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1. Contas a Receber 

1.1. Missão e objetivos 

 
Missão 
 
Garantir o registo correto da faturação e recebimentos de clientes, por forma a maximizar
disponível para otimizar a Gestão de Tesouraria.
 
 
Objetivos 
 

• Garantir a correta integração de faturação; 
• Fornecer informação que permita otimizar a gestão 

tesouraria); 
• Facultar informação correta e real para o negócio: otimizar 

terceiros e a percentagem dos saldos vencidos;
• Detetar e controlar processos de cobrança duvidosa e contencioso;
• Aumentar a eficiência e a uniformização de processos;

 

1.2. Estrutura Organizativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

…

Facturação
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to da faturação e recebimentos de clientes, por forma a maximizar
timizar a Gestão de Tesouraria. 

Garantir a correta integração de faturação;  
Fornecer informação que permita otimizar a gestão do fundo de maneio (melhorar previsão de 

Facultar informação correta e real para o negócio: otimizar cobranças, reduzir saldos médios de 
terceiros e a percentagem dos saldos vencidos; 

tar e controlar processos de cobrança duvidosa e contencioso; 
Aumentar a eficiência e a uniformização de processos; 

…Contas a Receber

Gestão Financeira

Recebimentos e Cobrança
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to da faturação e recebimentos de clientes, por forma a maximizar a informação 

(melhorar previsão de 

cobranças, reduzir saldos médios de 

 

Ilustrativo

Não exaustivo

Cobrança



 

 
 
 

1.3. Atividades e procedimentos  

1.3.1. Dados mestre de clientes  

Criação/ alteração de dados mestre de clientes
 

Ativi-
dade 

1 Quando uma nova entidade adquire impressos, vinhetas ou 
receitas ou é prestado um serviço a um
subsistema/seguradora as Contas a Receber
já se encontra corretamente identificado no módulo financeiro. 

2 Caso o cliente não esteja identificado, inicia
abertura de novo código no módulo financeiro. 
Receber solicitam, ao cliente, os respetivos dados. Para o efeito, o 
cliente preenche um formulário de cliente (FC) que é enviado 
como evidência física dos dados administrativos
fim de serem introduzidos no módulo financeiro.                

3 As Contas a Receber validam os dados constantes no formulário 
de cliente e introduzem-nos no formulário de 
criação/alteração/bloqueio de código de cliente (FCC). O 
formulário de criação/alteração/bloqueio de código de cliente é 
revisto pelo responsável de Contas a Receber.  

4 Criação de dados mestre: As Contas a Receber procedem à criação 
de novo código de cliente no módulo financeiro. A informação 
introduzida é extraída do formulário de abertura de cliente que 
contém toda a informação administrativa 
permite a criação de dados já existentes no ficheiro mestre (
ser utilizado o número de identificação fiscal). Um colaborador 
independente procede, trimestralmente, à verificação dos da
inseridos, através da extração do histórico, confrontando com os 
formulários de abertura de código de cliente. Depois de verifica
este histórico é aprovado pelo responsável de Contas a Receber
de gestão financeira.   
Alteração de dados mestre: As Contas a Receber procedem à 
alteração de dados mestre de cliente introduzindo as alterações de 
dados administrativos do cliente no mó
formulário de alteração. Um colaborador independente procede, 
trimestralmente, à verificação dos dados alterados, através da 
extração do histórico, confrontando com os formulários de 
alteração de código de cliente. Depois de veri
é aprovado pelo responsável de Contas a 
financeira.                                                                                                                            
Bloqueio de dados mestre: As Contas a Receber procedem ao 
bloqueio de dados mestre, atendendo
internamente e registados no formulário de bloqueio (contas de 
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procedimentos   

Criação/ alteração de dados mestre de clientes 

Descrição Documento 

Quando uma nova entidade adquire impressos, vinhetas ou 
receitas ou é prestado um serviço a um utente de um 

as Contas a Receber verificam se o mesmo 
corretamente identificado no módulo financeiro.  

N/A 

Caso o cliente não esteja identificado, inicia-se um processo de 
abertura de novo código no módulo financeiro. As Contas a 
Receber solicitam, ao cliente, os respetivos dados. Para o efeito, o 
cliente preenche um formulário de cliente (FC) que é enviado 

o evidência física dos dados administrativos e financeiros, a 
fim de serem introduzidos no módulo financeiro.                 

Formulário de cliente 
(FC) 

As Contas a Receber validam os dados constantes no formulário 
nos no formulário de 

criação/alteração/bloqueio de código de cliente (FCC). O 
formulário de criação/alteração/bloqueio de código de cliente é 

Contas a Receber.   

Formulário de cliente 
(FC)                                                           
Formulário de 
criação/alteração/bloqu
eio de código de cliente 
(FCC)          

: As Contas a Receber procedem à criação 
novo código de cliente no módulo financeiro. A informação 

introduzida é extraída do formulário de abertura de cliente que 
a a informação administrativa do cliente. O módulo não 

permite a criação de dados já existentes no ficheiro mestre (deverá 
número de identificação fiscal). Um colaborador 

independente procede, trimestralmente, à verificação dos dados 
ção do histórico, confrontando com os 

formulários de abertura de código de cliente. Depois de verificado, 
este histórico é aprovado pelo responsável de Contas a Receber e 

: As Contas a Receber procedem à 
alteração de dados mestre de cliente introduzindo as alterações de 
dados administrativos do cliente no módulo financeiro através do 
formulário de alteração. Um colaborador independente procede, 
trimestralmente, à verificação dos dados alterados, através da 
extração do histórico, confrontando com os formulários de 
alteração de código de cliente. Depois de verificado, este histórico 
é aprovado pelo responsável de Contas a Receber e de gestão 

                                                                                                                            
: As Contas a Receber procedem ao 

bloqueio de dados mestre, atendendo aos critérios definidos 
e registados no formulário de bloqueio (contas de 

Formulário de cliente 
(FC)                                                           
Formulário de 
criação/alteração/bloqu
eio de código de cl
(FCC)          
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 Sistema 

Módulo 
financeiro (MFI) 

Formulário de cliente N/A 

Formulário de cliente 
(FC)                                                           
Formulário de 
criação/alteração/bloqu
eio de código de cliente 
(FCC)           

N/A 

Formulário de cliente 
(FC)                                                           
Formulário de 
criação/alteração/bloqu
eio de código de cliente 
(FCC)           

Módulo 
financeiro (MFI) 



 

 

Ativi-
dade 

clientes sem movimentação por período alargado, por exemplo). 
Um colaborador independente
verificação dos dados bloqueados, através da extra
histórico, confrontando com os formulários de bloqueio de código 
de cliente. Depois de verificado, este histórico é aprovado pelo 
responsável de Contas a Receber
 
Uma revisão anual é, também, realizada por um colaborador 
independente que extrai as listas de clientes do ficheiro de dados 
mestre e procede a análises qualitativas sobre os códigos 
(verificação da existência de registo duplicados, per
utilização de códigos, criação/alteração por utilizador, etc). As 
análises são aprovadas pelo responsável de Contas a Receber
pelo responsável pelos serviços de gestão financeira, sendo 
remetidos para aprovação do Conselho Dire

5 Criação de dados mestre: A Tesouraria procede à criação dos 
dados financeiros no módulo financeiro (número de identificação 
bancária, condições de pagamento, etc.). A informação 
introduzida é extraída do formulário de abertura de cliente que 
contém toda a informação administrativa e financeira do cliente. 
Um colaborador independente procede, trimestralmente, à 
verificação dos dados inseridos, através da extração do histórico, 
confrontando com os formulário
Depois de verificado, este histórico é aprovado pelo responsável 
de Tesouraria, de contas a receber e de gestão financeira.
Alteração de dados mestre: A Tesouraria procede à alteração de 
dados mestre de cliente introduzi
financeiros no módulo financeiro. A informação introduzida é 
extraída do formulário de alteração de cliente que contém toda a 
informação administrativa e financeira do cliente. Um colaborador 
independente procede, trimestralmente
alterados, através da extração do histórico, confrontando com os 
formulários de alteração de código de cliente. Depois de 
verificado, este histórico é aprovado pelo responsável de 
Tesouraria, de contas a receber e de gestão financ
Bloqueio de dados mestre: A Tesouraria procede ao bloqueio de 
dados mestre, atendendo a critérios definidos e registados no 
formulário de bloqueio (cont
período alargado, por exemplo). A informação introduzida é 
extraída do formulário de bloqueio de cliente que contém toda a 
informação administrativa e financeira do cliente. 
verificado, este histórico é aprovad
Tesouraria, de contas a receber e de gestão financeira
revisão anual é, também, realizada por um colaborador 
independente que extrai listas de clientes do ficheiro de dados 
mestre e procede a análises qualitativas sobre os código
(verificação da existência de registo duplicados, percentagens de 
utilização de códigos, criação/alteração por utilizador, etc.). As 
análises são aprovadas pelo responsável de Contas a Receber e 
pelo responsável pelos serviços de gestão financeira, sendo
remetidos para aprovação do Conselho Diretivo
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Descrição Documento 

clientes sem movimentação por período alargado, por exemplo). 
Um colaborador independente procede, trimestralmente, à 

os bloqueados, através da extração do 
histórico, confrontando com os formulários de bloqueio de código 
de cliente. Depois de verificado, este histórico é aprovado pelo 
responsável de Contas a Receber e de gestão financeira.    

Uma revisão anual é, também, realizada por um colaborador 
independente que extrai as listas de clientes do ficheiro de dados 
mestre e procede a análises qualitativas sobre os códigos 
(verificação da existência de registo duplicados, percentagens de 
utilização de códigos, criação/alteração por utilizador, etc). As 
análises são aprovadas pelo responsável de Contas a Receber e 
pelo responsável pelos serviços de gestão financeira, sendo 

para aprovação do Conselho Diretivo.                                                                                                                           

: A Tesouraria procede à criação dos 
dados financeiros no módulo financeiro (número de identificação 
bancária, condições de pagamento, etc.). A informação 

formulário de abertura de cliente que 
contém toda a informação administrativa e financeira do cliente. 
Um colaborador independente procede, trimestralmente, à 
verificação dos dados inseridos, através da extração do histórico, 
confrontando com os formulários de abertura de código de cliente. 
Depois de verificado, este histórico é aprovado pelo responsável 

, de contas a receber e de gestão financeira. 
: A Tesouraria procede à alteração de 

dados mestre de cliente introduzindo as alterações de dados 
financeiros no módulo financeiro. A informação introduzida é 
extraída do formulário de alteração de cliente que contém toda a 
informação administrativa e financeira do cliente. Um colaborador 
independente procede, trimestralmente, à verificação dos dados 
alterados, através da extração do histórico, confrontando com os 
formulários de alteração de código de cliente. Depois de 
verificado, este histórico é aprovado pelo responsável de 

, de contas a receber e de gestão financeira.                                                                                                   
: A Tesouraria procede ao bloqueio de 

dados mestre, atendendo a critérios definidos e registados no 
formulário de bloqueio (contas de clientes sem movimentação por 
período alargado, por exemplo). A informação introduzida é 
extraída do formulário de bloqueio de cliente que contém toda a 
informação administrativa e financeira do cliente. Depois de 
verificado, este histórico é aprovado pelo responsável de 

, de contas a receber e de gestão financeira. Uma 
revisão anual é, também, realizada por um colaborador 
independente que extrai listas de clientes do ficheiro de dados 
mestre e procede a análises qualitativas sobre os códigos 
(verificação da existência de registo duplicados, percentagens de 
utilização de códigos, criação/alteração por utilizador, etc.). As 
análises são aprovadas pelo responsável de Contas a Receber e 
pelo responsável pelos serviços de gestão financeira, sendo 
remetidos para aprovação do Conselho Diretivo  

Formulário de cliente 
(FC)                                                           
Formulário de 
criação/alteração/bloqu
eio de código de cliente 
(FCC)          
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 Sistema 

Formulário de cliente 
(FC)                                                           
Formulário de 
criação/alteração/bloqu
eio de código de cliente 
(FCC)           

Módulo 
financeiro (MFI) 



 

 

Ativi-
dade 

6 As Contas a Receber verificam se os dados foram todos 
introduzidos e procedem à criação/alteração/bloqueio do código 
de cliente no módulo financeiro.

 
 

Criação/ alteração/ bloqueio de dados mestre de clientes (seguradoras)
 

Ativi-
dade 

1 A Unidade de Saúde notifica 
relativamente à ocorrência designada (acidentes de trabalho, 
acidentes escolares, etc.), informando
com o utente segurado. 

2 Caso não exista, a Unidade de Saúde envia o
responsabilidade sobre a ocorrência à seguradora, para este ser 
devidamente assinado. 

3 As Contas a Receber da ARS
responsabilidade assinado. Caso não esteja assinado, o documento é 
acompanhado de uma justificação formal.

4 A Unidade de Saúde solicita os dados ao cliente (a seguradora)
enviando um formulário de cliente.

5 As Contas a Receber analisam os dados do 
(FC) que é enviado como evidência física dos dados 
administrativos, a fim de serem introduzidos no módulo financeiro.               

6 As Contas a Receber validam os dados constantes no formulário de 
cliente e introduzem-nos no formulário de 
criação/alteração/bloqueio de código de cliente (FCC). O 
formulário de criação/alteração/bloqueio de código de cliente é 
revisto pelo responsável de Contas a Receber.  

7 Criação de dados mestre: As Contas a Receber procedem à criação 
de novo código de cliente no módulo financeiro. A informação 
introduzida é extraída do formulário de abertura de cliente que 
contém toda a informação administrativa e financeira do cliente. O 
módulo não permite a criação de dados já existentes no ficheiro 
mestre (nomeadamente o número de identificação fiscal). Um 
colaborador independente procede, trimestralmente, à verificação 
dos dados inseridos, através da extração do histórico, confrontando 
com os formulários de abertura de código de cliente. Depois de 
verificado, este histórico é aprovado pelo responsável de Cont
Receber e de gestão financeira.
Alteração de dados mestre: As Contas a Receber procedem à 
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Descrição Documento 

Receber verificam se os dados foram todos 
introduzidos e procedem à criação/alteração/bloqueio do código 
de cliente no módulo financeiro. 

Formulário de cliente 
(FC)                                                          
Formulário de 
criação/alteração/bl
eio de código de cliente 
(FCC)                                               

de dados mestre de clientes (seguradoras) 

Descrição Documento

A Unidade de Saúde notifica formalmente a seguradora 
relativamente à ocorrência designada (acidentes de trabalho, 
acidentes escolares, etc.), informando-a do processo que decorre 

Notificação formal à 
seguradora 

Unidade de Saúde envia o termo de 
responsabilidade sobre a ocorrência à seguradora, para este ser 

Termo de 
responsabilidade

As Contas a Receber da ARSN, IP recebem o termo de 
responsabilidade assinado. Caso não esteja assinado, o documento é 
acompanhado de uma justificação formal. 

Termo de 
responsabilidade
Justificação formal da 
seguradora 

úde solicita os dados ao cliente (a seguradora) 
enviando um formulário de cliente. 

Formulário de cliente 
(FC) 

analisam os dados do formulário de cliente 
(FC) que é enviado como evidência física dos dados 
administrativos, a fim de serem introduzidos no módulo financeiro.               

Formulário de cliente 
(FC) 

As Contas a Receber validam os dados constantes no formulário de 
nos no formulário de 

criação/alteração/bloqueio de código de cliente (FCC). O 
formulário de criação/alteração/bloqueio de código de cliente é 

Contas a Receber.   

Formulário de cliente 
(FC) Formulário de 
criação/alteração/bloqu
eio de código de cliente 
(FCC)        

Criação de dados mestre: As Contas a Receber procedem à criação 
de novo código de cliente no módulo financeiro. A informação 
introduzida é extraída do formulário de abertura de cliente que 
contém toda a informação administrativa e financeira do cliente. O 
módulo não permite a criação de dados já existentes no ficheiro 
mestre (nomeadamente o número de identificação fiscal). Um 

laborador independente procede, trimestralmente, à verificação 
dos dados inseridos, através da extração do histórico, confrontando 
com os formulários de abertura de código de cliente. Depois de 
verificado, este histórico é aprovado pelo responsável de Contas a 

e de gestão financeira. 
Alteração de dados mestre: As Contas a Receber procedem à 

Formulário de cliente 
(FC) Formulário de 
criação/alteração/bloqu
eio de código de cliente 
(FCC)        
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 Sistema 

Formulário de cliente 
(FC)                                                          
Formulário de 
criação/alteração/bloqu
eio de código de cliente 
(FCC)                                               

Módulo 
financeiro (MFI) 

Documento Sistema 

Notificação formal à 
 

N/A 

responsabilidade 
N/A 

responsabilidade 
Justificação formal da 

 

N/A 

Formulário de cliente  

Formulário de cliente N/A 

Formulário de cliente 
(FC) Formulário de 
criação/alteração/bloqu
eio de código de cliente 

 

N/A 

Formulário de cliente 
(FC) Formulário de 
criação/alteração/bloqu
eio de código de cliente 

 

Módulo 
financeiro 
(MFI) 



 

 
alteração de dados mestre de cliente introduzindo as alterações de 
dados administrativos do cliente no módulo financeiro através do 
formulário de alteração. Um c
trimestralmente, à verificação dos da
extração do histórico, confrontando com os formulários de alteração 
de código de cliente. Depois de verificado, este histórico é aprovado 
pelo responsável de Contas a Receber
Bloqueio de dados mestre: As Contas a Receber procedem ao 
bloqueio de dados mestre, atendendo a critérios definidos e 
registados no formulário de bloqueio (contas de clientes sem 
movimentação por período alargado, po
colaborador independente procede, trimestralmente, à verificação 
dos dados bloqueados, através da extração do histórico, 
confrontando com os formulários de bloqueio de código de cliente. 
Depois de verificado, este histórico é aprovado pelo r
Contas a Receber e de gestão financeira
 
Uma revisão anual é, também, realizada por um colaborador 
independente que extrai as listas de clientes do ficheiro de dados 
mestre e procede a análises qualitativas sobre os códigos 
(verificação da existência de registo duplicados, percentagens de 
utilização de códigos, criação/alteração por utilizador, etc.). As 
análises são aprovadas pelo responsável de Contas a Receber.                                                                 

8 Criação de dados mestre: A Tesouraria procede à criação dos dados 
financeiros no módulo financeiro (número de identificação 
bancária, condições de pagamento, etc.). A informação introduzida 
é extraída do formulário de abertura de cliente que contém toda a 
informação administrativa e financeira do cliente. Um colaborador 
independente procede, trimestralmente, à verificação dos dados 
inseridos, através da extração do histórico, confrontando com os 
formulários de abertura de código de cliente. Depois de verificado, 
este histórico é aprovado pelo responsável de Tesouraria
a receber e de gestão financeira
Alteração de dados mestre: A Tesouraria procede à alteração de 
dados mestre de cliente introduzindo as alterações de dados 
financeiros no módulo financeiro. A informação introduzida é 
extraída do formulário de alteração de cliente que contém toda a 
informação administrativa e financeira do cliente. Um colaborador 
independente procede, trimes
alterados, através da extração do histórico, confrontando com os 
formulários de alteração de código de cliente. Depois de verificado, 
este histórico é aprovado pelo responsável de Tesouraria
a receber e de gestão financeira
Bloqueio de dados mestre: A Tesouraria procede ao bloqueio de 
dados mestre, atendendo a critérios definidos e registados no 
formulário de bloqueio (contas de clientes sem movimentação por 
período alargado, por exemplo). A informação introduz
extraída do formulário de bloqueio de cliente que contém toda a 
informação administrativa e financeira do cliente. Um colaborador 
independente procede, trimestralmente, à verificação dos dados 
bloqueados, através da extração do histórico, confrontand
formulários de bloqueio de código de cliente. Depois de verificado, 
este histórico é aprovado pelo responsável de Tesouraria
a receber e de gestão financeira
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alteração de dados mestre de cliente introduzindo as alterações de 
dados administrativos do cliente no módulo financeiro através do 
formulário de alteração. Um colaborador independente procede, 
trimestralmente, à verificação dos dados alterados, através da 

ção do histórico, confrontando com os formulários de alteração 
de código de cliente. Depois de verificado, este histórico é aprovado 

ntas a Receber e de gestão financeira.  
Bloqueio de dados mestre: As Contas a Receber procedem ao 
bloqueio de dados mestre, atendendo a critérios definidos e 
registados no formulário de bloqueio (contas de clientes sem 
movimentação por período alargado, por exemplo). Um 
colaborador independente procede, trimestralmente, à verificação 
dos dados bloqueados, através da extração do histórico, 
confrontando com os formulários de bloqueio de código de cliente. 
Depois de verificado, este histórico é aprovado pelo responsável de 

e de gestão financeira.    

Uma revisão anual é, também, realizada por um colaborador 
independente que extrai as listas de clientes do ficheiro de dados 
mestre e procede a análises qualitativas sobre os códigos 

a existência de registo duplicados, percentagens de 
utilização de códigos, criação/alteração por utilizador, etc.). As 
análises são aprovadas pelo responsável de Contas a Receber.                                                                 

Criação de dados mestre: A Tesouraria procede à criação dos dados 
módulo financeiro (número de identificação 

bancária, condições de pagamento, etc.). A informação introduzida 
é extraída do formulário de abertura de cliente que contém toda a 
informação administrativa e financeira do cliente. Um colaborador 

rocede, trimestralmente, à verificação dos dados 
inseridos, através da extração do histórico, confrontando com os 
formulários de abertura de código de cliente. Depois de verificado, 
este histórico é aprovado pelo responsável de Tesouraria, de contas 

ber e de gestão financeira.                                                                                                                            
Alteração de dados mestre: A Tesouraria procede à alteração de 

introduzindo as alterações de dados 
financeiros no módulo financeiro. A informação introduzida é 
extraída do formulário de alteração de cliente que contém toda a 
informação administrativa e financeira do cliente. Um colaborador 
independente procede, trimestralmente, à verificação dos dados 
alterados, através da extração do histórico, confrontando com os 
formulários de alteração de código de cliente. Depois de verificado, 
este histórico é aprovado pelo responsável de Tesouraria, de contas 

ão financeira. 
Bloqueio de dados mestre: A Tesouraria procede ao bloqueio de 
dados mestre, atendendo a critérios definidos e registados no 
formulário de bloqueio (contas de clientes sem movimentação por 
período alargado, por exemplo). A informação introduzida é 
extraída do formulário de bloqueio de cliente que contém toda a 
informação administrativa e financeira do cliente. Um colaborador 
independente procede, trimestralmente, à verificação dos dados 
bloqueados, através da extração do histórico, confrontando com os 
formulários de bloqueio de código de cliente. Depois de verificado, 
este histórico é aprovado pelo responsável de Tesouraria, de contas 
a receber e de gestão financeira. Uma revisão anual é, também, 
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Módulo 
financeiro 
(MFI) 



 

 

 
 

1.3.2. Gestão de recebimentos 

Adiantamento de clientes 
 

Ativi-
dade 

1 A Tesouraria envia todos os recebimentos do dia anterior no dia 
seguinte às contas a receber. As contas a receber conferem e 
lançam todos os movimentos de receita, verificando aqueles que 
constituem adiantamentos de clientes
movimento contabilístico. 

2 Após verificação de pagamento antecipado, as 
efetuam a emissão da fatura no módulo de faturação e
contabilização no módulo financeiro.

3 As Contas a Receber procedem à conciliação da fa
adiantamento do cliente. 

4 As Contas a Receber enviam a fatura

 
 
Recebimento de seguradoras, subsistemas
 

Ativi-
dade 

1 Os recebimentos por transferência bancária 
Contas a Receber através do reporte de tesouraria
verificação de recebimento, as Contas a Receber 
comprovativos às faturas, e emitem as respe
(caso não o tenham feito em momento anterior
anexas às faturas correspondentes e assinaladas pelo tesour
carimbo ou equivalente contendo a expressão “recebido” (ou 
idêntica), a data de recebimento e identificação do colaborador.

realizada por um colaborador independente que ex
clientes do ficheiro de dados mestre e procede a análises 
qualitativas sobre os códigos (verificação da existência de registo 
duplicados, percentagens de utilização de códigos, criação/alteração 
por utilizador, etc). As análises são aprov
Contas a Receber e pelo responsável pelos serviços de gestão 
financeira, sendo remetidos para aprovação do Conselho Dire

9 As Contas a Receber verificam os dados introduzidos pela 
Tesouraria, e ativam o código de cliente no módulo financeiro.
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Descrição Documento 

envia todos os recebimentos do dia anterior no dia 
seguinte às contas a receber. As contas a receber conferem e 
lançam todos os movimentos de receita, verificando aqueles que 
constituem adiantamentos de clientes, procedendo ao respetivo 

Extrato bancário                                     

Após verificação de pagamento antecipado, as Contas a Receber 
tuam a emissão da fatura no módulo de faturação e a sua 

contabilização no módulo financeiro. 

Extrato bancário
Fatura 

er procedem à conciliação da fatura com o Fatura 

As Contas a Receber enviam a fatura original para o cliente. Fatura 

subsistemas, … 

Descrição Documento

por transferência bancária são verificados pelas 
o reporte de tesouraria. Após a 

verificação de recebimento, as Contas a Receber agregam os 
comprovativos às faturas, e emitem as respetivas guias de receita 
(caso não o tenham feito em momento anterior), que deverão ser 

turas correspondentes e assinaladas pelo tesouraria com 
carimbo ou equivalente contendo a expressão “recebido” (ou 
idêntica), a data de recebimento e identificação do colaborador. 

Extrato bancário                                                             
Comprovativo de 
transferência bancária 
(CP) e Reporte de 
tesouraria 

realizada por um colaborador independente que extrai as listas de 
clientes do ficheiro de dados mestre e procede a análises 
qualitativas sobre os códigos (verificação da existência de registo 
duplicados, percentagens de utilização de códigos, criação/alteração 
por utilizador, etc). As análises são aprovadas pelo responsável de 
Contas a Receber e pelo responsável pelos serviços de gestão 

para aprovação do Conselho Diretivo.     

As Contas a Receber verificam os dados introduzidos pela 
ativam o código de cliente no módulo financeiro. 

Formulário de cliente 
(FC) Formulário de 
criação de código de 
cliente (FCC)
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 Sistema 

Extrato bancário                                     Homebanking 

Extrato bancário Módulo de 
faturação (MF)  
Módulo 
financeiro (MFI) 

Módulo 
financeiro (MFI) 

 

Documento Sistema 

Extrato bancário                                                             
Comprovativo de 
transferência bancária 

Reporte de 
 

Módulo 
financeiro (MFI) 

Formulário de cliente 
(FC) Formulário de 
criação de código de 
cliente (FCC) 

Módulo 
financeiro 
(MFI) 



 

 

Ativi-
dade 

2 Após a verificação da conformidade de todos os documentos, 
Contas a Receber procedem ao registo do recebimento de cliente, 
por compensação da fatura em aberto no módulo financeiro
o respetivo recibo e assinalam o duplicado da fatura com carimbo ou 
equivalente contendo a expressão “recebido” (ou idêntica), a data de 
recebimento e identificação do colaborador que procedeu ao 
movimento contabilístico, e procedem ao seu arquivamento.

 
 
 

1.3.3.  Gestão de cobranças 

Cobranças (seguradoras/ subsistemas
 

Ativi-
dade 

1 As Contas a Receber extraem
financeiro, a lista de contas correntes de clientes.

2 Depois de extraída a lista de contas correntes de clientes, as 
Contas a Receber analisam as faturas que se encontram por pagar.

3 Se o pagamento estiver em atraso, de acordo com 
vencimento de cada fatura, as Contas a Receber contactam o 
cliente por ofício, para que este proceda à regularização de 
pagamento. 

4-A Caso, no mês seguinte ou no período legalmente estabelecido
pagamento permaneça em falta, atendendo aos prazos legais, a 
lista de contas correntes de clientes é enviada pelas Contas a 
Receber ao cliente, junto com uma notificação de atraso no 
pagamento e solicitação do mesmo. 

4-B No caso das taxas moderadoras e no seguimento do ofício, se no 
prazo estabelecido legalmente não se confirmar o pagamento das 
taxas moderadoras em dívida, é remetido novo ofício 
com aviso de receção e, quando aplicável, com o agravamento 
legalmente previsto. 

5-A O processo do cliente é enviado para contencioso, cas
não liquide a fatura dentro dos prazos 
para regularização da dívida em atraso.

5-B No caso das taxas moderadoras, e no seguimento do segundo 
ofício, se no prazo estabelecido legalmente não se confirmar o 
pagamento das taxas moderadoras em dívida, o processo é 
remetido para contencioso ou cobrança tributária, consoante os 
casos. 
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Descrição Documento

da conformidade de todos os documentos, as 
Contas a Receber procedem ao registo do recebimento de cliente, 
por compensação da fatura em aberto no módulo financeiro, emitem 

assinalam o duplicado da fatura com carimbo ou 
equivalente contendo a expressão “recebido” (ou idêntica), a data de 
recebimento e identificação do colaborador que procedeu ao 
movimento contabilístico, e procedem ao seu arquivamento. 

 
Fatura 

Cobranças (seguradoras/ subsistemas, taxas moderadoras, …) 

Descrição Documento 

em, mensalmente, do módulo 
financeiro, a lista de contas correntes de clientes. 

Lista de contas 
correntes (CC)

Depois de extraída a lista de contas correntes de clientes, as 
Contas a Receber analisam as faturas que se encontram por pagar. 

Lista de contas 
correntes (CC)

Se o pagamento estiver em atraso, de acordo com as datas de 
as Contas a Receber contactam o 

, para que este proceda à regularização de 

Lista de contas 
correntes (CC)

no período legalmente estabelecido, o 
pagamento permaneça em falta, atendendo aos prazos legais, a 
lista de contas correntes de clientes é enviada pelas Contas a 
Receber ao cliente, junto com uma notificação de atraso no 

do mesmo.  

Lista de contas 
correntes (CC)
Notificação de atraso 
no pagamento

No caso das taxas moderadoras e no seguimento do ofício, se no 
prazo estabelecido legalmente não se confirmar o pagamento das 
taxas moderadoras em dívida, é remetido novo ofício registado 
com aviso de receção e, quando aplicável, com o agravamento 

Lista de contas 
correntes (CC)
Notificação de atraso 
no pagamento

O processo do cliente é enviado para contencioso, caso o cliente 
tura dentro dos prazos estabelecidos na notificação 

regularização da dívida em atraso. 

Lista de contas 
correntes (CC)

No caso das taxas moderadoras, e no seguimento do segundo 
ofício, se no prazo estabelecido legalmente não se confirmar o 
pagamento das taxas moderadoras em dívida, o processo é 
remetido para contencioso ou cobrança tributária, consoante os 

Lista de contas 
correntes (CC)
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Documento Sistema 

 
Módulo 
financeiro (MFI) 

 Sistema 

de contas 
correntes (CC) 

Módulo 
financeiro (MFI) 

Lista de contas 
correntes (CC) 

Módulo 
financeiro (MFI) 

Lista de contas 
correntes (CC) 

N/A 

Lista de contas 
correntes (CC) 
Notificação de atraso 
no pagamento 

N/A 

Lista de contas 
correntes (CC) 
Notificação de atraso 
no pagamento 

N/A 

Lista de contas 
correntes (CC) 

N/A 

Lista de contas 
correntes (CC) 

N/A 



 

 

2. Faturação 

2.1. Missão e objetivos 

 
Missão 
 
Proceder à devida faturação pelos serviços prestados, 
e/ou acordadas com entidades terceiras
 
 
Objetivos 
 

• Garantir a correta faturação dos serviços
• Minimizar o tempo que decorre entre a prestação do serviço e a sua faturação
• Assegurar o registo contabilístico atempado (no ato

informação de suporte à gestão de tesouraria.
 

 

2.2. Estrutura organizativa 

 
  

…

Facturação
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turação pelos serviços prestados, de acordo com as condições comerciais definidas 
e/ou acordadas com entidades terceiras ou utentes. 

turação dos serviços; 
Minimizar o tempo que decorre entre a prestação do serviço e a sua faturação

contabilístico atempado (no ato da faturação) para uma melhor qualidade da 
informação de suporte à gestão de tesouraria. 

…Contas a Receber

Gestão Financeira

Recebimentos e Cobrança
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de acordo com as condições comerciais definidas 

Minimizar o tempo que decorre entre a prestação do serviço e a sua faturação; 
da faturação) para uma melhor qualidade da 

 

Ilustrativo

Não exaustivo

Cobrança



 

 
2.3. Atividades e procedimentos 

2.3.1. Faturação a seguradoras, subsistemas

 

Ativi-
dade 

1 As Contas a Receber consultam os serviços prestados através da 
lista de serviços prestados pelas Unidades de Saúde. As listas são 
extraídas do módulo de gestão e produção de utente
a Receber. As listas de serviços 
faturar do serviço por utente e por
de acordo com as regras de faturação em vigor

2 A fatura é emitida às entidades financeiras responsáveis
Contas a Receber através do módulo financeiro, tendo como 
documento de suporte as listas dos serviços prestados. No caso de 
subsistemas, as faturas poderão ser cole
vários utentes); no caso de seguradoras, as fa
utente (podendo estar associado a vários atos
lançamento contabilístico das faturas
automaticamente no módulo financeiro.

3 As Contas a Receber procedem ao envio da fa
financeiras responsáveis. 

 

2.3.2. Faturação Migrantes 
 

Ativi-
dade 

1 Os ACES consultam os serviços prestados pelas Unidades de 
Saúde, através de listagem extraída
(consultas médicas) e SAPE (atos de enfermagem).
Estas listas detêm os valores a faturar aos Estados
atos prestados a utentes migrantes, por entidade e país.

2 Com suporte nas listas dos serviços prestados, os ACES emitem as 
faturas (E125) dos atos prestados, no módulo de gestão SINUS, às 
entidades financeiras responsáveis dos Estados

3 A UGF/Migrantes da ARSN,IP, no módulo de gestão SINUS, 
emite as faturas (E125) respeitantes a medicamentos, MCDT´s, 
credenciais de transporte, oxigenoterapia, sessões e transportes de 
hemodiálise de utentes migrantes.

4 A UGF/Migrantes da ARSN,IP procede à correção e agregação de 
todas as faturas emitidas no módulo de gestão SINUS e, através de 
ficheiro eletrónico, procede ao envio das faturas à 
semestralmente. 
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Atividades e procedimentos  

subsistemas, contrato programa e ao próprio 

Descrição Documento 

As Contas a Receber consultam os serviços prestados através da 
pelas Unidades de Saúde. As listas são 

extraídas do módulo de gestão e produção de utentes pelas Contas 
a Receber. As listas de serviços prestados detêm os valores a 

turar do serviço por utente e por prestação de cuidados de saúde, 
de acordo com as regras de faturação em vigor. 

Listas de serviços 
prestados                                                     

entidades financeiras responsáveis, pelas 
Contas a Receber através do módulo financeiro, tendo como 
documento de suporte as listas dos serviços prestados. No caso de 

poderão ser coletivas (onde podem constar 
; no caso de seguradoras, as faturas são emitidas por 

utente (podendo estar associado a vários atos médicos). O 
lançamento contabilístico das faturas deverá ser realizado 
automaticamente no módulo financeiro. 

Listas de serviços 
prestados  
Fatura 

Receber procedem ao envio da fatura às entidades Fatura 

Descrição Documento 

Os ACES consultam os serviços prestados pelas Unidades de 
Saúde, através de listagem extraída do módulo de gestão SINUS 
(consultas médicas) e SAPE (atos de enfermagem). 
Estas listas detêm os valores a faturar aos Estados-Membros por 
atos prestados a utentes migrantes, por entidade e país. 

Listas dos Serviços 
Prestados 

Com suporte nas listas dos serviços prestados, os ACES emitem as 
faturas (E125) dos atos prestados, no módulo de gestão SINUS, às 
entidades financeiras responsáveis dos Estados-Membros. 

Listas dos Serviços 
Prestados. 
Emissão da Fatura 
(E125) 

A UGF/Migrantes da ARSN,IP, no módulo de gestão SINUS, 
emite as faturas (E125) respeitantes a medicamentos, MCDT´s, 
credenciais de transporte, oxigenoterapia, sessões e transportes de 
hemodiálise de utentes migrantes. 

Ficheiros e imagens 
digitalizados pelo CCF.
Emissão da fatura E125

A UGF/Migrantes da ARSN,IP procede à correção e agregação de 
todas as faturas emitidas no módulo de gestão SINUS e, através de 
ficheiro eletrónico, procede ao envio das faturas à ACSS,IP 

Faturas (E125)
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 Sistema 

Listas de serviços 
prestados                                                     

Módulo de 
gestão e 
produção de 
utentes (MGU) 

Listas de serviços Módulo de 
faturação (MF)                                                                       
Módulo 
financeiro (MFI) 

 

 Sistema 

Listas dos Serviços Módulo de 
Gestão SINUS e 
SAPE 

Listas dos Serviços 

Emissão da Fatura 

Módulo de 
Gestão SINUS 

Ficheiros e imagens 
digitalizados pelo CCF. 
Emissão da fatura E125 

Módulo de 
Gestão SINUS 

Faturas (E125) Módulo de 
Gestão SINUS 


