interna diretamente no módulo de gestão de 

N/A 

As alterações são submetidas à entidade competente para 
aprovação das alterações sugeridas e da requisição final. Se for 
aprovada, a requisição é validada no módulo de existências, 
gerando automaticamente a requisição. Se não for validada, a 
entidade competente emite um parecer justificativo no módulo de 

N/A 

Requisições associadas a despesas imprevistas (ACES/US) 

Descrição Documento 

empre que uma US pretende adquirir um bem/serviço que não 
conste do orçamento atribuído à US, o coordenador da US envia 
uma requisição interna devidamente justificada e aprovada para as 
compras do ACES. As compras do ACES após o recebimento, 
confirmam a receção da requisição, procedendo à sua análise. 

N/A 

compras do ACES analisam a requisição com base no 
orçamento de funcionamento atribuído pela ARSN, IP, 
comunicando com o coordenador da US em caso de necessidade 
de esclarecimentos adicionais. A natureza da requisição é tida em 

Parecer do Diretor 
Executivo do ACES
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Requisição periódica automática de materiais (associadas ao plano de necessidades) (ACES/US) 

 Sistema 

 

 

automática de materiais (associada ao plano de necessidades) (ACES/US) 

 Sistema 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

 Sistema 

N/A 
 

Parecer do Diretor 
Executivo do ACES 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 



 

 

Ativi-
dade 

conta na análise, nomeadamente a rubrica orçamental relativa à 
despesa, a necessidade de quantidades de materiais superiores ao 
determinado pelo orçamento de necessidades, situação de 
emergência ou urgência na satisfação da requisição. Após a 
análise, as compras do ACES confirmam se a despesa está 
prevista no orçamento de funcionamento, submetendo de seguida 
a requisição para aprovação ao Diretor Executivo do ACES. 
Diretor Executivo do ACES determinar que a despesa está 
prevista, a requisição é enviada
ARSN, IP. Se o Diretor Executivo do ACES determinar que a 
despesa não está prevista, as compras do ACES notificam a 
entidade requisitante da decisão, juntamente com o parecer do 
Diretor Executivo do ACES, deixando evidência fís
documental. 

3 As compras do ACES notificam a entidade requisitante da 
decisão, juntamente com o parecer do Diretor Executivo do 
ACES, deixando evidência física/suporte documental. Se a 
entidade requisitante entender que existe legitimidade em 
requisitar o pedido, poderá e
ACES, onde deverá acrescentar as evidências que suportam o 
pedido. 

4 A Gestão Financeira da ARS
Funcionamento da ARSN, IP
de cabimento da requisição. Se não houver cabimento, a Gestão 
Financeira da ARSN, IP devolve a requisição ao ACES, 
notificando-o da não existência de cabimentação e solicitando uma 
proposta de reafectação ou alteração or
cabimento e o ACES tiver competências no âmbito do normativo 
da compra, dá-se início a um processo de sourcing e compra no 
ACES (atividade detalhada no subprocesso de Sourcing e 
compra_(ACES)). Se houver cabimentação e o ACES não tiver 
competências no âmbito do normativo da compra, dá
um subprocesso de sourcing e compra na ARS
detalhada no subprocesso de Sourcing e compra_(ARS))

5 As compras do ACES procedem à elaboração de uma proposta de 
reafectação de recursos em detrimento de uma alternativa nos 
casos que o justifiquem, de modo a que exista cabimento para 
aquisição solicitada no seu orçamento de funcionamento. Caso 
não seja possível realocar, pode propor uma alteração ao 
Orçamento de Funcionamento. A proposta é submetida ao 
Conselho Diretivo da ARSN, IP
proposta não for aprovada, o Conselho Diretivo da ARS emite um 
parecer com as justificações da decis
decisão. Se for aprovada, a proposta é encaminhada para a UGF 
da ARS para alteração do orçamento da ARS (Atividade detalhada 
no subprocesso de Alterações orçamentais_ARS)

6 Após a não aprovação da proposta de reafectação/alteração 
orçamental, o Conselho Diretivo da ARS
justificativo da decisão e envia
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conta na análise, nomeadamente a rubrica orçamental relativa à 
despesa, a necessidade de quantidades de materiais superiores ao 
determinado pelo orçamento de necessidades, situação de 
emergência ou urgência na satisfação da requisição. Após a 

ompras do ACES confirmam se a despesa está 
prevista no orçamento de funcionamento, submetendo de seguida 
a requisição para aprovação ao Diretor Executivo do ACES. Se o 
Diretor Executivo do ACES determinar que a despesa está 
prevista, a requisição é enviada para a Gestão Financeira da 

xecutivo do ACES determinar que a 
despesa não está prevista, as compras do ACES notificam a 
entidade requisitante da decisão, juntamente com o parecer do 
Diretor Executivo do ACES, deixando evidência física/suporte 

compras do ACES notificam a entidade requisitante da 
decisão, juntamente com o parecer do Diretor Executivo do 
ACES, deixando evidência física/suporte documental. Se a 
entidade requisitante entender que existe legitimidade em 
requisitar o pedido, poderá enviar uma nova requisição para o 
ACES, onde deverá acrescentar as evidências que suportam o 

Parecer do Diretor 
Executivo do ACES

Gestão Financeira da ARSN, IP consulta o Orçamento de 
N, IP e do ACES, e verifica a existência 

de cabimento da requisição. Se não houver cabimento, a Gestão 
devolve a requisição ao ACES, 

da não existência de cabimentação e solicitando uma 
proposta de reafectação ou alteração orçamental. Se houver 
cabimento e o ACES tiver competências no âmbito do normativo 

se início a um processo de sourcing e compra no 
ACES (atividade detalhada no subprocesso de Sourcing e 
compra_(ACES)). Se houver cabimentação e o ACES não tiver 
competências no âmbito do normativo da compra, dá-se início a 
um subprocesso de sourcing e compra na ARSN, IP (atividade 
detalhada no subprocesso de Sourcing e compra_(ARS)). 

Orçamento de 
Funcionamento da 
ARSN, IP 

compras do ACES procedem à elaboração de uma proposta de 
reafectação de recursos em detrimento de uma alternativa nos 
casos que o justifiquem, de modo a que exista cabimento para 
aquisição solicitada no seu orçamento de funcionamento. Caso 

l realocar, pode propor uma alteração ao 
Orçamento de Funcionamento. A proposta é submetida ao 

N, IP para análise e aprovação. Se a 
proposta não for aprovada, o Conselho Diretivo da ARS emite um 
parecer com as justificações da decisão e notifica o ACES da 
decisão. Se for aprovada, a proposta é encaminhada para a UGF 
da ARS para alteração do orçamento da ARS (Atividade detalhada 
no subprocesso de Alterações orçamentais_ARS). 

Proposta de alteração 
ao orçamento da US                    
Parecer do Consel
Diretivo da ARS

pós a não aprovação da proposta de reafectação/alteração 
orçamental, o Conselho Diretivo da ARSN, IP emite um parecer 
justificativo da decisão e envia-o diretamente para as compras do 

Parecer do Conselho 
Diretivo da ARS
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 Sistema 

Parecer do Diretor 
Executivo do ACES 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 

Orçamento de 
Funcionamento da 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 

Proposta de alteração 
ao orçamento da US                    
Parecer do Conselho 
Diretivo da ARSN, IP 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 

Parecer do Conselho 
tivo da ARSN, IP 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 



 

 

Ativi-
dade 

ACES, deixando evidência física/suporte documental. Depois do 
ACES comunicar a decisão à entidade requisitante, se a entidade 
requisitante entender que existe legitimidade 
pedido, poderá enviar uma nova requisição para as compras do 
ACES, onde deverá acrescentar as evidências que suportam o 
pedido. 

 
 

1.3.3. Compra 

Negociação e compra 
 

Ativi-
dade 

1 As compras da ARSN, IP iniciam o processo de sourcing, após 
conclusão do plano anual da ARS
legislação em vigor, as Compras da ARS
de aquisições para a Agência Nacional de Compras Públicas 
(ANCP) - atendendo aos acordos
plataforma eletrónica de agregação de necessidades desta 
entidade, após obtenção do cabime

2 As compras da ARSN, IP iniciam o processo de sourcing, após 
conclusão do plano anual da ARS
legislação em vigor, as Compras da ARS
de aquisições para as Unidades Ministeriais de Compras (UMC), 
através da plataforma eletrónica de agregação de necessidades 
desta entidade, após obtenção do cabimento orçamental

3 No que respeita a aquisições que não se encontrem dentro dos 
acordos-quadro da ANCP ou das áreas de atuação das UMC 
advenham de uma requisição interna associada a despesas 
imprevistas, nos mesmos moldes
iniciam um processo autónomo de 
base no Código dos Contratos Públicos (CCP) 
procedimentos efetuados numa plataforma eletrónica 
Do processo de sourcing, resulta a sele
base em critérios e normas formalizadas no CCP), e a elaboração 
de um parecer de sugestão de decisão a ser analisado pelo 
Conselho Diretivo da ARSN, IP
ACES.     
                                                                                            
Anualmente, deverá ser realizada uma avaliação formal da 
qualidade dos fornecedores (análise dos prazos de entrega, da 
qualidade dos bens e/ou serviços p
condições contratadas, etc.). Desta avaliação, que dever
aprovada em Conselho Diretivo, resulta uma base de dados interna 
de fornecedores, organizada por tipo de compra
deverá ser criada uma base de dados 
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ACES, deixando evidência física/suporte documental. Depois do 
ACES comunicar a decisão à entidade requisitante, se a entidade 
requisitante entender que existe legitimidade em requisitar o 
pedido, poderá enviar uma nova requisição para as compras do 
ACES, onde deverá acrescentar as evidências que suportam o 

Descrição Documento 

iniciam o processo de sourcing, após 
conclusão do plano anual da ARSN, IP. De acordo com a 
legislação em vigor, as Compras da ARSN, IP submetem o plano 
de aquisições para a Agência Nacional de Compras Públicas 

atendendo aos acordos-quadro vigentes, através da 
plataforma eletrónica de agregação de necessidades desta 

após obtenção do cabimento orçamental. 

Plano de aquisi
(PA) 

iniciam o processo de sourcing, após 
conclusão do plano anual da ARSN, IP. De acordo com a 
legislação em vigor, as Compras da ARSN, IP submetem o plano 
de aquisições para as Unidades Ministeriais de Compras (UMC), 
através da plataforma eletrónica de agregação de necessidades 

btenção do cabimento orçamental. 

Plano de aquisições 
(PA) 

No que respeita a aquisições que não se encontrem dentro dos 
quadro da ANCP ou das áreas de atuação das UMC ou 

advenham de uma requisição interna associada a despesas 
s, nos mesmos moldes, as Compras da ARSN, IP/ACES 

utónomo de sourcing de fornecedores, com 
base no Código dos Contratos Públicos (CCP) - sendo os 
procedimentos efetuados numa plataforma eletrónica específica. 

, resulta a seleção de um fornecedor (com 
formalizadas no CCP), e a elaboração 

de um parecer de sugestão de decisão a ser analisado pelo 
N, IP ou pelo Diretor Executivo do 

                                                                                                                                                                                                   
Anualmente, deverá ser realizada uma avaliação formal da 
qualidade dos fornecedores (análise dos prazos de entrega, da 
qualidade dos bens e/ou serviços prestados, do cumprimento das 
condições contratadas, etc.). Desta avaliação, que deverá ser 

tivo, resulta uma base de dados interna 
organizada por tipo de compra. Adicionalmente, 

deverá ser criada uma base de dados de preços standard de 

Código dos contratos 
públicos (CCP)
Parecer de decisão da 
seleção de fornecedores
Relatório de avaliação 
de fornecedores
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 Sistema 

 Sistema 

Plano de aquisições Plataforma 
eletrónica da 
ANCP 

Plano de aquisições Plataforma 
eletrónica das 
UMC 

Código dos contratos 
públicos (CCP) 
Parecer de decisão da 
seleção de fornecedores 
Relatório de avaliação 
de fornecedores 

N/A 



 

 

Ativi-
dade 

mercado, detalhada por tipo de produto/compra, que suporte as 
estimativas de despesa apresentadas nas requisições internas de 
compras. Esta base de dados deverá ser atualizada semestralmente, 
através de prospeções de mercado realizada
recurso à Internet, a catálogos de fornecedores, etc.

4 Após conclusão dos procedimentos de sourcing
ANCP/UMC), as Compras da ARS
ANCP/UMC do fornecedor sele
eletrónica da ANCP/UMC. 

5 Uma vez selecionada a proposta de fornecimento considerada 
mais vantajosa, e elaborado o parecer de 
decisão (por parte das Compras), o Conselho Dire
IP ou o Diretor Executivo do ACES, procede à análise do referido 
parecer, verificando o cumprimen
previamente definidos e determinando a autorização de seleção.

6 Uma vez concedida a autorização para seleção do fornecedor, as 
Compras submetem proposta de adjudicação da 
fornecedor e celebração do respetivo contrato, conforme os 
procedimentos legais constantes no CCP.

7 Após adjudicação e celebração do contrato as
IP emitem a nota de encomenda no módulo de gestão de compras, 
com informação relativa aos bens a adquirir e às condições 
contratadas com o fornecedor. As notas de encomenda deverão ser 
monitorizadas semanalmente pelas Compras, de forma a assegurar 
o cumprimento dos prazos de entrega e evitar ruturas de stock. 
 
De referir que a nota de encomenda deverá ser faseada, para o 
caso de fornecimentos prolongados, constando na nota de 
encomenda o detalhe da calendarização dos fornecimentos
evitando custos de armazenamento e a deterioração dos bens (deve 
também ter-se em consideração o custo associado ao transporte, 
caso corra por conta do comprador).
 
De igual modo, no armazém da ARS
existências deverá estar parametrizado para automaticame
alertar para as notas de encomenda que deverão ser geradas, 
quando os níveis de stock se aproximam dos mínimos definidos.
processo termina com a rece
diretamente nos ACES/US (a
de receção de bens em armazém_ARS/ACES/US).
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mercado, detalhada por tipo de produto/compra, que suporte as 
estimativas de despesa apresentadas nas requisições internas de 
compras. Esta base de dados deverá ser atualizada semestralmente, 

de mercado realizadas pelas Compras, com 
recurso à Internet, a catálogos de fornecedores, etc. 

Após conclusão dos procedimentos de sourcing (por parte da 
ANCP/UMC), as Compras da ARSN, IP são informadas pela 
ANCP/UMC do fornecedor selecionado, através da plataforma 

 

Documento de seleção 
de fornecedor da 
ANCP/UMC

a proposta de fornecimento considerada 
mais vantajosa, e elaborado o parecer de fundamentação de 

e das Compras), o Conselho Diretivo da ARSN, 
ou o Diretor Executivo do ACES, procede à análise do referido 

parecer, verificando o cumprimento dos critérios de seleção 
previamente definidos e determinando a autorização de seleção. 

Parecer de decisão da 
seleção de fornecedores

Uma vez concedida a autorização para seleção do fornecedor, as 
Compras submetem proposta de adjudicação da aquisição ao 
fornecedor e celebração do respetivo contrato, conforme os 
procedimentos legais constantes no CCP. 

Contrato de 
fornecimento (CF)

Após adjudicação e celebração do contrato as Compras da ARSN, 
emitem a nota de encomenda no módulo de gestão de compras, 

com informação relativa aos bens a adquirir e às condições 
contratadas com o fornecedor. As notas de encomenda deverão ser 
monitorizadas semanalmente pelas Compras, de forma a assegurar 

nto dos prazos de entrega e evitar ruturas de stock.  

De referir que a nota de encomenda deverá ser faseada, para o 
caso de fornecimentos prolongados, constando na nota de 
encomenda o detalhe da calendarização dos fornecimentos, 

amento e a deterioração dos bens (deve 
se em consideração o custo associado ao transporte, 

caso corra por conta do comprador). 

De igual modo, no armazém da ARSN, IP, o módulo de gestão de 
existências deverá estar parametrizado para automaticamente 
alertar para as notas de encomenda que deverão ser geradas, 
quando os níveis de stock se aproximam dos mínimos definidos. O 
processo termina com a receção dos bens, seja na ARSN, IP ou 

tamente nos ACES/US (atividade detalhada nos subprocessos 
ção de bens em armazém_ARS/ACES/US). 

Nota de encomenda 
(NE) 
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 Sistema 

Documento de seleção 
de fornecedor da 
ANCP/UMC 

Plataforma 
eletrónica da 
ANCP/UMC 

Parecer de decisão da 
seleção de fornecedores 

N/A 

Contrato de 
fornecimento (CF) 

N/A 

Nota de encomenda Módulo de gestão 
de compras 
(MGC) 



 

 
1.3.4. Receção de bens em armazém  

Receção de materiais em armazém (ARS)
 

Ativi-
dade 

1 De acordo com o planeamento de distribuição de 
provenientes de fornecedores elaborado pela logística da ARS
IP, no dia anterior à receção de compras, o responsável pela 
receção de compras da ARSN, IP
nota de encomenda no módulo de gestão de compras. No caso de 
constarem estupefacientes, psicotrópicos ou hemoderivados, 
deverá solicitar a presença do responsável de enfermagem ou 
responsável dos serviços farmacêuticos 
receção dos bens, informando a data e hora do recebimento. O 
auxiliar de armazém deverá preparar a zona de receção de 
compras, desimpedindo-a para o normal funcionamento do 
descarregamento e da arrumação

2 As compras, depois de chegadas, são descarregadas na zona de 
receção do armazém pelo auxiliar de armazém e pelo fornecedor. 
No caso de receção de estupefacientes, psicotrópicos ou 
hemoderivados, deverão ser cumpridos os procedimentos legais 
referentes ao transporte deste tipo de fármacos.

3 Após a descarga, o responsável pela receção de compras da 
ARSN, IP confere a guia de remessa do fornecedor com a nota de 
encomenda. Os critérios de tolerância para aceitação de entregas 
parciais deverão estar definidos 
Se a guia de remessa conferir com a nota de encomenda, procede
se à conferência dos volumes
guia de remessa não conferir com a nota de encomenda e a entrega 
for parcial, procede-se igualmente à conferência dos volumes da 
encomenda. Se a guia de remessa não conferir com a nota de 
encomenda e a entrega não for parcial, procede
encomenda. 

4 A devolução da encomenda é comunicada ao fornecedor, 
justificada pelas diferenças verificadas entre o que foi 
encomendado e o que está a ser entregue, segundo os critérios de 
tolerância anteriormente citados.
receção de compras da ARSN, IP
devolução da encomenda no módulo de gestão de compras, 
extraindo uma nota de devolução, juntamente com o justificativo 
para a devolução. O responsável pela receç
ARSN, IP assina a nota de devolução e entrega ao fornecedor para 
assinar, ficando com uma cópia do documento como 
comprovativo de devolução de encomenda. A nota de devolução é 
introduzida no sistema de gestão documental, despoletando o 
envio para a Gestão Financeira

5 A conferência de volumes deverá ser feita pelos responsáveis do 
armazém mediante uma inspeção quantitativa e qualitativa dos 
materiais. A conferência manual dos estupefacientes, 
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ção de materiais em armazém (ARS) 

Descrição Documento 

e acordo com o planeamento de distribuição de materiais 
provenientes de fornecedores elaborado pela logística da ARSN, 

, no dia anterior à receção de compras, o responsável pela 
N, IP faz a impressão da respetiva 

nota de encomenda no módulo de gestão de compras. No caso de 
onstarem estupefacientes, psicotrópicos ou hemoderivados, 

ça do responsável de enfermagem ou 
responsável dos serviços farmacêuticos da ARSN, IP para a 
receção dos bens, informando a data e hora do recebimento. O 

deverá preparar a zona de receção de 
a para o normal funcionamento do 

descarregamento e da arrumação. 

Nota de encomenda

As compras, depois de chegadas, são descarregadas na zona de 
receção do armazém pelo auxiliar de armazém e pelo fornecedor. 
No caso de receção de estupefacientes, psicotrópicos ou 
hemoderivados, deverão ser cumpridos os procedimentos legais 

ransporte deste tipo de fármacos. 

Documentos de 
transporte de 
estupefacientes, 
psicotrópicos e 
hemoderivados

Após a descarga, o responsável pela receção de compras da 
confere a guia de remessa do fornecedor com a nota de 

encomenda. Os critérios de tolerância para aceitação de entregas 
parciais deverão estar definidos em procedimento da ARSN, IP. 
Se a guia de remessa conferir com a nota de encomenda, procede-

ência dos volumes e características da encomenda. Se a 
guia de remessa não conferir com a nota de encomenda e a entrega 

se igualmente à conferência dos volumes da 
encomenda. Se a guia de remessa não conferir com a nota de 

entrega não for parcial, procede-se à devolução da 

Guia de remessa                                                                                     
Nota de encomenda                                                                           
Nota de devolução

A devolução da encomenda é comunicada ao fornecedor, 
justificada pelas diferenças verificadas entre o que foi 
encomendado e o que está a ser entregue, segundo os critérios de 

citados. De seguida, o responsável pela 
N, IP procede à introdução da 

devolução da encomenda no módulo de gestão de compras, 
extraindo uma nota de devolução, juntamente com o justificativo 
para a devolução. O responsável pela receção de compras da 

assina a nota de devolução e entrega ao fornecedor para 
assinar, ficando com uma cópia do documento como 
comprovativo de devolução de encomenda. A nota de devolução é 
introduzida no sistema de gestão documental, despoletando o 

Gestão Financeira da ARSN, IP. 

Nota de encomenda                                                                            
Guia de remessa                                                                                    
Nota de devolução

conferência de volumes deverá ser feita pelos responsáveis do 
armazém mediante uma inspeção quantitativa e qualitativa dos 
materiais. A conferência manual dos estupefacientes, 

Nota de encomenda                                                                   
Nota de devolução                              
Cópia dos 

MANUAL DE CONTROLO INTERNO –  
MANUAL DE COMPRAS E CONTAS A PAGAR 

Edição: 02 
Revisão: 00 

Página 13 de 23 

 

M
C

I-
C

cp
-0

2
_0

0
 

 Sistema 

Nota de encomenda Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 

Documentos de 
transporte de 
estupefacientes, 
psicotrópicos e 
hemoderivados 

N/A 

Guia de remessa                                                                                     
Nota de encomenda                                                                           

ota de devolução 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 

Nota de encomenda                                                                            
Guia de remessa                                                                                    
Nota de devolução 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC)                                       
Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD)       

Nota de encomenda                                                                   
Nota de devolução                              

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC)    



 

 

Ativi-
dade 

psicotrópicos e hemoderivados deverá ser feita obrigatoriamente 
pelo responsável de enfermagem 
farmacêuticos e entregues a estes para armazenamento no local 
apropriado conforme os procedimentos legais, juntamente com a 
respetiva cópia dos anexos/modelos.                                                                                                                     
Se os materiais e as quantidades corresponderem à guia de 
transporte, procede-se à confirmação da receção da compra no 
módulo de gestão de compras. Se houver diferenças nas 
contagens, procede-se à devolução da encomenda e emissão de 
nota de devolução. 

6 A confirmação do recebimento no módulo de gestão de compras é 
feita pelo responsável do armazém da ARS
conferência de volumes. Procede
de encomenda e da guia de remessa, assinados pelo responsável 
pela receção de compras da ARS
sistema de gestão documental 
Gestão Financeira da ARSN, IP
feito na zona respeitante a cada material, conforme as boas 
práticas, aplicando o critério FEFO (First Expire First Out) para os 
fármacos e o critério FIFO (First
itens, exceção feita aos itens
ACES/US mediante transferência interna. Dada a integração do 
módulo de gestão de compras com os módulos de gestão de 
existências e o módulo de gestão de imobilizad
introdução no módulo de gestão de compras, os bens 
alocados automaticamente aos 
categoria do bem. A introdução de informação no módulo de 
gestão de compras deverá ser realizada por colaborador 
daquele que recebe os bens em armazém, estando sujeita a nova 
verificação (contagem e especificações técnicas).
 

7 A devolução da encomenda é comunicada ao fornecedor, 
justificada pelas diferenças verificadas entre o que foi 
encomendado e o que está a ser entregue. De seguida, o 
responsável pela receção de compras da ARS
introdução da devolução da encomen
compras, extraindo uma nota de devolução, juntamente com o 
justificativo para a devolução. O responsável pela receção de 
compras da ARSN, IP assina a nota de devolução e entrega ao 
fornecedor para assinar, ficando com uma cópia do
como comprovativo de devolução de encomenda. A nota de 
devolução é introduzida no sistema de gestão documental, 
despoletando o envio para a Gestão Financeira da ARS

8 Os materiais que forem requisitados previamente pelos ACES/US 
com pedido de urgência de reposição são transferidos 
internamente para as entidades requisitantes consoante a 
disponibilidade logística. A transferência poderá ser feita pela 
empresa de outsourcing responsável
ARSN, IP, por um responsável da ARS
responsável do ACES/US, que procede ao transporte dos materia
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psicotrópicos e hemoderivados deverá ser feita obrigatoriamente 
l de enfermagem ou responsável dos serviços 

e entregues a estes para armazenamento no local 
apropriado conforme os procedimentos legais, juntamente com a 

modelos.                                                                                                                     
Se os materiais e as quantidades corresponderem à guia de 

se à confirmação da receção da compra no 
e gestão de compras. Se houver diferenças nas 

se à devolução da encomenda e emissão de 

anexos/modelo para 
transporte de 
estupefacientes, 
psicotrópicos e 
hemoderivados

A confirmação do recebimento no módulo de gestão de compras é 
responsável do armazém da ARSN, IP após a 

conferência de volumes. Procede-se igualmente ao arquivo da nota 
de encomenda e da guia de remessa, assinados pelo responsável 
pela receção de compras da ARSN, IP e pelo fornecedor, no 
sistema de gestão documental para envio para as compras e para a 

N, IP. O armazenamento deverá ser 
feito na zona respeitante a cada material, conforme as boas 
práticas, aplicando o critério FEFO (First Expire First Out) para os 
fármacos e o critério FIFO (First In First Out), para os restantes 

itens que vão diretamente para os 
ACES/US mediante transferência interna. Dada a integração do 
módulo de gestão de compras com os módulos de gestão de 
existências e o módulo de gestão de imobilizado, após ser feita a 
introdução no módulo de gestão de compras, os bens deverão ser 

aos respetivos módulos, conforme a 
introdução de informação no módulo de 

gestão de compras deverá ser realizada por colaborador diferente 
daquele que recebe os bens em armazém, estando sujeita a nova 
verificação (contagem e especificações técnicas). 

Nota de encomenda                                                                           
Guia de remessa

devolução da encomenda é comunicada ao fornecedor, 
justificada pelas diferenças verificadas entre o que foi 
encomendado e o que está a ser entregue. De seguida, o 
responsável pela receção de compras da ARSN, IP procede à 
introdução da devolução da encomenda no módulo de gestão de 
compras, extraindo uma nota de devolução, juntamente com o 
justificativo para a devolução. O responsável pela receção de 

assina a nota de devolução e entrega ao 
fornecedor para assinar, ficando com uma cópia do documento 
como comprovativo de devolução de encomenda. A nota de 
devolução é introduzida no sistema de gestão documental, 
despoletando o envio para a Gestão Financeira da ARSN, IP. 

Nota de encomenda                                                         
Guia de remessa                                                                                    
Nota de devolução

Os materiais que forem requisitados previamente pelos ACES/US 
com pedido de urgência de reposição são transferidos 
internamente para as entidades requisitantes consoante a 
disponibilidade logística. A transferência poderá ser feita pela 

responsável pela distribuição logística da 
, por um responsável da ARSN, IP ou por um 

responsável do ACES/US, que procede ao transporte dos materiais 

Comprovativo de saída 
de armazém 
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 Sistema 

anexos/modelo para 
transporte de 
estupefacientes, 
psicotrópicos e 
hemoderivados 

Nota de encomenda                                                                           
Guia de remessa 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC)                                              
Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD)                                               
Sistema de 
leitura óptica 

Nota de encomenda                                                         
Guia de remessa                                                                                    
Nota de devolução 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC)                                       
Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD)           

Comprovativo de saída 
 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 



 

 

Ativi-
dade 

em viatura própria da ARSN, IP
subprocesso de receção de materiais em 
transporte deverá ser acompanhado de um comprovativo de saída 
de armazém da ARSN, IP extraído do módulo de gestão de 
existências/módulo de gestão de imobilizado, conforme a 
categoria do bem transportado.

 
 
Receção de materiais em armazém (ACES/ US)
 

Ativi-
dade 

1 De acordo com o planeamento periódico de distribuição de 
materiais de cada ACES/US elaborado pela logística
no dia anterior à receção de materiais é feita a impressão do mapa 
de distribuição no módulo de gestão de existências pelo 
responsável pela receção de materiais do ACES/US. Este deverá 
consulta-lo e, no caso de constarem estupefacientes, psicotrópicos 
ou hemoderivados, deverá solicitar por email a pre
responsável de enfermagem do ACES/US para a receção dos bens, 
informando a data e hora do recebimento. O auxiliar de armazém 
deverá preparar a zona de receção dos materiais, desimpedindo
para o normal funcionamento do descarregamento e arrumação 
dos materiais. 

2 Os materiais são distribuídos 
assinada pelo responsável de armazém da ARS
transportar estupefacientes e psicotrópicos, estes deverão ser 
acompanhados de uma cópia do anexo X do modelo 1509 da 
Imprensa Nacional da Casa da Moeda. No caso dos 
hemoderivados, estes deverão ser acompanhados de uma cópia do 
modelo 1804 (por utente) da Imprensa Nacional da Casa da 
Moeda. Os materiais são descarregados na zona de receção de 
materiais pelo auxiliar de armazém do ACES/US e pelo 
responsável da empresa transportadora.

3 Após a descarga dos materiais, o responsável pela receção de 
materiais do ACES/US faz a conferência da guia
com o mapa de distribuição da ARS
haja incorreções.                    

4 A conferência física de volumes é da responsabilidade do 
responsável pela receção de materiais do ACES/US apoiado, caso 
seja necessário, por um auxiliar de armazém, logo após ser feita a 
conferência da guia de transporte com o mapa de 
A conferência de todos os volumes 
com o leitor de código de barras, que regista os consumos no 
sistema de leitura ótico e integra
existências para conferência automática. A conferência manual 
dos estupefacientes, psicotrópicos e hemoderivados deverá ser 
feita obrigatoriamente pelo responsável de enfermagem e entregue 
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N, IP (Atividade detalhada no 
eceção de materiais em armazém ACES/US). O 

transporte deverá ser acompanhado de um comprovativo de saída 
extraído do módulo de gestão de 

existências/módulo de gestão de imobilizado, conforme a 
categoria do bem transportado. 

Receção de materiais em armazém (ACES/ US) 

Descrição Documento 

De acordo com o planeamento periódico de distribuição de 
materiais de cada ACES/US elaborado pela logística da ARSN, IP 

ção de materiais é feita a impressão do mapa 
de distribuição no módulo de gestão de existências pelo 

ção de materiais do ACES/US. Este deverá 
lo e, no caso de constarem estupefacientes, psicotrópicos 

hemoderivados, deverá solicitar por email a presença do 
responsável de enfermagem do ACES/US para a receção dos bens, 
informando a data e hora do recebimento. O auxiliar de armazém 
deverá preparar a zona de receção dos materiais, desimpedindo-a 

al funcionamento do descarregamento e arrumação 

Mapa de distribuição

Os materiais são distribuídos acompanhados de guia de transporte 
assinada pelo responsável de armazém da ARSN, IP. No caso de 
transportar estupefacientes e psicotrópicos, estes deverão ser 
acompanhados de uma cópia do anexo X do modelo 1509 da 
Imprensa Nacional da Casa da Moeda. No caso dos 
hemoderivados, estes deverão ser acompanhados de uma cópia do 

r utente) da Imprensa Nacional da Casa da 
são descarregados na zona de receção de 

materiais pelo auxiliar de armazém do ACES/US e pelo 
responsável da empresa transportadora. 

Mapa de distribuição                                          
Guia de transporte                                                                            
Cópia do anexo X do 
modelo 1509 da 
Imprensa Nacional da 
Casa da Moeda    
Cópia do modelo 1804 
(por utente) da 
Imprensa Nacional da 
Casa da Moeda

Após a descarga dos materiais, o responsável pela receção de 
materiais do ACES/US faz a conferência da guia de transporte 
com o mapa de distribuição da ARSN, IP, assinando-as caso não 
haja incorreções.                     

Mapa de distribuição                                                                                                         
Guia de transporte

A conferência física de volumes é da responsabilidade do 
responsável pela receção de materiais do ACES/US apoiado, caso 
seja necessário, por um auxiliar de armazém, logo após ser feita a 
conferência da guia de transporte com o mapa de distribuição. 

rência de todos os volumes pode ser feita automaticamente 
com o leitor de código de barras, que regista os consumos no 
sistema de leitura ótico e integra-os no módulo de gestão de 
existências para conferência automática. A conferência manual 

entes, psicotrópicos e hemoderivados deverá ser 
feita obrigatoriamente pelo responsável de enfermagem e entregue 

Mapa de Distribuição 
Retificativo                                     
Cópia do anexo X do 
modelo 1509 da 
Imprensa Nacional da 
Casa da Moeda                                                                          
Cópia do mode
(por utente) da 
Imprensa Nacional da 
Casa da Moeda
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 Sistema 

 Sistema 

Mapa de distribuição Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Mapa de distribuição                                          
Guia de transporte                                                                            
Cópia do anexo X do 
modelo 1509 da 
Imprensa Nacional da 
Casa da Moeda                                                                          
Cópia do modelo 1804 
(por utente) da 
Imprensa Nacional da 
Casa da Moeda 

N/A 

Mapa de distribuição                                                                                                         
Guia de transporte 

N/A 

Mapa de Distribuição 
Retificativo                                     
Cópia do anexo X do 
modelo 1509 da 
Imprensa Nacional da 
Casa da Moeda                                                                          
Cópia do modelo 1804 
(por utente) da 
Imprensa Nacional da 
Casa da Moeda 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE)                                                
Sistema de 
leitura ótica 
(SLO) 



 

 

Ativi-
dade 

a este para armazenamento em 
requisitos legais, juntamente com a respe
anexos/modelos obrigatórios
Se os materiais e as quantidades corresponderem à guia de 
transporte, procede-se à confirmação da receção dos materiais no 
módulo de gestão de existências. Se houver diferenças nas 
contagens, procede-se à correção do mapa de distribuição na 
ARSN, IP no módulo de gestão de existências.

5 A confirmação do recebimento no módulo de gestão de 
existências é feita, por colaborador diferente 
receção de materiais do ACES/US
volumes, arquivando o mapa de distribuição e a guia de transporte 
assinados pelo próprio e pela entidade distribuidora. Procede
por fim, ao armazenamento dos materiais no armazém na zona 
respeitante a cada material, exceção feita aos materiais que vão 
diretamente para as entidades solicitadoras do ACES/US para 
consumo imediato. 

6 A correção do mapa de distribuição é feita na ARS
módulo de gestão de existências do ACES/US, 
diferenças e a solicitação de alteração do mapa de distribuição às 
compras da ARSN, IP. De seguida, procede
da informação, introduzindo o mapa de distribuição e a guia de 
transporte devidamente assinados pelo responsável de armazém e 
pelo responsável pelo transporte dos materiais no sistema de 
gestão documental para serem enviados pelo sistema para as 
compras da ARSN, IP. Por fim procede
zona respeitante a cada material, conforme as boas práticas e 
respeitando a regra FEFO (First Expire First Out) para os 
fármacos e o critério FIFO (First In First Out) para os restantes 
materiais, exceção feita aos materiais solicitados pelas áreas 
funcionais do ACES/US para consumo imediato.

7 O envio à área funcional requisitante para consumo é feito 
consoante a urgência e no respeito dos prazos estabelecidos.
envio é acompanhado por uma folha de registo de consumos 
devidamente preenchida por quem faz o transporte para introdução 
da informação no módulo de gestão de existências no final do dia 
pelas compras do ACES / gestor de existências da US.

 
 
Receção de imobilizado em armazém (ARS/ ACES/ US)
 

Ativi-
dade 

1 De acordo com o planeamento periódico de distribuição da ARS
IP/ACES/US elaborado pela l
receção de imobilizado é feita a impressão da nota de encomenda 
no módulo de gestão de compras pelo responsável pela receção de 
imobilizado da ARSN, IP/ACES/US. O auxiliar de armazém 
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em local apropriado conforme os 
legais, juntamente com a respetiva cópia dos 

obrigatórios. 
Se os materiais e as quantidades corresponderem à guia de 

se à confirmação da receção dos materiais no 
módulo de gestão de existências. Se houver diferenças nas 

se à correção do mapa de distribuição na 
ulo de gestão de existências. 

A confirmação do recebimento no módulo de gestão de 
por colaborador diferente do responsável pela 

receção de materiais do ACES/US, após a conferência de 
volumes, arquivando o mapa de distribuição e a guia de transporte 
assinados pelo próprio e pela entidade distribuidora. Procede-se, 

to dos materiais no armazém na zona 
respeitante a cada material, exceção feita aos materiais que vão 
diretamente para as entidades solicitadoras do ACES/US para 

Mapa de distribuição                                                         
Guia de transporte

A correção do mapa de distribuição é feita na ARSN, IP no 
módulo de gestão de existências do ACES/US, comunicando as 
diferenças e a solicitação de alteração do mapa de distribuição às 

De seguida, procede-se ao arquivo físico 
da informação, introduzindo o mapa de distribuição e a guia de 
transporte devidamente assinados pelo responsável de armazém e 
elo responsável pelo transporte dos materiais no sistema de 

gestão documental para serem enviados pelo sistema para as 
Por fim procede-se ao armazenamento na 

zona respeitante a cada material, conforme as boas práticas e 
egra FEFO (First Expire First Out) para os 

fármacos e o critério FIFO (First In First Out) para os restantes 
feita aos materiais solicitados pelas áreas 

funcionais do ACES/US para consumo imediato. 

Mapa de distribuição                   
Mapa de Distribuição 
Retificativo                                                                                                                 
Guia de remessa

O envio à área funcional requisitante para consumo é feito 
e no respeito dos prazos estabelecidos. O 

envio é acompanhado por uma folha de registo de consumos 
devidamente preenchida por quem faz o transporte para introdução 
da informação no módulo de gestão de existências no final do dia 
pelas compras do ACES / gestor de existências da US. 

Folha de regi
consumo 

Receção de imobilizado em armazém (ARS/ ACES/ US) 

Descrição Documento 

De acordo com o planeamento periódico de distribuição da ARSN, 
/ACES/US elaborado pela logística da ARSN, IP, no dia da 

ção de imobilizado é feita a impressão da nota de encomenda 
no módulo de gestão de compras pelo responsável pela receção de 

/ACES/US. O auxiliar de armazém 

Nota de encomenda
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 Sistema 

Mapa de distribuição                                                         
Guia de transporte 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Mapa de distribuição                   
Mapa de Distribuição 
Retificativo                                                                                                                 
Guia de remessa 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE)                                              
Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD) 

Folha de registo de Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

 Sistema 

Nota de encomenda Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 



 

 

Ativi-
dade 

prepara a zona de receção do imobilizado, desimpedindo
normal funcionamento do descarregamento e arrumação do 
imobilizado recebido. 

2 Proveniente da ARSN, IP (para ACES/US)
distribuído acompanhado da guia de transporte assinada pelo 
responsável de armazém da ARS
Proveniente do fornecedor: o imobilizado é distribuído pelo 
fornecedor, que se faz acompanhar da guia de remessa.  
Os materiais são descarregados na zona de receção de materiais 
pelo auxiliar de armazém e pela empresa transportadora.

3 Após a descarga, o responsável pela receção de imobilizado d
ACES/US confere a guia de transporte (no caso do transporte ser 
feito por intermédio do armazém da ARS
remessa (no caso do transporte ser feito diretamente do 
para a ARSN, IP/ACES/US) com a nota de encomenda emitida 
pela ARSN, IP/ACES no módulo de gestão de compras. Os 
critérios de tolerância para aceitação de entregas parciais deverão 
estar definidos pela ARSN, IP
conferir com a nota de encomenda, procede
volumes da encomenda. Se a guia de transporte/remessa não 
conferir com a nota de encomenda e a entrega for parcial, procede
se igualmente à conferência dos volumes da encomenda. Se a guia 
de transporte/remessa não conferir com a nota de encomenda e a 
entrega não for parcial, procede

4 A devolução da encomenda é comunicada ao fornecedor, 
justificada pelas diferenças verificadas entre o que foi 
encomendado e o que está a ser
responsável pela receção de imobilizado da ARS
procede à introdução da devolução da encomenda n
gestão de compras, extraindo
com o justificativo para a devolução. O responsá
de imobilizado da ARSN, IP
e entrega ao fornecedor para assinar, ficando com uma cópia do 
documento como comprovativo de devolução de encomenda. A 
nota de devolução é introduzida no sistema de gestão docu
despoletando o envio para a 

5 A conferência física do imobilizado é feita manualmente pelo 
auxiliar e pelo responsável de armazém após a conferência da guia 
de transporte/remessa com a nota de encomenda. Se existir 
correspondência entre a contagem e a guia de transporte/remessa, 
procede-se à confirmação da entrega da encomenda no módulo de 
gestão de compras. Se houver diferenças nas contagens, procede
se à devolução da encomenda e emissão de nota de devolução no 
módulo de gestão de compras, conforme os critérios de tolerância 
para aceitação estipulados pela ARS

6 A confirmação do recebimento é introduzida
diferente do responsável pela receção de imobilizado da ARS
IP/ACES/US após a conferência de volumes
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prepara a zona de receção do imobilizado, desimpedindo-a para o 
normal funcionamento do descarregamento e arrumação do 

(para ACES/US): o imobilizado é 
da guia de transporte assinada pelo 

onsável de armazém da ARSN, IP.  
Proveniente do fornecedor: o imobilizado é distribuído pelo 
fornecedor, que se faz acompanhar da guia de remessa.                                                                                                          

são descarregados na zona de receção de materiais 
pelo auxiliar de armazém e pela empresa transportadora. 

Guia Transporte                                                                                  
Guia de remes

Após a descarga, o responsável pela receção de imobilizado do 
ACES/US confere a guia de transporte (no caso do transporte ser 
feito por intermédio do armazém da ARSN, IP) ou a guia de 
remessa (no caso do transporte ser feito diretamente do fornecedor 

/ACES/US) com a nota de encomenda emitida 
/ACES no módulo de gestão de compras. Os 

critérios de tolerância para aceitação de entregas parciais deverão 
N, IP. Se a guia de transporte/remessa 

ferir com a nota de encomenda, procede-se à conferência dos 
volumes da encomenda. Se a guia de transporte/remessa não 
conferir com a nota de encomenda e a entrega for parcial, procede-
se igualmente à conferência dos volumes da encomenda. Se a guia 

porte/remessa não conferir com a nota de encomenda e a 
entrega não for parcial, procede-se à devolução da encomenda. 

Guia de 
transporte/remessa                                                                                  
Nota de encomenda              
Nota de devolução

A devolução da encomenda é comunicada ao fornecedor, 
justificada pelas diferenças verificadas entre o que foi 
encomendado e o que está a ser entregue. De seguida, o 
responsável pela receção de imobilizado da ARSN, IP/ACES/US 
procede à introdução da devolução da encomenda no módulo de 

ndo uma nota de devolução, juntamente 
com o justificativo para a devolução. O responsável pela receção 

N, IP/ACES/US assina a nota de devolução 
e entrega ao fornecedor para assinar, ficando com uma cópia do 
documento como comprovativo de devolução de encomenda. A 
nota de devolução é introduzida no sistema de gestão documental, 

 Gestão Financeira da ARSN, IP. 

Nota de encomenda
Guia de 
transporte/remessa                                                                                    
Nota de devolução

A conferência física do imobilizado é feita manualmente pelo 
auxiliar e pelo responsável de armazém após a conferência da guia 

transporte/remessa com a nota de encomenda. Se existir 
correspondência entre a contagem e a guia de transporte/remessa, 

se à confirmação da entrega da encomenda no módulo de 
gestão de compras. Se houver diferenças nas contagens, procede-

ção da encomenda e emissão de nota de devolução no 
módulo de gestão de compras, conforme os critérios de tolerância 
para aceitação estipulados pela ARSN, IP. 

Nota de devolução

A confirmação do recebimento é introduzida por colaborador 
responsável pela receção de imobilizado da ARSN, 

/ACES/US após a conferência de volumes - confirma a receção 

Nota de encomenda                                                                                                            
Guia de transporte
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 Sistema 

Guia Transporte                                                                                  
Guia de remessa 

N/A 

transporte/remessa                                                                                  
Nota de encomenda              
Nota de devolução 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 

Nota de encomenda           

transporte/remessa                                                                                    
Nota de devolução 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC)                                            
Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD) 

Nota de devolução Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 

Nota de encomenda                                                                                                            
Guia de transporte 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC)                                            



 

 

Ativi-
dade 

do imobilizado no módulo de gestão de compras e arquiva a nota 
de encomenda e a guia de remessa assinados pelo 
receção e pela entidade distribuidora dos materiais no sistema de 
gestão documental para envio para as compras e para a UGF 
imobilizado da ARSN, IP. Caso o imobilizado tenha vindo 
diretamente do fornecedor, a confirmação da receção do 
imobilizado na ARSN, IP/ACES/US é enviada para a UGF 
imobilizado da ARSN, IP juntamente com o descritivo de 
informação referente ao imobilizado para que o registo do 
imobilizado seja criado no sistema de gestão de imobilizado 
(Atividade detalhada no subprocess
dados mestre de imobilizado). A confirmação do recebimento no 
módulo de gestão de compras
automática do recebimento no módulo de gestão de imobilizado
devendo existir integração entre os respetivos

7 A devolução da encomenda é comunicada ao fornecedor, 
justificada pelas diferenças verificadas entre o que foi 
encomendado e o que está a ser entregue. De seguida, o 
responsável pela receção de imobilizado da ARS
procede à introdução da devolução da encomenda no módulo de 
gestão de compras, extraindo uma nota de devolução, juntamente 
com o justificativo para a devolução. O responsável pela receção 
de imobilizado da ARSN, IP
e entrega ao fornecedor para assinar, ficando com uma cópia do 
documento como comprovativo de devolução de encomenda. A 
nota de devolução é introduzida no sistema de gestão documental, 
despoletando o envio para a Gestão Financeira

8 Após a criação do dado mestre de imobilizado no módulo de 
gestão de imobilizado, a UGF 
pelo mesmo módulo os dados mestres referentes ao imobilizado 
com o código de barras do imobilizado para inventariação física.

9 Após a receção dos dados mestre do imobilizado, o responsável 
pelo imobilizado da ARSN, IP
código de barras no imobilizado, confirmando
imobilizado da ARSN, IP pelo módulo de gestão de imobilizado.
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do imobilizado no módulo de gestão de compras e arquiva a nota 
de encomenda e a guia de remessa assinados pelo responsável pela 

e pela entidade distribuidora dos materiais no sistema de 
gestão documental para envio para as compras e para a UGF - 

. Caso o imobilizado tenha vindo 
diretamente do fornecedor, a confirmação da receção do 

/ACES/US é enviada para a UGF - 
juntamente com o descritivo de 

informação referente ao imobilizado para que o registo do 
imobilizado seja criado no sistema de gestão de imobilizado 
(Atividade detalhada no subprocesso de Criação/alteração de 
dados mestre de imobilizado). A confirmação do recebimento no 
módulo de gestão de compras deverá resultar na introdução 
automática do recebimento no módulo de gestão de imobilizado, 
devendo existir integração entre os respetivos módulos. 

A devolução da encomenda é comunicada ao fornecedor, 
justificada pelas diferenças verificadas entre o que foi 
encomendado e o que está a ser entregue. De seguida, o 
responsável pela receção de imobilizado da ARSN, IP/ACES/US 
procede à introdução da devolução da encomenda no módulo de 
gestão de compras, extraindo uma nota de devolução, juntamente 
com o justificativo para a devolução. O responsável pela receção 

N, IP/ACES/US assina a nota de devolução 
e entrega ao fornecedor para assinar, ficando com uma cópia do 
documento como comprovativo de devolução de encomenda. A 
nota de devolução é introduzida no sistema de gestão documental, 

a Gestão Financeira da ARSN, IP. 

Nota de encomenda                                                                            
Guia de 
transporte/remessa                                                                                    
Nota de devolução

Após a criação do dado mestre de imobilizado no módulo de 
gestão de imobilizado, a UGF - imobilizado da ARSN, IP envia 
pelo mesmo módulo os dados mestres referentes ao imobilizado 
com o código de barras do imobilizado para inventariação física. 

N/A 

Após a receção dos dados mestre do imobilizado, o responsável 
N, IP/ACES/US procede à colocação do 

código de barras no imobilizado, confirmando-o à UGF - 
pelo módulo de gestão de imobilizado. 

N/A 
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 Sistema 

Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD) 

ncomenda                                                                            

transporte/remessa                                                                                    
Nota de devolução 

Módulo de 
gestão de 
compras (MGC)           
Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD) 

Módulo de 
gestão de 
imobilizado 
(MGI) 

Módulo de 
gestão de 
imobilizado 
(MGI) 



 

 
2. Contas a Pagar 

2.1. Missão e objetivos 

Missão 
 
Contabilizar as faturas de fornecedores, por forma a 
melhorar a informação para especialização mensal de custos e maximizar a informação disponível com 
vista à otimização da Gestão de Tesouraria.
 
Objetivos 
 

• Garantir a correta conferência e registo de faturas
• Eliminar atrasos na aprovação e registo de faturas
• Fornecer informação que permita otimizar a gestão de 

tesouraria) 
• Aumentar a eficiência e a uniformização de processos
• Contribuir para acelerar a qualidade do processo de fecho mensal de contas (faturas registadas ao 

dia) 

2.2. Estrutura organizativa 

 

 
  

…

Conferência e registo de facturas
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Contabilizar as faturas de fornecedores, por forma a refletir corretamente a posição com credores, 
melhorar a informação para especialização mensal de custos e maximizar a informação disponível com 
vista à otimização da Gestão de Tesouraria. 

nferência e registo de faturas 
aprovação e registo de faturas 

permita otimizar a gestão de working capital

e a uniformização de processos 
Contribuir para acelerar a qualidade do processo de fecho mensal de contas (faturas registadas ao 

Contas a Pagar

Finanças

facturas Gestão de 
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corretamente a posição com credores, 
melhorar a informação para especialização mensal de custos e maximizar a informação disponível com 

working capital (melhorar previsão de 

Contribuir para acelerar a qualidade do processo de fecho mensal de contas (faturas registadas ao 

 

…

de Pagamentos

Ilustrativo

Não exaustivo



 

 
2.3. Atividades e procedimentos 

2.3.1. Criação/ alteração/ bloqueio de dados mestre de fornecedores

 

Ativi-
dade 

1 

Após aprovação da proposta de decisão de contratar um fornecedor 
decorrente do processo de sourcing
avaliam a necessidade de abertura de novo código de fornecedor, 
procedendo à verificação da sua existência no ficheiro mestre de 
fornecedores (a atividade de aprovação da proposta de seleção do 
fornecedor encontra-se detalhada no subprocesso Sourcing e Compra).

2 

- Criação de dados mestre: As Compras solicitam ao fornecedor o 
preenchimento de um formulário relativo aos dados administrativos e 
financeiros necessários para introdução no módulo de gestão de compras.
- Alteração de dados mestre: As Compras solicitam ao fornecedor o 
preenchimento de novo formulário, relativo aos dados administrativos e 
financeiros que sofreram alterações, para intro
de compras. 

3 

- Criação de dados mestre: Após receção do formulário preenchido pelo 
fornecedor, as Compras validam
documental. Introduzem a informação recolhida num formulário de 
abertura do novo código de fornecedor.
para Contas a Pagar, através do sistema de gestão documental.
- Alteração de dados mestre: Após receção do formulário preenchido pelo 
fornecedor, as Compras validam
documental. Introduzem a informação recolhida num formulário de 
alteração dos dados mestre respeitantes ao fornecedor, que é revisto 
assinado pelo Responsável de Compras. Este formulário é, então, enviado 
para Contas a Pagar, através do sistema de gestão documental.
- Bloqueio de dados mestre: As Compras identificam a necessidade de 
bloquear os dados mestres de um fornecedor (forneced
movimentação por período considerado alargado, rescisão do contrato 
com o fornecedor e/ou decisão formalizada
a contratar, etc.) e introduzem a informação do fornecedor num 
formulário de bloqueio de código de fornecedor,
deste bloqueio. Este formulário é, então, enviado para Contas a Pagar, 
através do sistema de gestão documental.

4 

- Criação de dados mestre: As Contas a Pagar/Tesouraria procedem à 
abertura do novo código de fornecedor, introduzindo a informação 
administrativa e financeira relevante. A 
fornecedor é atribuída pelo sistema,
internamente e decorrentes da regulamentação 
comunicado às Compras, através de 
criação de dados já existentes no ficheiro mestre
registo do número de identificação fiscal
código de fornecedor é inscrito manualmente o código criado, sendo o 
formulário arquivado por data de abertura. Um colaborador indepe
procede, trimestralmente, à extra
códigos de fornecedor, confrontando a informação introduzida no sistema 
com os formulários de abertura de código de fornecedor. Anualmente, um 
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Criação/ alteração/ bloqueio de dados mestre de fornecedores 

Descrição Documento

Após aprovação da proposta de decisão de contratar um fornecedor - 
decorrente do processo de sourcing previamente conduzido -, as Compras 
avaliam a necessidade de abertura de novo código de fornecedor, 
procedendo à verificação da sua existência no ficheiro mestre de 
fornecedores (a atividade de aprovação da proposta de seleção do 

talhada no subprocesso Sourcing e Compra). 

Proposta de sele
de fornecedor 
aprovada

Criação de dados mestre: As Compras solicitam ao fornecedor o 
preenchimento de um formulário relativo aos dados administrativos e 
financeiros necessários para introdução no módulo de gestão de compras. 

Alteração de dados mestre: As Compras solicitam ao fornecedor o 
preenchimento de novo formulário, relativo aos dados administrativos e 
financeiros que sofreram alterações, para introdução no módulo de gestão 

Formulário de 
abertura de 
fornecedor (FF1)
Formulário de 
alteração de dados 
do fornecedor (FF2)

Criação de dados mestre: Após receção do formulário preenchido pelo 
fornecedor, as Compras validam-no e digitalizam-no no sistema de gestão 
documental. Introduzem a informação recolhida num formulário de 

vo código de fornecedor. Este formulário é, então, enviado 
para Contas a Pagar, através do sistema de gestão documental. 

mestre: Após receção do formulário preenchido pelo 
fornecedor, as Compras validam-no e digitalizam-no no sistema de gestão 
documental. Introduzem a informação recolhida num formulário de 
alteração dos dados mestre respeitantes ao fornecedor, que é revisto e 

de Compras. Este formulário é, então, enviado 
para Contas a Pagar, através do sistema de gestão documental. 

Bloqueio de dados mestre: As Compras identificam a necessidade de 
de um fornecedor (fornecedor sem 

movimentação por período considerado alargado, rescisão do contrato 
decisão formalizada e fundamentada de não voltar 

a contratar, etc.) e introduzem a informação do fornecedor num 
formulário de bloqueio de código de fornecedor, registando o motivo 
deste bloqueio. Este formulário é, então, enviado para Contas a Pagar, 
através do sistema de gestão documental. 

Formulário de 
abertura de código 
de fornecedor (FC1)
Formulário de 
alteração de dados 
do fornecedor 
(FC2) 
Formulário de 
bloqueio de dados 
do fornecedor 
(FC3) 

Criação de dados mestre: As Contas a Pagar/Tesouraria procedem à 
abertura do novo código de fornecedor, introduzindo a informação 
administrativa e financeira relevante. A numeração/codificação do 

pelo sistema, de acordo com as regras definidas 
internamente e decorrentes da regulamentação existente, e este código é 
comunicado às Compras, através de workflow. O sistema não permite a 

existentes no ficheiro mestre, sendo obrigatório o 
número de identificação fiscal. No formulário de abertura de 

código de fornecedor é inscrito manualmente o código criado, sendo o 
formulário arquivado por data de abertura. Um colaborador independente 

ocede, trimestralmente, à extração do histórico de registos de criação de 
códigos de fornecedor, confrontando a informação introduzida no sistema 
com os formulários de abertura de código de fornecedor. Anualmente, um 

Formulário de 
abertura de código 
de fornecedor (FC1)
Formulário de 
alteração de
do fornecedor 
(FC2) 
Formulário de 
bloqueio de dados 
do fornecedor 
(FC3) 
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Documento Sistema 

Proposta de seleção 
de fornecedor 
aprovada 

Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD) 

Formulário de 
abertura de 
fornecedor (FF1) 
Formulário de 
alteração de dados 
do fornecedor (FF2) 

N/A 

Formulário de 
abertura de código 
de fornecedor (FC1) 
Formulário de 
alteração de dados 
do fornecedor 

Formulário de 
queio de dados 

do fornecedor 

Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD) 

Formulário de 
abertura de código 
de fornecedor (FC1) 
Formulário de 
alteração de dados 
do fornecedor 

Formulário de 
bloqueio de dados 
do fornecedor 

Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD) 
Módulo de 
gestão de 
compras 
(MGC) 



 

 

 
  

colaborador independente, dife
ficheiro mestre de códigos de fornecedores, procedendo a análises 
qualitativas sobre estes códigos: apuramento da existência de registos 
duplicados, percentagens de utilização de códigos, criações/alterações por 
utilizador, etc. 
- Alteração de dados mestre: As Contas a Pagar procedem à alteração dos 
dados mestre do fornecedor, introduzindo a informação financeira que 
sofreu alterações. A realização destas alterações é comunicada às 
Compras, através de workflow.
sistema. Um colaborador independente pr
extração do histórico de registos de alteração de dados mestre de 
fornecedores, confrontando a informação introduzida no sistema com os 
formulários de alteração de dados de fornecedores. 
- Bloqueio de dados mestre: As Contas a Pagar procedem ao bloqueio dos 
dados mestre do fornecedor. A realização deste bloqueio é comunicado às 
Compras, através de workflow. Um colaborador independente pr
trimestralmente, à extração do histórico de bloqueios de dados mestre de 
fornecedores, confrontando a informação disponível no sistema com os 
formulários de bloqueio de dados de fornecedores.

5 

- Criação de dados mestre: As Compras verificam os dados introduzidos 
pelas Contas a Pagar, e procedem ao
condições de pagamento contratualizadas com o fornecedor (meios e 
termos de pagamento, local de 
código do fornecedor. Um colaborador independente pr
trimestralmente, à extração do histórico de registos de criação de códigos 
de fornecedor, confrontando a informação introduzida no sistema pelas 
Compras com os contratos de fornecimento disponíveis no sistema de 
gestão documental. 
- Alteração de dados mestre: As Compras verificam os 
pelas Contas a Pagar, e procedem ao registo das alterações dos dados 
relativos às condições de pagamento contratualizadas com o fornecedor 
(se aplicável). Um colaborador independente procede, trimestralmente, à 
extração do histórico de alterações de dados mestre de fornecedores, 
confrontando a informação introduzida no sistema pelas Compras com os 
contratos de fornecimento disponíveis no sistema de gestão documental.
- Bloqueio de dados mestre: As Compras verificam os dados bloqueados 
pelas Contas a Pagar. As Contas a Pagar procedem ao bloqueio dos dados 
mestre do fornecedor. A realização deste bloqueio é comunicada às 
Compras, através de workflow. Um colaborador independente procede, 
trimestralmente, à extração do histórico de bloqueios de d
fornecedores, confrontando a informação disponível no sistema com os 
formulários de bloqueio de dados de fornecedores disponíveis no sistema 
de gestão documental. 
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, diferente do anterior, procede à extração do 
ficheiro mestre de códigos de fornecedores, procedendo a análises 
qualitativas sobre estes códigos: apuramento da existência de registos 
duplicados, percentagens de utilização de códigos, criações/alterações por 

Alteração de dados mestre: As Contas a Pagar procedem à alteração dos 
dados mestre do fornecedor, introduzindo a informação financeira que 
sofreu alterações. A realização destas alterações é comunicada às 

. O histórico de alterações é mantido no 
Um colaborador independente procede, trimestralmente, à 

ção do histórico de registos de alteração de dados mestre de 
fornecedores, confrontando a informação introduzida no sistema com os 

ção de dados de fornecedores.  
Bloqueio de dados mestre: As Contas a Pagar procedem ao bloqueio dos 

dados mestre do fornecedor. A realização deste bloqueio é comunicado às 
. Um colaborador independente procede, 

ção do histórico de bloqueios de dados mestre de 
fornecedores, confrontando a informação disponível no sistema com os 
formulários de bloqueio de dados de fornecedores. 

Criação de dados mestre: As Compras verificam os dados introduzidos 
pelas Contas a Pagar, e procedem ao registo dos dados relativos às 
condições de pagamento contratualizadas com o fornecedor (meios e 

 entrega, etc.), permitindo a ativação do 
código do fornecedor. Um colaborador independente procede, 

do histórico de registos de criação de códigos 
de fornecedor, confrontando a informação introduzida no sistema pelas 
Compras com os contratos de fornecimento disponíveis no sistema de 

Alteração de dados mestre: As Compras verificam os dados alterados 
pelas Contas a Pagar, e procedem ao registo das alterações dos dados 
relativos às condições de pagamento contratualizadas com o fornecedor 
(se aplicável). Um colaborador independente procede, trimestralmente, à 

rações de dados mestre de fornecedores, 
confrontando a informação introduzida no sistema pelas Compras com os 
contratos de fornecimento disponíveis no sistema de gestão documental. 

Bloqueio de dados mestre: As Compras verificam os dados bloqueados 
Contas a Pagar. As Contas a Pagar procedem ao bloqueio dos dados 

mestre do fornecedor. A realização deste bloqueio é comunicada às 
Compras, através de workflow. Um colaborador independente procede, 
trimestralmente, à extração do histórico de bloqueios de dados mestre de 
fornecedores, confrontando a informação disponível no sistema com os 
formulários de bloqueio de dados de fornecedores disponíveis no sistema 

Contrato de 
fornecimento
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Contrato de 
fornecimento 

Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD) 
Módulo de 
gestão de 
compras 
(MGC) 



 

 
2.3.2. Conferência de faturas 

Nota: a faturação mensal conferida de medicamentos 
 

 

  

Ativi-
dade 

1 

Após receção da fatura e validação da sua conformidade administrativa
(inutilização/devolução de fotocópias ou documentos impercetíveis), as 
Contas a Pagar procedem à sua digitalização, e
automática de dados, através do sistema OCR
Recognition). A cada fatura é automaticamente atr
entrada sequencial, e associada informação relativa à data de entrada
registada contabilisticamente em confe
sistema EDI, a fatura recebida ele
automaticamente no sistema de gestão documental. A informação 
proveniente do sistema de gestão documental 
data, número de contribuinte, valores, etc. 
automaticamente no módulo financeiro do sistema integrado.

2 

Após pré-registo da fatura, as C
quantidades e valores da fatura com as 
guia de remessa, lançadas no módulo de gestão de compras. Confere, 
ainda, especificações técnicas e prazos de 

3 

No caso de não existir uma Nota de Encomenda/Guia de Remessa 
associadas à fatura, as Compras
validam as condições do pedido e receção. A validação deverá ser d
formalmente pelo Responsável 
aprovação. 

4 

Quando existe uma Nota de Encomend
após validação por parte do serviço requisitante das condições do pedido 
e receção do bem/serviço, as C
faturas. No caso de se verificarem diferenças entre as quantidades/valores 
especificados na fatura e os que constam na
remessa, a fatura é automaticamente bloqueada. O forneced
contactado, pelas Compras, a fim de apurar as justificações para o 
desfasamento. É mantida evidência física do contacto com o fornecedor, 
onde conste a data de comunicação, informação sobre a fa
bem/serviço associado e o compromisso de resolução acordado.

5 
Uma vez esclarecidas e fundamentadas as diferenças, as C
aguardam pela emissão de uma Nota de Crédito ou de Débito
fatura, por parte do fornecedor, para procederem ao seu registo.

6 

As Compras procedem à análise das condições fiscais da fatura 
validando os cálculos do IVA (taxas aplicáveis e montante de imposto 
devido), de acordo com o CIVA 
atendendo à legislação em vigor. No caso de existirem incorreções
Compras bloqueiam a fatura (ver atividade 03).

7 
Após validação dos requisitos legais, a fatura é dada como válida e 
o respetivo registo, seguindo para a Gestão de Pagamentos.
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turação mensal conferida de medicamentos é entregue às ARSN, IP até ao dia 25 do mês n+1.

Descrição Documento

Após receção da fatura e validação da sua conformidade administrativa 
(inutilização/devolução de fotocópias ou documentos impercetíveis), as 
Contas a Pagar procedem à sua digitalização, e, se aplicável, à leitura 
automática de dados, através do sistema OCR (Optical Character 

. A cada fatura é automaticamente atribuído um número de 
entrada sequencial, e associada informação relativa à data de entrada e 
registada contabilisticamente em conferência. Em caso de utilização do 

tura recebida eletronicamente do fornecedor é integrada 
istema de gestão documental. A informação 

proveniente do sistema de gestão documental - denominação da entidade, 
data, número de contribuinte, valores, etc. -, é pré-registada 
automaticamente no módulo financeiro do sistema integrado. 

Fatura 

registo da fatura, as Compras procedem à comparação das 
tura com as respetivas notas de encomenda e 

guia de remessa, lançadas no módulo de gestão de compras. Confere, 
ainda, especificações técnicas e prazos de pagamento. 

Fatura 

No caso de não existir uma Nota de Encomenda/Guia de Remessa 
as Compras, através do sistema de gestão documental, 

as condições do pedido e receção. A validação deverá ser dada 
Responsável do serviço, sendo deixada evidência desta 

Fatura 
Evidência da 
aprovação da fa

Quando existe uma Nota de Encomenda/Guia de Remessa associadas, e 
após validação por parte do serviço requisitante das condições do pedido 
e receção do bem/serviço, as Compras procedem à conferência das 

turas. No caso de se verificarem diferenças entre as quantidades/valores 
especificados na fatura e os que constam na nota de encomenda/guia de 

tura é automaticamente bloqueada. O fornecedor é, então, 
, a fim de apurar as justificações para o 

desfasamento. É mantida evidência física do contacto com o fornecedor, 
unicação, informação sobre a fatura e 

bem/serviço associado e o compromisso de resolução acordado. 

Fatura 
Evidência do 
contacto com o 
fornecedor

Uma vez esclarecidas e fundamentadas as diferenças, as Compras 
aguardam pela emissão de uma Nota de Crédito ou de Débito, ou nova 

por parte do fornecedor, para procederem ao seu registo. 

Nota de Crédito / 
Nota de Débito

procedem à análise das condições fiscais da fatura - 
validando os cálculos do IVA (taxas aplicáveis e montante de imposto 
devido), de acordo com o CIVA -, e das condições legais da fatura - 
atendendo à legislação em vigor. No caso de existirem incorreções, as 

bloqueiam a fatura (ver atividade 03). 

Fatura 

Após validação dos requisitos legais, a fatura é dada como válida e é feito 
, seguindo para a Gestão de Pagamentos. 

Fatura 
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até ao dia 25 do mês n+1. 

Documento Sistema 

 Sistema EDI 
 

 Módulo de 
gestão de 
compras (MGC)

Evidência da 
aprovação da fatura 

Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD) 

Evidência do 
contacto com o 
fornecedor 

Módulo de 
gestão de 
compras 
(MGC) 

Nota de Crédito / 
Nota de Débito 

N/A 

 N/A 

 N/A 



 

 
 

2.3.3. Gestão de pagamentos 

 

 
 
 

Ativi-
dade 

1 
As Compras, diariamente, avaliam as 
e validadas para pagamento. 

2 
Após avaliação as Compras elaboram uma proposta de pagamentos, que é 
encaminhada para aprovação do 
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Descrição Documento

avaliam as faturas que se encontram conferidas N/A 

elaboram uma proposta de pagamentos, que é 
aprovação do Conselho Diretivo. 

N/A 
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Documento Sistema 

N/A 

N/A 


