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1. Inventários - Logística  
 
1.1. Organização  
 
1.1.1. Organização da função 

  
A função Inventários (Logística) deverá estar organizada, tendo em conta a dimensão do 
Hospital e complexidade das suas atividades, de acordo com a estrutura funcional apresentada 
abaixo, de forma a:  

a) movimentar, controlar e gerir os inventários; 

b) promover a segregação de funções, em termos das suas atribuições; 

c) ser independente do Serviço de Gestão Financeira; 

d) ser independente, mas estar em permanente contacto com a função Gestão de 
compras de forma a promover a adequada comunicação de aspetos relevantes nos 
contatos com os fornecedores. 

 

Figura 1 – Organograma das funções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria do Serviço de Aprovisionamento 
  

Serviço de 
Aprovisionamento

Inventários
da Logistica

Dados Mestre de 
Ativos Receção Controlo de 

Inventários
Gestão Física de 

Ativos Distribuição Gestão de Qualidade



 
   

 
 
 

 Serviço de Aprovisionamento 
 

Pag. 8/89 

I.01.1 

1.1.2. Atribuições e responsabilidades  

 
A função Gestão de Inventários (Logística) ao nível de gestão de ativos tem por atribuições e 
responsabilidades:  

a) coordenar a movimentação física de ativos; 

b) garantir que a movimentação de ativos representa a atividade real e aprovada; 

c) assegurar a existência física dos ativos relevados contabilisticamente; 

d) estabelecer e implementar procedimentos de inventariação cíclica e anuais 
adequados, por exemplo instruções de contagem de ativos; 

e) documentar adequadamente todos os ajustamentos propostos a ativos por diferenças 
de inventário, por rotação lenta ou obsolescência e submetê-los a autorização superior; 

f) quando aplicável, controlar a destruição física dos ativos; 

g) gerir os ativos de forma adequada; 

h) manter os materiais em armazém de forma adequada e segura; 

i) gerir a movimentação dos materiais da área da função Receção para os diversos 
armazéns e deste para as zonas de produção/distribuição; 

j) discutir com as diversas áreas a presente definição de atribuições e responsabilidades, 
bem como os processos, de forma a obter um compromisso mais correto de aderência 
às mesmas; 

k) propor alterações a esta definição; 

l) estabelecer e submeter à aprovação, de acordo com a delegação de competências 
instituída as políticas de gestão de inventários; 

m) criar os mecanismos necessários que assegurem o cumprimento das normas e 
procedimentos definidos; 

n) coordenar de modo contínuo ou regular todos os processos de gestão de inventários; 

o) colaborar com o Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão na elaboração do 
“Plano de compras” anual; 

p) assegurar a disponibilidade de ativos, para satisfazer as necessidades dos diversos 
serviços, bem como a racionalidade da sua utilização. 

 

A função Receção reporta diretamente à função Gestão de Inventários e tem por atribuições:  

a) controlar quantitativa e documentalmente os materiais entregues pelos fornecedores; 

b) proceder ao armazenamento dos materiais rececionados nas devidas condições de 
acondicionamento (temperatura, humidade, etc.); 
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c) segregar os materiais que já se encontram reservados aos Centros de 
Responsabilidade, bem como os materiais que se encontram pendentes de conferência 
pela função Gestão da Qualidade do Aprovisionamento; 

d) registar receções nos registos de ativos; 

e) controlar as devoluções ao armazém; 

f) proceder ao envio de documentação recebida com o material (por exemplo, guias de 
remessa), para o Serviço de Gestão Financeira (através do Serviço de Aprovisionamento). 

 
A função Distribuição reporta diretamente da função de Gestão de Inventários da Logística e 
tem por atribuições o processo de gestão de transferência de ativos entre armazéns ou para os 
Centros de Responsabilidade. Sendo da responsabilidade desta área:  

a) controlar quantitativa e documentalmente os materiais a distribuir; 

b) atualizar todas as expedições no registo de inventários; 

c) assegurar a expedição de materiais, de modo a garantir a adequada embalagem e 
identificação para os serviços, para outros armazéns e para o exterior; 

d) gerir as prioridades de distribuição de materiais. 

 
A função Gestão Física de Inventários da Logística reporta diretamente à função Gestão de 
Inventários da Logística tendo por atribuições: 

a) colaborar na definição e manutenção da planta de localizações de materiais; 

b) manter zonas de armazenagem nos moldes estabelecidos; 

c) efetuar a gestão física e funcional de todos os armazéns do Hospital; 

d) identificar fisicamente materiais obsoletos, danificados e/ou extraviados; 

e) participar em inventários anuais; 

f) planear, organizar e efetuar inventários cíclicos em armazéns centrais e avançados; 

g) controlar os acessos ao armazém dentro do horário de expediente. 

 
A função Controlo de Inventários da Logística reporta diretamente à função Gestão de ativos 
tendo como atribuições:  

a) analisar mensalmente, os níveis de rotação de ativos e comunicar as alterações aos 
respetivos parâmetros de planeamento à função Gestão de Inventários, de forma a 
potenciar uma adequada gestão de níveis de inventários; 

b) definir e rever, periodicamente, os níveis de inventários a manter nos armazéns 
centrais e avançados; 
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c) identificar os ativos a adquirir, de acordo com informações da aplicação “GHAF”1, 
através da análise ABC, de forma a assegurar um planeamento adequado de 
inventários; 

d) inspecionar os armazéns, de forma a garantir um adequado controlo das condições de 
armazenamento e acondicionamento; 

e) identificar e avaliar os ativos inutilizados; 

f) identificar os ativos obsoletos, submetendo o seu abate à aprovação do Conselho de 
Administração; 

g) proceder ao abate dos ativos obsoletos; 

h) Reportar, mensalmente, à função Gestão de Inventários a seguinte informação: 

i. atividade desenvolvida (incluindo informação de gestão); 

ii. alterações na estrutura funcional da função Gestão de Inventários; 

iii. grau de satisfação dos colaboradores da função. 

i) obter indicadores de desempenho referentes à rotação de inventários, obsolescência 
e ajustamentos de ativos para cada família dos mesmos; 

j) participar no planeamento, organização e controlo dos inventários anuais; 

k) planear, organizar e controlar os inventários cíclicos (se aplicável); 

l) avaliar e propor ajustamentos de inventários em face das contagens. 

 

A função Dados mestre de ativos reporta diretamente à função Gestão de Inventários e tem 
por atribuições:  

a) gerir a abertura de novas referências de ativos em coordenação com a função Gestão 
de Compras; 

b) remeter, sempre que necessário, os pedidos de abertura de novas referências para a 
função Gestão de Inventários; 

c) manter atualizada a informação sobre as caraterísticas dos ativos, e assim atualizar os 
dados dos mesmos na aplicação informática “GHAF”; 

d) articular com entidades internas as informações sobre normativos2 aplicados aos 
materiais; 

e) elaborar e divulgar em conjunto com a função Gestão de Compras, entre outras, a lista 
de ativos aprovados e certificados pela qualidade. 

  

                                                 
1 “GHAF” – aplicação informática disponível no HDFF, EPE de “Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia”. 
2 Esta articulação deverá ser efetuada por uma “Comissão de Farmácia e Terapêutica”. 
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A função Gestão de Qualidade do Serviço de Aprovisionamentos assegura, em colaboração 
com as funções de Gestão de Compras e Gestão de Inventários, o controlo de qualidade dos 
ativos utilizados, no que respeita à sua conformidade com os requisitos técnicos definidos.  

 

1.1.3. Segregação de funções  

 

A função de Gestão de Inventários deverá ser independente das funções:  

a) Gestão de compras; 

b) Serviço de Gestão Financeira; 

c) Serviços clínicos. 

 
As funções Receção, Gestão Física de Inventários e Distribuição não poderão:  

a) efetuar manutenção de dados mestre dos ativos; 

b) ser responsável pela inventariação anual; 

c) efetuar ajustamentos aos inventários. 

 

A função Dados Mestre dos Ativos não poderá efetuar a manutenção de dados mestre nas 
funções: 

a) Serviço de Gestão Financeira; 

b) Produção (Serviços clínicos). 

 
 

 

1.2. Organização e gestão física de armazéns  
 
1.2.1. Organização de armazéns — Localizações 

 

1.2.1.1. Objetivos  

Os armazéns centrais e avançados deverão existir física e logicamente,  

de forma a permitir um maior controlo dos ativos.  
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 1.2.1.2. Procedimentos e controlos  

A função de Gestão de Inventários procede a: 

a) identificação dos armazéns centrais e avançados que devem existir em termos físicos 
e lógicos; 

b) submissão de lista de novos armazéns a criar e aprovados pelo Conselho de 
Administração. 
 

1.2.2. Organização de armazéns — Plantas e Zonas  

 
 1.2.2.1. Objetivos  

Os armazéns deverão estar organizados, sempre que for considerado necessário, de forma a 
acondicionar adequadamente todos os ativos utilizados na atividade de manutenção e 
produção.           
   
Planta de armazém:  

A definição de plantas de armazéns principais deverá possibilitar: 

a) localizar e identificar, de uma forma fácil e expedita, todo e qualquer ativo existente; 

b) facilitar a movimentação dos ativos; 

c) reunir, sempre que praticável, no mesmo local de arrumação (prateleira, cacifo, etc.), 
todos os itens do mesmo ativo, de modo a evitar problemas na sua localização; 

d) proceder à arrumação dos ativos, tendo em conta a sua rotação, por forma a 
possibilitar um atendimento mais expedito e a maior disponibilidade do pessoal para 
outras tarefas da função de Gestão de Inventários; 

e) permitir o aproveitamento máximo do espaço físico existente; 

f) facilitar a preparação e realização dos inventários cíclicos e anuais; 

g) cumprir com as regras definidas de higiene e segurança. 

 
Zonas de armazém:  

A definição de zonas nos armazéns principais deverá permitir: 

a) uma adequada manutenção dos ativos;  

b) a eficiência do seu manuseamento, tendo em consideração a frequência com que 
normalmente os mesmos são requisitados; 

c) a sua correta classificação; 

d) identificar, de uma forma clara e inequívoca, os que se encontram no espaço do 
armazém como: 
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i. em armazém; 

ii. em fase de receção e conferência; 

iii. para entrega; 

iv. obsoleto e/ou danificado; 

v. para reparação; 

vi. para devolução; 

vii. pertença a terceiros (empréstimos de consignação). 

e) facilitar a preparação e realização dos inventários cíclicos e anuais. 

 

Os armazéns deverão estar organizados com uma disposição lógica, tendo em conta:  

a) a rotação dos ativos; 

b) o fim a que os ativoss se destinam; 

c) a necessidade de minimizar os percursos, quer de ativos quer de pessoas; 

d) a definição de plantas descrita neste procedimento. 
 

 

 1.2.2.2. Procedimentos e controlos  

A função Controlo de Inventários, caso seja considerado necessário, produz uma análise ABC 
das necessidades e da rotação dos ativos, em conjunto com a função Gestão física de 
Inventários, através da aplicação “GHAF”:  

a) define planta do armazém principal; 

b) afixa a planta num local de boa visibilidade, de modo a que todos os colaboradores da 
função possam identificar rapidamente os ativos pretendidos; 

c) procede a atualizações na planta de localização dos Inventários sempre que 
necessário. 

 

A função Gestão Física de Inventários organiza os armazéns centrais, sempre que possível, pelas 
seguintes zonas:  

a) Zona de expedição — este espaço destina-se única e exclusivamente aos ativos 
expedidos pelo armazém. Assim deverá encontrar-se desimpedido de qualquer ativo em 
existência, de modo a evitar trocas na entrega de ativos e/ou na sua recolha; 

b) Zona de receção — este espaço destina-se exclusivamente ao armazenamento 
temporário dos ativos entregues por fornecedores, durante o tempo necessário à sua 
conferência física. Os ativos em receção deverão estar nesta área devendo ser impedido 
que seja retirado ativo antes de ter sido conferido, inspecionada a qualidade, com 
indicação da quantidade e lote a que respeita e dada entrada nos registos de existências; 
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c) Zona de armazenagem — este espaço destina-se à arrumação dos ativos em existência, 
e que transitaram da zona de receção. Esta área do armazém deverá estar organizada 
por localizações, devendo cada uma fazer referência ao código3 e designação do ativo; 

d) Zona de ativos para reparação ou devolução — este espaço destina-se única e 
exclusivamente a ativos por reparar e/ou de devolução, com indicação da quantidade e 
o nome do fornecedor ou serviço de destino; 

e) Zona de ativo obsoleto e/ou defeituoso — este espaço, destina-se única e 
exclusivamente a ativos obsoletos e/ou com deficiências graves de funcionamento 
impeditivas das sua aplicação;  

f) Zona Administrativa — este espaço destina-se ao processamento administrativo de 
receções, entregas, devoluções, arquivo do armazém, atendimento, etc. 

 
  

1.2.3. Regras de Armazenagem e de Acondicionamento  
 

 1.2.3.1. Objetivos  

Proceder à armazenagem dos ativos rececionados: 
a) de acordo com as zonas de armazém e localizações definidas; 
b) o mais rápido possível, de modo a permitir a sua ulterior movimentação mediante 
requisição; 
c) de acordo com disposições de natureza legal e fiscal, nomeadamente no que se refere 
ao acondicionamento e eventuais impactos ambientais.4 

 

 1.2.3.2. Procedimentos e controlos  

A função Receção (após procedimento “Entradas em Armazém”):  

a) de acordo com o tipo de ativo (consumo clínico, hoteleiro, administrativo, manutenção 
e conservação), identifica onde este vai ser armazenado, dentro da zona respetiva e, se 
aplicável, verifica a sua validade; 

b) no caso de produtos farmacêuticos a função Receção reporta à função de Gestão de 
Produtos Farmacêuticos; 

c) procede à movimentação dos ativos da zona de receção para as respetivas zonas e: 

d) identifica o ativo com maior antiguidade; 

e) procede à sua arrumação, por forma a que: 

i. o ativo mais antigo seja movimentado primeiro; 

                                                 
3 Existe também o código de barras para material de consumo clínico e administrativo. 
4 Relativamente aos produtos farmacêuticos a receção  
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ii. sejam cumpridos os requisitos de qualidade para os diversos tipos de ativos. 

 

A função Controlo de Inventários, de forma a garantir o adequado controlo das condições de 
armazenamento e acondicionamento, inspeciona os armazéns quanto aos seguintes aspetos 
(quando aplicável):  

a) condições de armazenamento; 

b) identificação do ativo (marcação e etiquetagem); 

c) estado geral, limpeza, proteção e embalagem de ativos; 

d) tempo de armazenagem (prazo de vida útil); 

e) respeito pela rotação dos ativos com um curto prazo de vida útil; 

f) incompatibilidade com ativos arrumados em áreas contíguas; 

g) armazenagem de ativos em áreas e em condições específicas definidas pelo 
fabricante/ fornecedor qualificado. 

 

1.2.4. Arrumação e limpeza dos armazéns  
 

 1.2.4.1. Objetivos  

Os armazéns centrais e avançados5 deverão estar limpos e arrumados de forma a facilitar: 

a) a acessibilidade dos ativos em existência, simplificando a movimentação dos mesmos; 

b) a existência de condições de higiene e segurança para os colaboradores da função 
Gestão de Inventários. 

 

 1.2.4.2. Procedimentos e Controlos  

A função Gestão Física de Inventários procede a: 

a) limpeza do armazém; 

b) remoção de quaisquer caixas, cartões e plásticos que não sejam essenciais à 
arrumação; 

c) identificação e conservação dos ativos armazenados; 

d) limitação de acesso ao armazém. 

 

 

                                                 
5 Os armazéns avançados respeitam aos armazéns de ativos existentes nos serviços. 
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1.2.5. Limitação de acessos aos armazéns  
 

 1.2.5.1. Objetivos  

O acesso às zonas de armazenagem dos armazéns centrais6 deverá ser adequadamente 
restringido, durante e após o horário normal de expediente aos funcionários que ali trabalham 
e a indivíduos devidamente autorizados e identificados (pessoal do armazém, participantes em 
inventários exclusivamente durante a execução dos mesmos, auditores, direção e 
administração), de forma a:  

a) salvaguardar os Inventários contra roubo; 

b) garantir a totalidade e a existência dos ativos aí armazenados. 
 
 

 1.2.5.2. Procedimentos e controlos  

É da responsabilidade da função Gestão Física de Inventários restringir o acesso ao armazém 
(áreas de armazenagem), dentro do horário normal7. 

Após o encerramento, o acesso será facultado apenas em caso de extrema necessidade, sempre 
acompanhado por um elemento do corpo de segurança, que lavrará o respetivo auto de 
ocorrência e comunica por via eletrónica, dando conhecimento à função Gestão Física de 
Inventários. 

A função Gestão Física de Inventários verifica que as pessoas que pretendam entrar no 
armazém estão autorizadas pela função Gestão de Inventários.  

 

A função Gestão física de Inventários: 

a) mantém acesso restrito a qualquer área de armazenagem onde não haja (permanente 
ou temporariamente) pessoal adstrito à função Gestão de Inventários; 

b) mantém em chaveiro próprio, as chaves das diversas áreas de armazenagem; 

c) fecha os armazéns fora das horas normais de serviço. 

 

 

                                                 
6 Relativamente aos armazéns avançados existentes nos serviços, o acesso é da responsabilidade dos responsáveis de cada serviço. 
7 No caso do armazém farmacêutico a responsabilidade é também da Gestão Física de Produtos Farmacêuticos. 
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1.3. Dados mestre 
 
1.3.1. Criação/alteração de dados mestre de ativos  
 

 1.3.1.1. Objetivos 

A criação/ alteração de referências deverá ser: 

a) efetuada só quando estritamente necessária; 

b) avaliada por diferentes áreas técnicas, quando complexas; 

c) aprovada pelo Responsável do Serviço de Aprovisionamento; 

d) registada na sua totalidade e para os atributos necessários. 

 
 

 1.3.1.2. Procedimentos e Controlos  

Quando se pretende criar ou alterar a informação nos dados mestre de ativos, a função Dados 
mestre de ativos sente a necessidade e recolhe os seguintes elementos:  

a) informação básica do ativo — designadamente função do ativo/ principio ativo, grupo 
terapêutico, designação comum internacional, apresentação (no caso de produto 
farmacêutico procede também ao registo de forma farmacêutica); 

b) informação técnica relevante; 

c) classificação anatómica-terapêutica-química (no caso de produto farmacêutico); 

d) código de barras; 

e) preço — preço médio e preço de custo. 

 

 
O Responsável pelo Serviço de Aprovisionamento verifica o pedido, a informação respeitante 
ao mesmo e autoriza a criação/alteração.  

 

A função Dados mestre de ativos: 

a) recebe o pedido validado; 

b) procede de acordo com o seguinte: 

i. preenche eventuais campos do pedido com especificações técnicas ainda não 
introduzidas; 

ii. define classe e grupo para o novo ativo; 

iii. verifica a não existência do ativo pretendido; 
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iv. caso não conste do ficheiro mestre procede à criação do novo ativo; 

v. informa os responsáveis dos armazéns da introdução de novo ativo e respetivas 
caraterísticas básicas. 

A função Controlo de Inventários determina, em face das caraterísticas do novo ativo, local de 
armazenagem e atualiza planta de localizações. 

 

 

1.3.2. Manutenção de dados mestre de ativos  

 
 1.3.2.1. Objetivos  

A informação no ficheiro mestre de ativos deverá ser mantida correta e atualizada. 
Todos os dados mestres da aplicação “GHAF”, sempre que se tornem obsoletos, deverão ser 
inativados da aplicação, de modo a torná-la mais eficiente. 

 
 1.3.2.2. Procedimentos e Controlos  

Semestralmente, a função Dados mestre de ativos: 

a) procede à geração de “Listagem de dados mestre de ativos”; 

b) procede à revisão da informação existente para cada ativo; 

c) procede ao ajustamento da informação na aplicação, após autorização do Responsável 
pelo Serviço de Aprovisionamento. 

 

 

1.4. Gestão de movimentações  
 
1.4.1. Entradas em armazém — do fornecedor  
 

1.4.1.1. Objetivo  

Para todos os ativos rececionados é efetuada verificação: 

a) física da quantidade e qualidade dos ativos recebidos; 

b) documental, com encomenda de forma a garantir que o ativo (em quantidade) 
recebido corresponda ao encomendado (“Nota de Encomenda”); 

c) documental com “Guia de remessa”/”Guia de transporte”/”Fatura” do fornecedor de 
forma a garantir que o ativo (em quantidade) recebido corresponda ao que consta no 
documento, de modo a assegurar que todas as receções de ativos respeitem o definido 
no processo de “Organização de Armazéns — Zonas de armazéns”. 
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1.4.1.2. Procedimentos e Controlos  

A função Receção, recebe da função Compras cópia das “Notas de encomenda”/”Guias de 
entrada em armazém” emitidas e, aquando da chegada dos ativos, procede a:  

a) obtenção da respetiva “Nota de encomenda”/ “Guias de entrada em armazém” (o 
respetivo número de “Nota de encomenda” deverá constar na “Guia de 
remessa”/”Guia de transporte”/”Fatura” do fornecedor/transportador); 

b) conferência da “Guia de remessa”/”Guia de transporte”/”Fatura” com a respetiva 
“Nota de encomenda”/ “Guias de entrada em armazém” para identificar diferenças 
em termos de designação do produto, referência comercial (caso se justifique) e 
quantidades; 

c) contagem física dos ativos entregues e indicação na “Guia de entrada em armazém” 
das quantidades efetivamente recebidas; 

d) comparação se a quantidade inscrita na “Guia de remessa”/”Guia de 
transporte”/”Fatura” corresponde à quantidade física recebida8; 

e) verificação, quando aplicável, se os prazos de validade dos ativos rececionados 
permitem mantê-los em armazém; 

f) inspeção da qualidade dos ativos entregues, nomeadamente e sempre que necessário, 
estes estejam sujeitos a certificação da qualidade; 

g) assina “Guia de remessa”/”Guia de transporte” ou triplicado de “Fatura” em evidência 
de receção; 

h) introdução na aplicação “GHAF”, por referência à “Nota de encomenda”, das 
respetivas informações da receção9, nomeadamente: 

i. n.° de “Guia de remessa”/”Guia de transporte”/”Fatura”; 

ii. entrada de ativos de utilização livre ou de ativos bloqueados; 

iii. validade; 

iv. quantidades; 

v. lote; 

vi. valor de aquisição. 

g) após registo dos ativos, se estes são enviados: 

 para armazenamento: é armazenado o ativo no espaço correspondente à sua 
localização. 

                                                 
8 Se existirem diferenças nas quantidades entregues, as mesmas devem ficar evidenciadas nos documentos 
entregues pelo fornecedor/transportador. 

9 As melhores práticas recomendam a utilização de leitura de códigos de barras para a receção de materiais.  
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 para transferência direta: aquando da emissão da “Nota de encomenda” é 
indicado o respetivo Centro de Responsabilidade recetor. 

h) o fornecedor garante o reencaminhamento dos ativos para o Centro de 
Responsabilidade correspondente, após a receção pelo Serviço de Aprovisionamento. 

 

 
• Situações excecionais do processo: 

 
A função Receção:  

a) efetua sempre que possível, para os ativos não encomendados (referência ou 
quantidade), de má qualidade ou em excesso, devolução imediata ao fornecedor, não 
assinando a “Guia de remessa”/ “Guia de transporte”; 

b) efetua eventuais estornos de entradas em armazém mediante a apresentação de 
“Guias de devolução de ativos” ao respetivo fornecedor; 

c) procede para entregas parciais (inferiores às encomendas efetuadas pela “Nota de 
encomenda”) à: 

i. informação da função Compras da entrega parcial; 

ii. manutenção de cópia de “Nota de encomenda” até que esta seja totalmente 
satisfeita. 

 

 

1.4.2. Entradas em armazém — devoluções dos serviços  
 

 1.4.2.1. Objetivos 

Todas as devoluções de ativos pelos serviços são devidamente registadas e atualizadas nos 
registos de inventários e contabilísticos. 

 
 1.4.2.2. Procedimentos e controlos 

Sempre que necessário, os Centros de Responsabilidade que possam não ter utilizado todo o 
ativo requisitado, ou que tenha sido detetada determinada anomalia no mesmo, procedem a: 

a) informação eletrónica, preferencialmente via aplicação GHAF ou e-mail, para 
devolução de ativo ao armazém, descrevendo: 

i. código do ativo; 

ii. lote; 

iii. quantidade; 
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iv. justificação10. 

b) devolução dos ativos não utilizados ou não conformes à função Receção, juntamente 
com a respetiva informação de devolução. 

 

A função Receção: 

a) recebe o ativo e verifica a sua validade; 

b) verifica código do ativo e quantidades; 

c) confere que as quantidades recebidas correspondem à informação de devolução; 

d) procede à contagem física do ativo devolvido e introduz dados na aplicação “GHAF” 
gerando uma “Guia de devolução” (o ativo fica bloqueado/ou até análise da sua 
qualidade, quando seja necessário e aplicável); 

e) procede ao armazenamento do ativo devolvido, de acordo com o definido no 
procedimento “1.2.2 – Organização de Armazéns — Plantas e Zonas”11; 

f) sempre que necessário, solicita inspeção da função Gestão de Qualidade do Serviço 
de Aprovisionamento, para análise das anomalias detetadas ou para análise do ativo 
devolvido por excesso, para confirmação da sua conformidade; 

g) solicita aprovação à função Gestão de inventários, para regularização do ativo 
(anulação da atribuição do mesmo ao Centro de Responsabilidade), de forma a validar 
o motivo da devolução (por excesso ou anomalia); 

h) atualiza os registos de inventários pela transferência dos armazéns avançados dos 
serviços; 

i) digitaliza e arquiva em pasta própria, para o efeito e, de uma forma sequencial, toda a 
documentação justificativa da devolução. 

 
No caso de anomalias imputáveis ao fornecedor, efetua devolução ao fornecedor, de acordo 
com procedimento de “1.4.6 – Saídas de armazém -devoluções ao fornecedor”.  

 
  

                                                 

10 Esta ordem de serviço relativa à devolução de materiais deverá ser criada a nível do sistema informático de forma a facilitar a 

expedição do armazém avançado e a receção no armazém central.  

11 Em caso de inutilização do material procede-se à destruição do mesmo, de acordo com o procedimento descrito no ponto “1.5.5 

– Destruição de materiais obsoletos e danificados de forma irrecuperável”, registando na aplicação “GHAF” a quebra de inventário. 
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1.4.3. Saída de Armazém — por requisição ao armazém  
 

 1.4.3.1. Objetivos 

Assegurar que todas as “Requisições internas”/”Notas de encomendas internas”12 que originam 
saídas de armazém, são: 

a) devidamente registadas pelas quantidades efetivamente requisitadas, de forma a 
garantir a sua totalidade e exatidão; 

b) adequadamente requisitadas por quem detém autorização para o procedimento, 
através da aplicação “GHAF”. 

 
Assegurar que todas as saídas de ativos de armazém são:  

a) baseadas nas “Requisições internas”/“Notas de encomendas internas” que devem ser 
devidamente registadas pelas quantidades efetivamente requisitadas; 

b) registadas na aplicação “GHAF”, por artigo e quantidades efetivamente retiradas de 
armazém; 

c) realizadas pelo lote mais antigo, de forma a prevenir a existência de ativos obsoletos; 

d) preparadas e colocadas em zona de expedição; 

e) enviadas aos serviços requisitantes devidamente identificados. 

 
 

 1.4.3.2. Procedimentos e controlos 

As “Requisições internas”/”Notas de encomendas internas” efetuadas ao armazém podem 
possuir naturezas diferentes, a saber:  

a) Requisições tipo/tradicional — requisições gerais as quais devem ser utilizadas 
regularmente e incluem uma lista/ficheiro mestre predefinida de ativos possíveis de 
requisitar; 

b) Requisições urgentes — requisições que devido ao seu caráter de urgência se 
sobrepõem, ao nível de resposta por parte do armazém, às “Requisições 
tipo/tradicional”. Estas requisições não carecem de aprovação prévia superior; 

                                                 
12 As “Notas de Encomendas Internas” são realizadas informaticamente através dos seguintes módulos da aplicação 
“GHAF”: 

- “Encomenda a armazém” para a generalidade dos ativos  

As “Requisições internas” são os documentos para requisição de ativos ao armazém em suporte papel e devem ser 
utilizados excecionalmente. 

No caso de produtos farmacêuticos é aplicado o disposto no manual de procedimentos dos Serviços Farmacêuticos. 
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c) Requisições por reposição automática — requisições cujo nível de stock foi 
previamente definido e é periodicamente reposto, de acordo com os consumos dos 
respetivos serviços. 

 
 
• Emissão de requisição ao armazém (para ativos de consumo): 
 
O Centro de Responsabilidade requisitante:  

a) acede à aplicação “GHAF”13 e emite a ”Nota de encomenda interna” evidenciando os 
pedidos de ativos com a seguinte informação: 

i. serviço requisitante; 

ii. data; 

iii. código do ativo/bem; 

iv. quantidade a requisitar. 

 

b) para o ativo referente ao consumo clínico, as requisições podem ainda ser emitidas 
tendo presente: 

i. o ativo distribuído por doente, tendo este de ser claramente identificado na 
requisição (referimo-nos apenas de ativos/bens à consignação); 

ii. o ativo de custo elevado tem de possuir uma descrição detalhada da razão para 
a sua requisição. 

 

 
• Expedição de material: 

 
A função Distribuição analisa, através da aplicação “GHAF”, as requisições informáticas e as 
requisições manuais, adequadamente liberadas e procede a:  

a) verificação do seu correto preenchimento; 

b) emissão da respetiva “Guia de reposição”;14 

c) expedição do ativo acompanhado pela “Guia de reposição”;15; 

d) atualização de inventários pela saída para os armazéns avançados dos Serviços16; 

                                                 
13 O acesso pode ser mediante terminal fixo ou, no caso de armazéns avançados, por PDA. 
14 Acompanha a entrega do material e identifica os materiais enviados.  

15 Caso as “Guias de reposição” não se encontrem completas o material em falta fica pendente, a requisição é dada 
como satisfeita na totalidade. Cabe aos Centros de Responsabilidade conferir qual o material em falta e emitir nova 
requisição.  

16 A saída do material do armazém central implica o registo imediato, dado que os armazéns avançados dos serviços 
não funcionam ainda como armazéns de 2.ª linha. 
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e) procede à conferência dos dados introduzidos, de modo a assegurar a exatidão dos 
mesmos; 

f) arquiva a “Guia de reposição”, comprovativo da entrega do ativo, em pasta própria 
para o efeito e de modo, sequencial. 

 
 
• Receção do ativo requisitado: 

 

Os Centros de Responsabilidade aquando da receção do ativo, procedem a: 
contagem física dos bens; 

a) conferência da “Guia de reposição” com as quantidades e referências rececionadas; 

b) armazenamento do ativo rececionado; 

c) emissão de uma nova “Requisição interna”/”Nota de encomenda interna”, caso a 
entrega efetuada se encontre incompleta. 

 

 

1.4.4. Saída de Armazém —devolução a fornecedor 
  

 1.4.4.1. Objetivos  

Todos os ativos em más condições ou não encomendados são devolvidos aos fornecedores.  
Todas as devoluções dos ativos são devidamente registadas e atualizadas, no registo de 
inventários e contabilísticos, das aplicações “GHAF” e “SICC”. 

Sempre que aplicável e necessário será elaborada a respetiva “Guia de transporte” com 
comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira, pelos meios legais disponíveis. 
 

 
 1.4.4.2. Procedimentos e Controlos  
As devoluções poderão ser efetuadas no momento da entrega dos materiais pelos fornecedores 
ou à posteriori.  

 
No caso de devoluções no momento da entrega dos ativos, é anotado na “Guia de 
remessa”/”Guia de transporte” do fornecedor as quantidades efetivamente recebidas ou 
quando solicitadas, é emitida uma “Guia de Devolução ao fornecedor”. 
 

É comunicado à Autoridade Tributária e Aduaneira, a respetiva ”Guia de transporte”, quando 
aplicável. 
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No caso de devoluções à posteriori, com entrada registada no armazém central: 
 

Para o Serviço de Aprovisionamento: 

a) o Responsável do Armazém ou o Centro de Responsabilidade caso detete anomalias 
ou não conformidades, na entrega dos ativos que recebe os bens da função Gestão de 
Qualidade do Serviço de Aprovisionamento por não conformidades, solicita ao 
fornecedor qual a forma de devolução do material (na próxima entrega do fornecedor ou 
de imediato pelo Hospital)17; 

b) contacta o fornecedor sendo acordado o acerto da “Fatura” do fornecedor, através da 
emissão de uma “Nota de crédito” ou troca de bem e, informa as funções Controlo de 
inventários e Gestão física de inventários do procedimento de devolução acordado; 

c) a função Controlo de inventários gera “Guia de devolução” e “Guia de transporte” 
(esta última quando aplicável) na aplicação “GHAF”, atualizando o nível em armazém. 

 

Mensalmente, a função Gestão de inventários:  

a) efetua análise das devoluções por ativo/bem e fornecedor, de modo a identificar 
situações recorrentes; 

b) apresenta proposta à função Gestão de Compras para deixar de efetuar aquisições a 
esses fornecedores. 

 

 

1.4.5. Transferências de armazém — entre Centros de Responsabilidade  

 

 1.4.5.1. Objetivos  

Todas as transferências entre Centros de Responsabilidade são: 

a) devidamente registadas; 

b) apropriadamente controladas. 

 

 1.4.5.2. Procedimentos e Controlos  

A função Distribuição:  

a) recebe a “Requisição interna”/“Notas de encomendas internas” do Centro de 
Responsabilidade requisitante; 

                                                 
17 O material deverá ser colocado na Zona de ativos para reparação ou devolução. 
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b) analisa a disponibilidade para satisfação da respetiva “Requisição interna”/“Notas de 
encomendas internas”; 

c) caso não haja ativo em armazém para satisfazer a “Requisição interna”/“Notas de 
encomendas internas” mas o ativo/bem se encontre em armazém noutro Centro de 
Responsabilidade: 

i. contacta-se telefonicamente o Centro de Responsabilidade (fornecedor do 
ativo), informando-o do processamento da respetiva transferência; 

ii. efetua-se o registo de entrada no armazém central na aplicação “GHAF” 
aquando da devolução do Centro de Responsabilidade (fornecedor interno) e 
regista-se a saída para o Centro de Responsabilidade requisitante aquando da 
entrega do ativo/bem. 

 

 

Os Centros de responsabilidade (fornecedor do ativo):  

a) aprovam a transferência; 

b) enviam os respetivos ativos para a função Distribuição, do Serviço de 
Aprovisionamento. 

 
 
O Centro de Responsabilidade (recetor do ativo) procede a:  

a) contagem física dos ativos rececionados; 

b) conferência com as quantidades e artigos requisitados; 

c) no caso de existirem diferenças entre a contagem física e as saídas de armazém, o 
responsável de cada Centro de Responsabilidade deve contactar a função Gestão física 
de inventários  (responsável de armazém) para regularizar a situação na aplicação “GHAF” 
ou repor a diferença; 

d) armazenamento do ativo rececionado. 
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1.5. Gestão de inventários 
 

1.5.1. Análise de níveis de inventários 

 
 1.5.1.1. Objetivos  

Todos os materiais em armazém deverão ser devidamente geridos18.  

 
 1.5.1.2. Procedimentos e controlos  

Mensalmente, a função Controlo de inventários, através da aplicação “GHAF” procede a:  

a) análise de todos os ativos com mais de 12 meses em armazém sem movimento; 

b) confirmação com os serviços que normalmente os consomem, se há expetativas de 
consumo para os mesmos; 

c) comunicação à função Gestão de inventários , dos ativos sobre os quais não se 
esperam consumos, para que se proceda, quando aplicável, à sua devolução ou 
inutilização.  

 

 

O Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, mensalmente procede: 

a) à análise comparativa do consumo de ativos em quantidades, valor e por Centro de 
Responsabilidade com o período homologo; 

b) efetua o acompanhamento da execução orçamental ao nível dos consumos e das 
compras; 

c) comparação dos níveis entre períodos homólogos. 

 

 

1.5.2. Definição e manutenção de níveis de ativos mínimos 
 

 1.5.2.1. Objetivos  

Deverão ser definidos e mantidos níveis adequados de inventários, de forma a: 

a) evitar a ocorrência de ruturas de ativos/bens; 

b) garantir uma gestão económica de ativos/bens. 

                                                 
18 Todos os contratos decorrentes dos procedimentos efetuados deverão ser negociados com os fornecedores de modo a estes 
efetuarem entregas mais atempadas, reduzindo assim o nível de ativos7bens em armazém. 
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Os níveis de inventários estabelecidos deverão considerar os prazos de entrega dos 
fornecedores, as flutuações e as tendências de consumo ou de aprovisionamento. 
 

 
 1.5.2.2. Procedimentos e Controlos  

Para os ativos, a função Controlo de inventários, trimestralmente procede a: 

a) identificação do respetivo histórico de consumo na aplicação “GHAF”; 

b) análise do valor em ativos, nos diferentes armazéns quanto à sua razoabilidade face 
ao volume de compras e ao volume de produção; 

c) comparação com os níveis verificados de inventários em períodos homólogos; 

d) análise das perdas por obsolescência ou outras causas; 

e) determinação, por ativo/bem, de quais as quantidades mínimas que quando atingidas, 
deverão ser geradas automaticamente; 

f) apresentação à Coordenação da função Gestão de inventários para aprovação; 
 

 

A função Dados Mestre de Materiais procede, manualmente, à atualização da aplicação “GHAF” 
com as quantidades definidas. Caso não sejam introduzidas manualmente as quantidades, 
através da aplicação “GHAF” procede à atualização automática das quantidades mínimas do 
ativo/artigo com base no histórico de movimento.  

 

 

 
1.5.3. Identificação de ativos inutilizados  

 
 1.5.3.1. Objetivos  

Identificar os ativos inutilizados, de modo a: 

a) efetuar uma gestão de inventários mais económica e racional; 

b) segregar fisicamente os ativos inutilizados; 

c) devolver, quando aplicável, os ativos aos respetivos fornecedores; 

d) provisionar os valores destes ativos. 

 
1.5.3.2. Procedimentos e Controlos  

A função Controlo de inventários, trimestralmente, através da aplicação “GHAF”:  
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a) procede à geração de “Lista de ativos suscetíveis de inutilização” em face de: 

i. data da última saída; 

ii. número de meses em armazém. 

b) identifica os ativos sem movimento há mais de seis meses; 

c) questiona a função Gestão de Compras e consumidores dos diversos Centros de 
Responsabilidade, sobre a utilização esperada desses ativos/bens; 

d) atualiza a “Lista de ativos suscetíveis de inutilização” e propõe a constituição da perda 
de valor para esses ativos/bens; 

e) submete relatório à apreciação da coordenação da função Gestão de inventários . 
 

 

O Serviço de Gestão Financeira:  

a) recebe a “Lista de ativos suscetíveis de inutilização”, para que proceda ao seu 
ajustamento; 

b) submete relatório a aprovação, de acordo com a delegação de competências (caso 
haja) instituídas pelo Conselho de Administração; 

c) procede à contabilização do respetivo ajustamento, de acordo com o procedimento 
descrito em “1.5.6. Perdas por imparidade acumuladas (conta 14919)” no processo 
existente no Serviço de Gestão Financeira; 

d) informa os Responsáveis dos Centros de Responsabilidade de modo a que, na medida 
do possível, os ativos sejam consumidos. 

 

 

 
1.5.4. Identificação de ativos obsoletos e danificados de forma irrecuperável  

 
 1.5.4.1. Objetivos  

Identificar ativos obsoletos, de modo a: 

a) contribuir para uma correta apresentação financeira dos inventários pela constituição 
de um ajustamento para ativos obsoletos e danificados, de forma irrecuperável; 

b) devolver aos fornecedores, quando aplicável, os respetivos ativos/bens; 

c) permitir uma utilização mais racional e económica do espaço físico disponível no 
armazém pela segregação do ativo nestas condições, bem como a transferência para 
a zona de obsoletos; 

                                                 
19 De acordo com a Lista de Contas de 2019 
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d) distinguir, entre os ativos/bens danificados, o que é passível de reparação e os que 
devem ser dados como irrecuperáveis. 

 
 1.5.4.2. Procedimentos e Controlos  

A função Controlo de inventários, procede a: 

a) identificação dos ativos obsoletos ou danificados; 

b) inquérito, junto dos Serviços consumidores, se os ativos em causa, ainda são passíveis 
de utilização e em que condições; 

c) envio da “Lista de ativos obsoletos ou danificados” para a função Gestão de Qualidade 
do Serviço de Aprovisionamento. 

 

 

A função Gestão de Qualidade do Serviço de Aprovisionamento:  

a) avalia fisicamente os ativos/bens; 

b) informa, a função Controlo de inventários, sobre os ativos por este indicados, quanto 
a: 

i. possibilidade da utilização dos mesmos ou de alguns dos seus componentes; 

ii. sem utilização. 

 

 

A função Controlo de inventários, após receber a informação:  

 
● se o ativo/bem for considerado inutilizado: 

a) apura o valor dos ativos sem utilização; 

b) prepara a “Lista dos ativos a abater” através da aplicação “GHAF” imputando a 
responsabilidade destes custos, caso o ativo se encontre nos armazéns centrais no 
Serviço de Aprovisionamento ou aos Centros de Responsabilidade no caso dos ativos 
se encontrarem nos armazéns avançados; 

c) submete “Lista dos ativos a abater” a apreciação da função Gestão de Inventários; 

d) submete lista à aprovação do Conselho de Administração; 

e) envia a “Lista dos ativos a abater” para o Serviço de Gestão Financeira, devidamente 
aprovada, para que se proceda à sua contabilização. 
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● se o ativo/bem for considerado como passível de utilização: 

a) questionam-se os Serviços sobre a possibilidade de consumirem os ativos, se a 
resposta for afirmativa aguarda-se “Requisição interna”/”Nota de encomenda interna” 
dos mesmos; 

b) no caso dos Serviços não utilizarem os ativos, a função Controlo de inventários deve 
tentar devolvê-los aos respetivos fornecedores. 

 

No final do ano, a função Controlo de inventários deve quantificar e valorizar os ativos passíveis 
de virem a ser abatidos por obsolescência ou danificação e remeter a listagem para o Serviço de 
Gestão Financeira para constituição de perdas por imparidade acumuladas. 

 

 

 

1.5.5. Destruição de ativos obsoletos e danificados de forma irrecuperável 
 
 1.5.5.1. Objetivos  

Proceder à destruição de ativos/bens obsoletos e danificados, de modo a: 

a) permitir a contabilização de uma forma correta da destruição de ativos e a utilização 
de imparidades anteriormente constituídas; 

b) permitir o aproveitamento máximo do espaço físico existente; 

c) facilitar a preparação e realização dos inventários físicos, bem como de todas as 
atividades consequentes destes. 

 

Os abates devem ser:  

a) comunicados à respetiva Repartição de Finanças, através de um “Auto de Abate”, por 
forma a cumprir com a legislação em vigor, se o bem abatido ainda não estiver 
totalmente depreciado. Esta comunicação deverá ser efetuada, no caso do abate gerar 
perdas em ativos/bens que não estão totalmente amortizados e que, para serem 
fiscalmente aceites na determinação do lucro tributável, exigem a realização deste 
procedimento; 

b) devidamente registados; 

c) abatidos fisicamente; 

d) autorizados, de acordo com os níveis de aprovação definidos; 

e) atualizados no registo de inventários ; 

f) e por último, contabilizados. 
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 1.5.5.2. Procedimentos e Controlos 

Se o ativo/bem abatido ainda não estiver totalmente depreciado, a função Gestão física de 
Inventários : 

a) elabora um “Auto de Abate” descrevendo o ativo/bem a ser alvo de destruição, a causa 
do abate , o ano em que foi adquirido, o custo de aquisição, o valor líquido contabilísticos 
e o valor líquido fiscal. Assim como, deve existir a identificação e comprovação dos factos 
que originaram as desvalorizações excecionais, que conduziram à necessidade de abate 
desse ativo; 

b) entrega o “Auto de Abate” à Responsável do Serviço de Gestão Financeira para 
assinatura e envio pelos meios legalmente determinados, à Repartição de Finanças da 
área do local onde aqueles ativos/bens se encontram, com a respetiva comunicação da 
data, hora e local da destruição de material, pelo Contabilista Certificado. De acordo com 
o Código do IRC20, esta comunicação deve ser feita com uma antecedência mínima de 15 
dias; 

c) informa atempadamente a função Gestão de Inventários e todos os envolvidos das 
condições em que se irá proceder o abate, bem como data e local do mesmo; 

d) organiza todos os elementos necessários à realização da destruição do ativo. 
 

 

 

1.5.6. Fórmulas de Custeio dos Inventários 
 
 1.5.6.1. Objetivos  

O custo dos inventários genéricos deve ser atribuído pelo uso da fórmula do custeio médio 
ponderado.  

 
 1.5.6.2. Procedimentos e Controlos 

Mensalmente, a função Controlo de Inventários procede a: 

a) análise de “Relatórios de situações anómalas” gerados na aplicação “GHAF” quanto a: 

i. ativos com valor negativo; 

ii. ativos com custo zero; 

iii. ativos com quantidades negativas; 

iv.  variação significativa entre custo unitário do ativo e o preço da última fatura de 
compra. 

                                                 
20 Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 
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1.6. Inventários anuais 
 
1.6.1. Planeamento e preparação de inventários  
 
 1.6.1.1. Objetivos  

Os inventários em termos físicos correspondem às quantidades dos dados constantes dos 
respetivos registos. 

Deverão ser efetuados inventários: 

a) Anuais (obrigatoriamente) — contemplando todos os ativos; 

b) Cíclicos (sempre que se entenda necessário ou o Conselho de Administração solicite), 
contemplando todos os ativos e procedendo aos inventários por sequência lógica 
previamente definida. 

 
 
 1.6.1.2. Procedimentos e controlos 

Os responsáveis da função Gestão de Inventários definem as datas de realização do inventário 
anual dos armazéns centrais e comunicam ao Responsável do Serviço de Gestão Financeira. 

 

Os Responsáveis da função Gestão de Inventários definem a periodicidade dos inventários 
cíclicos dos armazéns centrais: 

a) define o modelo organizacional das contagens; 

b) prepara e envia para aprovação do Conselho de Administração a comunicação de 
realização de inventário, a distribuir pelos Coordenadores das funções do Hospital e 
potenciais intervenientes no inventário, bem como ao Serviço de Auditoria Interna e 
Fiscal único, onde deve constar: 

i. a data e duração prevista do inventário; 

ii. armazéns/tipos de ativos/bens a inventariar. 

 

A função Controlo de Inventários:  

a) prepara/atualiza instruções de contagem onde conste, entre outra, a seguinte 
informação: 

i. locais de realização do inventário; 

ii. hora de início do inventário e previsão da sua conclusão; 

iii. ativos/bens a inventariar; 

iv. responsável pelo inventário; 

v. equipas de contagem e funções de cada membro; 
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vi. equipas de recontagem e funções de cada membro; 

vii. método de utilização e preenchimento dos documentos utilizados no 
inventário; 

viii. método de arrumação dos ativos; 

ix. método de contagem; 

x. método de apuramento de resultados; 

xi. método de análise de diferenças. 

b) define a constituição das equipas de contagem (a constituição das equipas de 
contagem deverá ser alterada periodicamente), sendo cada uma composta, no mínimo, 
por dois elementos: 

i. um, para efetivamente contar ativos/bens em armazém (contador); 

ii. outro, sem qualquer intervenção com a movimentação ou registo dos ativos, 
para registar as quantidades contadas nas listagens de registo de contagem 
previamente preparadas (apontador). 

c) prepara listagens de registo das contagens através da aplicação informática “GHAF”; 

d) distribui e explica verbalmente as instruções de contagem; 

e) assegura, que se procede à identificação, com alguma antecipação sobre o inventário, 
de todos os ativos monos, para que estes sejam facilmente identificados durante o 
inventário; 

f) prepara arquivo com toda a informação; 

g) organiza reunião e assegura que todos os colaboradores participantes no inventário se 
encontram sensibilizados e formados para a realização das diversas tarefas necessárias 
para: 

i. a preparação para o inventário; 

ii. as contagens propriamente ditas; 

iii. a comparação das mesmas com as quantidades do sistema. 

 

A função Gestão física de Inventários em conjunto com as funções Distribuição e Receção 
assegura que: 

a) o armazém é devidamente arrumado de modo a possibilitar uma contagem rápida e 
eficaz; 

b) existem meios humanos e ativos para proceder à movimentação de bens, de forma a 
facilitar a contagem; 

c) quaisquer referências à quantidade existente dos ativos são retiradas das prateleiras; 

d) o acesso aos registos de ativos durante o inventário, não será permitido aos membros 
das equipas de contagem; 
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e) todos os ativos que não devam ser abrangidos pela contagem (por exemplo, ativos que 
sejam propriedade de terceiros, sucata ou ativos/bens danificados que se destinem a 
ser abatidos) são devidamente identificados e, quando possível e praticável, 
segregados dos restantes inventários; 

f) na medida do possível, todos os ativos sujeitos a contagem estão devidamente 
marcados, etiquetados ou descritos, de modo a que as equipas que efetuam a 
contagem possam identificá-los facilmente e sem equívocos; 

g) é criada uma área, quando esta não exista já, para acondicionar os ativos que possam 
ser entregues por fornecedores ou outros armazéns, durante o período em que 
decorre o inventário; 

h) todas as transações ocorridas antes do inventário são prontamente registadas antes 
do início deste, de forma a assegurar o correto encerramento dos inventários e que os 
registos coincidam com os ativos  físicos em armazém (a aplicação “GHAF” fica 
bloqueada); 

i) assegura que estão disponíveis os dispositivos de medida necessários ao processo de 
contagem referidos abaixo e estes, quando aplicável, foram devidamente aferidos e 
certificados pela função Gestão de Qualidade do Serviço de Aprovisionamento, 
nomeadamente: 

i. balanças (para operações de pesagem, caso seja aplicável); 

ii. fitas métricas (para apurar o diâmetro das tubagens, caso seja aplicável). 

 

 

A função Gestão física de Inventários solicita, se necessário, o bloqueio da aplicação “GHAF” 
(referente aos armazéns), para que não haja movimentações durante as contagens.  

 

 

1.6.2. Início e execução de contagens  
 
 1.6.2.1. Objetivos  

Assegurar que o inventário é efetuado de acordo com o planeado e de forma correta. Garantir 
que as equipas de inventário têm um perfeito conhecimento das unidades e métodos de 
contagem dos ativos (por exemplo, caixa, unidade, quilograma, etc.), de modo a evitar troca de 
unidades. Por último, certificar que as contagens seguem a ordem da planta de localizações dos 
materiais. 

 1.6.2.2. Procedimentos e controlos 

Antes do início da realização do inventário, a função Controlo de Inventários, procede a: 
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a) obtenção, na aplicação “GHAF”, de uma listagem valorizada de todas os ativos do 
Hospital; 

b) comunicação a todos os departamentos e secções relacionadas, que não deverá ser 
utilizado o sistema informático para qualquer tipo de transação a partir desse 
momento; 

c) obtenção de listagens dos ativos com as seguintes caraterísticas: 

i. código do ativo/bem; 

ii. descrição do ativo/bem; 

iii. unidade de medida. 

 

 
A função Controlo de Inventários procede a:  

a) esclarecimento de quaisquer dúvidas dos participantes no inventário; 

b) distribuição das “Listagens de registo de contagem” dos inventários às equipas de 
contagem; 

c) distribuição da planta do armazém às equipas de contagem; 

d) distribuição de pranchas e esferográficas aos elementos administrativos das equipas 
de contagem e recontagem; 

e) verificação através da aplicação de que os últimos registos de entradas e saídas 
(baseados nos últimos documentos rececionados no Serviço de Aprovisionamento) 
foram efetivados no sistema. 

 

 

O contador procede a: 

a) identificação do ativo a contar e comunica o código e designação ao apontador; 

b) quando necessário, obtém o dispositivo de contagem ou procede à movimentação do 
ativo, de modo a facilitar a contagem; 

c) procede à contagem do ativo e comunica ao apontador: 

i. a quantidade apurada; 

ii. o estado de conservação e prazo de validade; 

iii. outras observações do apontador; 

iv. deixa evidência de contagem no ativo já contado “C”. 

 

O apontador procede:  

a) procura o ativo na “Listagem de registo de contagem” (organizada por códigos); 
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b) assiste à contagem efetuada pelo contador; 

c) regista, a tinta, as quantidades contadas e as condições do ativo. De notar, que: 

i. se o estado de conservação parecer satisfatório, não assinala o facto; 

ii. se pelo contrário, o estado de conservação não parecer satisfatório, assinala o 
facto inserindo um ‘NC’ (não conforme) na folha de contagem e, na medida do 
possível, descreve o estado do bem à frente. 

d) no final da contagem, as folhas são assinadas pelos elementos da equipa; 

e) comunica imediatamente à função Gestão física de Inventários  quaisquer 
movimentos dos ativos que sejam efetuados (esta situação só se deve verificar em 
situações de urgência). 

 

 

A função Gestão Física de Inventários: 

a) assegura o manuseamento de todos os dispositivos de medida necessários ao processo 
de contagem; 

b) assegura a movimentação dos ativos durante o inventário. 

 

 

A função Gestão de Inventários presta todas as informações e esclarecimentos requeridos pelo 
Serviço de Auditoria Interna e Fiscal Único.  

 

 

 

1.6.3. Movimentos de materiais durante o inventário 
 

 1.6.3.1. Objetivos 
Assegurar que quaisquer movimentos ocorridos durante o inventário são devidamente 
controlados e apenas em caso de urgência deverá ser permitida movimentos dos ativos. 

 
Durante o inventário deverá ser proibida a movimentação dos ativos, de modo a garantir que 
não existam falhas de contagem ou contagens em duplicado, relativamente a: 

a) ativos rececionados; 

b) ativos expedidos; 

c) movimentos internos de ativos . 

 

Todos os movimentos durante as contagens deverão ser registados.  
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 1.6.3.2. Procedimentos e controlos 

A função Gestão física de Inventários procede a: 

a) autorização da movimentação dos ativos solicitada pelas funções Receção e 
Distribuição, quando a autorização não possa ser adiada; 

b) obtenção de documentos de movimento de entrada e saída ocorridos durante o 
inventário, junto das funções Receção e Distribuição; 

c) caso não seja anotado no documento de saída que o movimento foi efetuado antes ou 
depois da contagem física, todos os ativos selecionados para inventário e com 
consumos durante este, terão de ser recontados. 

 

 

 

1.6.4. Supervisão de contagens  

 
 1.6.4.1. Objetivos  

Assegurar que o inventário decorre de forma planeada e controlada. 

 
 1.6.4.2. Procedimentos e controlos  

A função Controlo de Inventários, procede a: 

a) supervisão das equipas de contagem de forma a assegurar que estas estão a atuar 
corretamente, chamando-lhes a atenção para quaisquer incorreções que estejam a 
cometer; 

b) quando aplicável, verificar exaustivamente todas as áreas de armazenagem para se 
assegurar de que todos os ativos foram contados; 

c) esclarecimento dos intervenientes nas contagens de quaisquer dúvidas que possam 
ter, referentes ao inventário; 

d) identificação e registo de todas as movimentações de ativos que ocorram. 
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1.6.5. Conferência de contagens  

 
 1.6.5.1. Objetivos  

Assegurar que as contagens foram efetuadas corretamente. 
 

 1.6.5.2. Procedimentos e controlos  

A função Controlo de inventários, procede: 

a) recolha das “Listagens de registo de contagem” à medida que estas vão sendo 
finalizadas; 

b) efetua a verificação que: 

i. todas as equipas entregaram as “Listagens de registo de contagem”; 

ii. não faltam “Listagens de registo de contagem”; 

iii. todos os ativos nas “Listagens de registo de contagem” foram contados. 

c) verificação de que: 

i. todos os ativos, previstos no inventário, foram contados; 

ii. as “Listagens de registo de contagem”, estão bem preenchidas. 

d) ao registo na aplicação “GHAF” das quantidades contadas no inventário e existentes 
nas “Listagens de registo de contagem”, de modo a controlar a totalidade das mesmas. 

 

A função Gestão de inventários analisa as diferenças entre as quantidades contadas e registadas 
nas “Listagens de registo de contagem” e: 

a) assinala o item em causa na lista de contagem; 

b) chama equipa de recontagem; 

c) solicita nova contagem. 

 

A equipa de recontagem procede a nova contagem e se a quantidade encontrada: 

a) persistir, assina à frente que a quantidade é a indicada; 

b) for diferente, risca a existente e acrescenta a encontrada no mesmo campo, assinando 
à frente do mesmo. 

 

De realçar, que a explicação de discrepâncias ou qualquer comentário considerado necessário 
deverá ser anotado na folha de contagem, referenciando adequadamente o ativo/bem.  
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1.6.6. Conferência e comparação com os registos de quantidades 

 
 1.6.6.1. Objetivos  

Assegurar que todas as quantidades contadas são corretamente introduzidas na aplicação 
“GHAF” e que quaisquer diferenças são devidamente analisadas. 

Todos os ativos/artigos em armazém devem estar sujeitos, pelo menos anualmente, a uma 
reconciliação entre quantidades (inventariadas) e os ativos constantes dos registos. 

 
 1.6.6.2. Procedimentos e controlos 

A função Gestão de inventários procede a: 

a) conferência dos dados introduzidos na aplicação “GHAF”; 

b) conferência se todas as “Listagens de registo de contagem” foram entregues e 
introduzidas; 

c) obtenção da “Lista de diferenças de inventário”; 

d) análise das diferenças entre os registos na aplicação “GHAF” e as contagens (quando 
se verifiquem diferenças), pedindo justificações para a sua ocorrência às equipas de 
contagem (esta justificação pode envolver uma nova contagem e/ou a análise do 
extrato do ativo/bem); 

e) impressão da “Lista de diferenças de inventário” sumariando resultados do inventário; 

f) prestação de informações requeridas pelo Serviço de Auditoria Interna e pelo Fiscal 
Único; 

g) envio da “Lista de diferenças de inventário” ao Responsável do Serviço de Gestão 
Financeira para que proceda, após análise e aprovação, à regularização dos 
inventários; 

h) arquivo de cópias “Lista de diferenças de inventário” e de todas as listagens de registo 
de contagem por inventário. 

 

 

 

1.6.7. Ajustamentos de diferenças de inventário  
 

 1.6.7.1. Objetivos  

Garantir que todas as diferenças de inventário são aprovadas e refletidas nos registos de ativos 
e contabilísticos. 
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 1.6.7.2. Procedimentos e controlos  

A função Controlo de inventários em conjunto com a Responsável da função Gestão de 
inventários procede a:  

a) análise da “Lista de diferenças de inventário” com relato das diferenças e propostas 
de ajustamento; 

b) preparação de “Parecer sobre as diferenças verificadas” e “Proposta de ajustamento 
de inventários ”; 

c) envio da proposta ao Serviço de Gestão Financeira para apreciação dos ajustamentos 
a efetuar; 

d) receção e registo na aplicação “GHAF” dos ajustamentos aprovados; 

e) envio da “Lista de diferenças de inventário” para a Responsável pelo Serviço de Gestão 
Financeira, para a contabilização do resultado do inventário, e se necessário utilização 
de ajustamentos previamente constituídos; 

f) arquivo sequencial da “Lista de diferenças de inventário”. 

 

O Serviço de Gestão Financeira procede à contabilização do resultado do inventário, de acordo 
com o procedimento descrito em “1.5.5. Regularização de inventários ” no processo de 
“Contabilidade geral”.  

 

 

 

1.7. Inventariação cíclica de materiais  
 
1.7.1. Planeamento e preparação de inventários cíclicos  

Ver procedimento descrito em “1.6.1. Planeamento e preparação de inventários”. 

 

1.7.2. Inventário nos armazéns avançados (nos Centros de Responsabilidade) 
 

 1.7.2.1. Objetivos  

Controlar a existência dos ativos21 nos armazéns avançados, sempre que se entenda necessário 
ou sempre que solicitado pelo Conselho de Administração. 

 

                                                 
21 Quantidades, estado de conservação e prazos de validade. 
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 1.7.2.2. Procedimentos e controlos  

O pessoal de Enfermagem de cada Serviço, conjuntamente com um elemento destacado para o 
inventário22, procede à inventariação dos ativos mantidos no armazém do Serviço, de acordo 
com os procedimentos e normas descritos no processo “1.7.3. Início e execução de contagens 
cíclicas”. 
 

O Serviço de Aprovisionamento fornece aos Centros de Responsabilidade listagem ordenada 
dos ativos consumidos. 

 

 

1.7.3. Início e execução de contagens cíclicas  
 

 1.7.3.1. Objetivos  

Assegurar que o inventário é efetuado de acordo com o planeado e de forma correta. Certificar 
que as equipas de inventário têm um perfeito conhecimento das unidades e métodos de 
contagem dos ativos (por exemplo: caixa, unidade, quilograma, etc.), de modo a evitar troca de 
unidades. 

 
 1.7.3.2. Procedimentos e controlos  

Antes do início da realização do inventário a função Controlo de Inventários obtém listagens de 
ativos, com as seguintes caraterísticas (para os ativos selecionados para a contagem): 

a) código do ativo/bem; 

b) descrição do ativo/bem; 

c) unidade de medida. 

 

No caso dos inventários cíclicos nos armazéns avançados, a função Controlo de Inventários 
remete as listagens para os Centros de Responsabilidade. 

 
O contador procede a:  

a) identificação do ativo/bem, o código, a descrição e a localização; 

b) quando necessário, obtém o dispositivo de contagem ou requer a movimentação do 
ativo à equipa de movimentação de ativos/bens, de modo a facilitar a contagem; 

c) procede à contagem do ativo: 

i. a quantidade apurada; 

                                                 
22 Este elemento deverá ser indicado pelo Serviço de Aprovisionamento. 
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ii. o estado de conservação e prazo de validade; 

iii. deixa evidência de contagem no ativo já contado com a designação “C”. 

 

 

1.7.4. Conferência de contagens cíclicas  

Ver procedimento descrito em “1.6.5. Conferência de contagens”. 

 

 

1.7.5. Conferência e comparação com os registos de ativos  

Ver procedimento descrito em “1.6.6. Conferência e comparação com os registos de ativos”. 
 

 

1.7.6. Ajustamentos de diferenças de inventário cíclico 

 

Ver procedimento descrito em “1.6.7. Ajustamentos de diferenças de inventário”. 
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2.  Compras  
 
2.1. Organização  
 
2.1.1. Organização da função  

A função Gestão de Compras deverá estar organizada, tendo em conta a dimensão do Hospital 
e complexidade das suas atividades, de acordo com a estrutura funcional apresentada abaixo, 
por forma a:  

a) proceder à aquisição de ativos/produtos farmacêuticos, ativos/bens de consumo 
(clínico, hoteleiro, administrativo, conservação/manutenção) e serviços de qualidade ao 
melhor preço possível, bem como a fornecedores capazes de satisfazer as necessidades 
do Hospital; 

b) controlar que os ativos/produtos farmacêuticos, ativos/bens de consumo (clínico, 
hoteleiro, administrativo, conservação/manutenção) e serviços são fornecidos nos prazos 
e preços concordados; 

c) promover uma adequada segregação de funções, em termos de pedidos de cotação, 
pedidos de compras e de dados mestre de fornecedores. 

 

A figura 2 permite visualizar o organograma da função Gestão de Compras, cujos ativos se 
subdividem em Produtos Farmacêuticos e Bens de Consumo. 

 

Figura 2-Organograma da função Gestão de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria do Serviço de Aprovisionamento 
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2.1.2. Atribuições e responsabilidades  

A função Gestão de Compras desempenhada pelo Serviço de Aprovisionamento tem como 
atribuições e responsabilidades:  

a) ser responsável, dentro do Hospital, por todo o processo de compras; 

b) criar os mecanismos necessários que assegurem o cumprimento das normas e 
procedimentos definidos, de acordo com o Código dos Contrato Públicos (CCP); 

c) coordenar de modo contínuo, todo o processo de compras de ativos quer sejam 
produtos farmacêuticos quer sejam bens de consumo da logística; 

d) garantir o cumprimento das diretrizes sobre as políticas de compras emanadas pela 
Tutela e pelo Conselho de Administração; 

e) garantir o cumprimento do “Orçamento anual de compras” (a elaboração do 
orçamento é da responsabilidade do Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, 
com base nas orientações dadas pela Tutela e pelo Conselho Administração); 

f) colaborar com o Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão na análise dos 
desvios orçamentais da função, assim como nas propostas de revisões e ajustamentos; 

g) elaborar relatórios para análise do Serviço de Gestão Financeira e Conselho de 
Administração; 

h) negociar os contratos com fornecedores; 

i) assegurar que as compras são efetuadas em conformidade com a legislação aplicável; 

j) acompanhar a atividade, revendo a informação de gestão produzida sobre a função. 

 

Cabe à função de Gestão de encomendas:  

a) emitir “Notas de encomenda” aos fornecedores;  

b) controlar as encomendas pendentes, bem como a sua satisfação atempada; 

c) efetuar a análise de históricos de encomendas; 

d) efetuar contactos periódicos e regulares com os fornecedores, em termos de 
negociação, compras e satisfação de encomendas; 

e) manter informação sobre o desempenho dos fornecedores. 

 

A função Dados mestre de compras23 tem por atribuições e responsabilidades:  

a) assegurar a correta e válida criação de dados mestre dos fornecedores; 

b) efetuar a manutenção dos dados mestre, de modo a assegurar a sua correção e 
atualização; 

                                                 
23 No caso de produtos farmacêuticos, a Função de Gestão de Produtos Farmacêuticos articula-se com a Função Dados 
Mestre de Compras. 
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c) solicitar à função de Gestão de contas a pagar, inerente ao Serviço de Gestão 
Financeira a criação/alteração de fornecedores na respetiva função em cima mencionada. 

 

A função Compras tem por atribuições e responsabilidades:  

a) analisar os pedidos de compra rececionados ou as necessidades de compra detetadas, 
verificando a sua validade e cumprimento das políticas definidas; 

b) criar, em conjunto com o serviço requisitante, o caderno de encargos; 

c) selecionar, quando aplicável, fornecedores a consultar; 

d) lançar concursos nos termos da legislação em vigor; 

e) efetuar os mapas de controlo orçamental das compras do Hospital; 

f) efetuar, conjuntamente com a função Gestão de Qualidade do Aprovisionamento e o 
serviço requisitante (caso justifique), a qualificação e seleção de fornecedores; 

g) colaborar com a Gestão de compras na negociação de contratos, assegurando a 
obtenção das melhores condições; 

h) efetuar contatos periódicos e regulares com os Centros de responsabilidade 
requisitantes; 

i) contactar o fornecedor, no caso de faturas bloqueadas (no caso de discrepância com 
a “Nota de encomenda”). 

 

A função Gestão de Qualidade do Serviço de Aprovisionamento tem a função de:  

a) assegurar, em colaboração com as funções Gestão de Compras, Gestão de Produtos 
Farmacêuticos e Gestão de Inventários, o controlo de qualidade dos ativos utilizados no 
decurso das operações, no que respeita à sua conformidade com os requisitos técnicos 
definidos. 

 

 

2.1.3 Segregação de funções  

 

A função Gestão de Compras deverá ser independente das funções:  

a) Inventários (Logística); 

b) Gestão de Ativos Intangíveis e Ativos Fixos Tangíveis; 

c) Gestão de contas a pagar inerente ao Serviço de Gestão Financeira. 
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A função Gestão de Compras, dependendo da delegação de competências instituída (se 
aplicável) não poderá:  

a) assinar contratos com fornecedores; 

b) aprovar as diretrizes sobre as políticas de compras; 

c) aprovar o “Orçamento de compras”; 

d) aprovar revisões ao “Orçamento de compras”. 

 

A função Compras não poderá:  

a) assinar contratos com fornecedores; 

b) emitir “Notas de encomenda”. 

 

A função Dados mestre de compras não poderá:  

a) selecionar fornecedores; 

b) assinar contratos com fornecedores; 

c) criar, registar e monitorizar solicitações de cotação. 

 

A função Gestão de encomendas não poderá:  

a) selecionar fornecedores; 

b) assinar contratos com fornecedores; 

c) alterar, anular dados referentes a contratos celebrados; 

d) criar, registar e monitorizar solicitações de cotação. 

 

 

 

2.2. Dados mestre dos ativos farmacêuticos e logística 

 
2.2.1. Criação de contratos/adjudicações 

 

 2.2.1.1. Objetivos  

Assegurar que: 

a) todos os contratos/propostas adjudicadas são devidamente salvaguardados 
fisicamente; 

b) toda a informação relativa a contratos/propostas adjudicadas se mantém correta e 
atual. 
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 2.2.1.2. Procedimentos e controlos  

Após receção do contrato/propostas adjudicadas contendo as condições de negociação da 
função Gestão de Compras, deve a função Dados mestre dos ativos farmacêuticos e logística, 
através do Serviço de Aprovisionamento:  

a) proceder ao registo das condições contratuais/propostas adjudicadas na aplicação 
“GHAF”; 

b) verificar que os dados do contrato/proposta adjudicada estão corretos e procede ao 
registo das condições aceites; 

c) arquivar o original do contrato/proposta adjudicado(a), em processo, por fornecedor 
e por data, com os respetivos documentos (caderno de encargos, programa, 
propostas, etc.); 

d) enviar cópia atualizada para os Responsáveis pela conferência de faturas no Serviço 
de Gestão Financeira. 

 

 

2.2.2. Manutenção de contratos/propostas adjudicadas 

 
 2.2.2.1. Objetivos  

Assegurar que toda a informação relativa a contratos/propostas adjudicados se mantém correta 
e atualmente.  
 

2.2.2.2. Procedimentos e controlos  

 Alteração de contratos:  

A função Gestão de compras relativamente a contratos de fornecimento dos ativos e serviços 
ou adendas renovados ou substituídos: 

a) recebe a alteração ao contrato/proposta em vigor; 

b) remete a proposta com “Pedido de alteração” para deliberação do Conselho de 
Administração; 

c) comunica a deliberação do Conselho de Administração à função Dados mestre dos 
ativos farmacêuticos e logística, para que esta proceda à sua atualização; 

d) anexa novo contrato/adenda ao contrato/proposta inicial; 

e) inscreve no contrato que deixou de estar em vigor, a palavra “SUBSTITUÍDO”; 

f) arquiva e digitaliza o contrato/proposta substituído(a) no respetivo processo, por 
fornecedor e por data; 
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g) envia digitalização atualizada para o responsável pela conferência de faturas no 
Serviço de Gestão Financeira.  

• Anulação de contratos:  

A função Gestão de compras, quando por qualquer motivo, é anulado um contrato/proposta 
com o fornecedor: 

a) submete “Pedido de anulação” à aprovação do Conselho de Administração; 

b) envia eletronicamente cópia do “Pedido de anulação” devidamente aprovado para a 
função Dados mestre dos ativos farmacêuticos e logística; 

c) caso sejam detetadas discrepâncias, devolve cópia do contrato para a função Dados 
mestre dos ativos farmacêuticos e logística para esta proceder à respetiva correção; 

d) envia informação sobre anulação aos responsáveis pela conferência de faturas, no 
Serviço de Gestão Financeira; 

e) arquiva anulação junto ao contrato. 

 

A função Dados mestre dos ativos farmacêuticos e logística:  

a) receciona cópia do “Pedido de anulação”/ “Pedido de alteração”; 

b) procede à alteração de todos os dados do respetivo contrato/proposta, na aplicação 
“GHAF”; 

c) verifica que o registo foi corretamente alterado; 

d) arquiva eletronicamente a cópia do “Pedido de anulação”/ “Pedido de alteração” no 
respetivo processo. 

 

 

2.2.3. Alterações de dados mestre de fornecedores  
 

 2.2.3.1. Objetivos  

Todas as alterações (criação, alteração e eliminação) dos dados mestre de fornecedores são 
previamente aprovadas e devidamente registadas nas aplicações do Serviço de Gestão 
Financeira (“SICC”) e na função Compras (“GHAF”) inerente ao Serviço de Aprovisionamento.  
 

 2.2.3.2. Procedimentos e controlos  

A função Dados mestre dos ativos farmacêuticos e logística procede a:  

a) verificação, se o fornecedor já se encontra criado no ficheiro mestre de fornecedores; 

b) caso se verifique e haja necessidade de proceder à alteração dos registos, solicita ao 
Serviço de Gestão Financeira a criação/alteração/eliminação de fornecedor; 
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c) introdução/alteração de dados de fornecedores24, na aplicação “GHAF”, tais como: 

i. denominação social; 

ii. morada; 

iii. n.° contribuinte; 

iv. n.° telefone  e-mail; 

v. código da companhia; 

vi. pessoa a contactar; 

vii. condições de pagamento (prazos de pagamento, descontos, etc.). 

 

 

2.3. Orçamento de compras  
 
2.3.1. Elaboração do orçamento  

 
 2.3.1.1. Objetivos  

Assegurar que:  

a) o “Orçamento anual de compras” engloba todos os custos relativos a compras; 

b) todas as previsões são devidamente suportadas por dados válidos, aprovadas e em 
conformidade com o orçamento de despesa aprovado, de acordo com o procedimento 
“Orçamento de despesa”, descrito nos Manuais do Serviço de Gestão Financeira; 

c) o “Orçamento anual de compras” corresponde à estratégia definida pelo Hospital. 

 
 2.3.1.2. Procedimentos e controlos  

O Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão conjuntamente com o responsável pela 
função Gestão de Compras:  

a) preparam “Orçamento anual de compras”, de acordo com os “Pressupostos 
orçamentais” definidos pela Tutela e pelo Conselho de Administração; 

b) arquivam cópia, a aguardar aprovação. 

c) recebem o “Orçamento anual de compras” final, aprovado; 

d) enviam a aprovação para o Serviço de Gestão Financeira; 

e) arquivam a totalidade dos documentos. 
                                                 

24 Dado que as aplicações do GHAF e SICC não se encontram interligadas, deverá ser verificado que a informação sobre fornecedores 
nos dois sistemas é idêntica.  

 



 
   

 
 
 

 Serviço de Aprovisionamento 
 

Pag. 51/89 

I.01.1 

A função Gestão de Compras introduz o “Orçamento anual de Compras” aprovado pelo 
Conselho de Administração, na aplicação “GHAF”. 

 

 

2.3.2. Revisão do orçamento  
 

 2.3.2.1. Objetivos  

Assegurar que:  

a) são efetuados os acompanhamentos e revisões adequadas ao “Orçamento anual de 
compras”; 

b) o “Plano de compras” estabelecido para o ano, respeita os objetivos globais do 
Hospital. 
 

 2.3.2.2. Procedimentos e Controlos 

O orçamento é revisto sempre que se verifiquem alterações significativas ao “Plano de compras” 
definido, com base na informação apurada através do procedimento “Análise de desvios e 
ajustamentos”. As revisões orçamentais, ao contrário de um ajustamento ao orçamento, 
implicam uma alteração ao valor global do mesmo, o qual terá obrigatoriamente de ser 
aprovado pelo Conselho de Administração.  

Para tal, a função Gestão de Compras conjuntamente com o Gabinete de Planeamento e 
Controlo de Gestão, procedem à reformulação do orçamento, o qual segue os mesmos trâmites 
do inicial. 

 
 

2.3.3. Análise de desvios e ajustamentos  

 
 2.3.3.1. Objetivos  

Assegurar que:  

a) é efetuado o acompanhamento do “Orçamento de compras” por comparação com o real; 

b) os desvios são devidamente analisados e justificados. 

 
 2.3.3.2. Procedimentos e controlos 

Trimestralmente, a função Compras:  

a) elabora “Mapa de análise de desvios”, com base em dados retirados da aplicação 
“GHAF”; 
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b) analisa e justifica os desvios existentes; 

c) assina o “Mapa de análise de desvios” em evidência da análise efetuada;  

d) informa a Gestão de compras sobre situações que requeiram uma revisão ao 
orçamento, procedendo esta de acordo com o procedimento “Revisões ao orçamento”; 

e) envia para a Gestão de Compras e para o Gabinete de Planeamento e Controlo de 
Gestão, o “Mapa de análise de desvios” e justificativos dos mesmos. 
 

A função Gestão de compras conjuntamente com o Gabinete de Planeamento e Controlo de 
Gestão: 

a) recebem e analisam “Mapa de análise de desvios” e justificativos dos mesmos; 

b) verificam se foi solicitada, oportunamente, autorização para custos inicialmente não 
autorizados e, caso não o tenha sido, a Gestão de Compras remete para o Conselho de 
Administração; 

c) apresentam o “Mapa de análise de desvios”, juntamente com o justificativo dos 
desvios, para apreciação e aprovação do Conselho de Administração e caso seja 
necessário, solicitam aprovação da “Revisão ao orçamento”; 

d) recebe o “Mapa de análise de desvios” e justificativo dos desvios e/ou “Revisão ao 
orçamento”, devidamente aprovados; 

e) a função Gestão de Compras procede à atualização/ajustamento do orçamento na 
aplicação “GHAF”; 

f) informam o Serviço de Gestão Financeira sobre os ajustamentos efetuados; 

g) arquivam o mesmo. 

 

 

 

2.4. Análise de “Pedido de compra”  
 

2.4.1. Objetivos  

Todas as aquisições são corretamente autorizadas, efetuadas de acordo com a regulamentação 
em vigor e previamente orçamentadas.  

 

2.4.2. Procedimentos e Controlos  

● Introdução de novo material de consumo hospitalar: 

Após detetada a necessidade de aquisição de um novo ativo/bem de consumo hospitalar, o 
Centro de Responsabilidade requisitante: 
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a) emite eletronicamente o “Pedido de introdução de novo artigo”, evidenciando os 
pedidos de ativos/artigos com a seguinte informação: 

i. data; 

ii. quantidade a requisitar; 

iii. período estimado para consumo do ativo/bem requisitado (razoabilidade); 

iv. outras situações especificas: 

1. ativo/bem distribuído por doente, tendo este de ser claramente 
identificado no pedido; 

2. ativo/bem de custo elevado tem de possuir uma descrição detalhada da 
razão para o pedido. 

b) obtêm parecer do elemento do Conselho de Administração responsável pela área 
analisando a justeza do pedido e verificando o enquadramento orçamental (caso não 
esteja contemplado é proposta uma revisão orçamental, de acordo com o procedimento 
“Revisão do orçamento”);  

c) solicita aprovação pelo Conselho de Administração. 

 

 

 

2.5. Contratação  
 

2.5.1. Objetivos  

As compras de ativos/bens e serviços de qualidade são efetuadas a fornecedores capazes de 
satisfazer as necessidades do Hospital e pelas melhores condições financeiras.  

Todos os contratos/acordos anuais relativos ao fornecimento de bens ou serviços deverão estar 
devidamente orçamentados. Apenas poderão ser realizados contratos anuais que não se 
encontrem previamente orçamentados, em casos pontuais e, após a devida aprovação do 
Conselho de Administração.  

No que se refere à realização de contratos para a prestação de serviços de manutenção, de 
segurança, de limpeza, de alimentação ou outros que sejam necessários, privilegia-se a 
realização de contratos anuais para fornecimento de bens ou serviços (sempre que aplicável) a 
fornecedores pré-selecionados em acordo-quadro ou decorrente de procedimento concursal 
em vigor com cláusula de renovação. 

 
2.5.2. Procedimentos e controlos  

A função Compras, em conjunto com os Serviços (os Centro de Responsabilidade) procede à 
especificação do ativo, bem ou serviço a adquirir (consultas ao mercado para aquisições anuais):  
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a) prepara documentação fundamentando a aquisição, nomeadamente: 

i. o projeto e âmbito da aquisição; 

ii. o tipo de contratação a adotar; 

iii. os requisitos gerais e técnicos; 

iv. os benefícios esperados; 

v. o mercado de soluções; 

vi. quando aplicável: 

1. a abordagem metodológica a utilizar no projeto; 

2. a estrutura de governação do projeto, mecanismos de gestão de risco e 
gestão do projeto; 

vii. os mecanismos do controlo de qualidade; 

viii. as condições de independência que devem reger o fornecimento ou a prestação 
de serviços; 

ix. inicia preenchimento de lista de verificação modelo I.APR.02.1 

b) caso se justifique25, solicita parecer ao Gabinete Jurídico sobre o procedimento a 
adotar; 

c) submete documentação à apreciação da função Gestão de compras. 

 

A função Gestão de Compras: 

a) submete informação à aprovação do Conselho de Administração;  

b) recebe documentação aprovada. 

 

A função Gestão de Compras, para os bens e serviços que serão objeto de contratos/acordos de 
fornecimento: 

a) prepara e envia um “Caderno de encargos”26 para os principais fornecedores dos 
artigos (existentes no mercado), onde explicita com base no valor do consumo do ano 
anterior e das expetativas acima apuradas: 

i. caraterísticas técnicas do(s) artigos; 

ii. quantidades estimadas a adquirir ao longo do ano; 

iii. datas de entrega/ realização previstas; 

b) solicita informações acerca de:  

i. caraterísticas dos artigos; 

ii. caraterísticas do serviço; 

                                                 
25 Nos termos do Despacho 851-A/2017 de 13 de janeiro 
26 E convite quando aplicável. 
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iii. preço; 

iv. prazo de entrega; 

v. condições de pagamento. 

c) cria na aplicação “GHAF” processo de consulta onde arquiva cópias dos dados 
enviados. 

 

Quando recebidas as propostas dos fornecedores consultados à qual se destina o bem ou serviço 
requisitado, a função Compras, juntamente com os Serviços (Centro de Responsabilidade) ou 
com uma Comissão de análise de propostas e sempre que se justifique, procedem:  

a) à avaliação das propostas, desenvolvendo um “Mapa comparativo de propostas”; 

b) seleção do fornecedor com o qual será celebrado o contrato de fornecimento; 

c) submetem proposta selecionada a aprovação do Conselho de Administração. 
 

A função Compras, na sequência da seleção e aprovação da melhor proposta:  

a) caso não seja necessário elaborar contrato, comunica ao fornecedor da adjudicação 
da proposta e emite “Nota de Encomenda” (ver procedimento “1.8 - Criação da Nota 
de Encomenda”); 

b) comunica e solicita aprovação ao Conselho de Administração da necessidade de 
celebrar contrato com base na cotação recebida (consoante o processo de consulta ao 
mercado) propondo a aprovação de minuta consoante o procedimento adotado; 

c) caso seja necessário, solicita ao Gabinete jurídico a elaboração da minuta de contrato; 

d) em caso de verificação da alínea anterior, recebe do Gabinete Jurídico minuta de 
contrato, confere dados constantes na mesma e devolve-a ao mesmo. 

 

O Gabinete Jurídico:  

a) no caso de se verificar o disposto na alínea c) do parágrafo anterior, efetua a redação 
da minuta do contrato (minuta essa que deverá conter cláusulas de penalização para 
o fornecedor no caso de incumprimento de parte ou de totalidade do contrato), ou 
procede à revisão de minuta entregue pelo fornecedor; 

b) envia minuta para apreciação do Conselho de Administração; 

c) elabora contrato final de forma a assegurar que contemple as cláusulas propostas, 
bem como todos os requisitos legais normais; 

d) envia o contrato final para a função Gestão de Compras para submeter o mesmo à 
assinatura do fornecedor. 
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A função Gestão de compras: 

a) submete a minuta de contrato para aprovação pelo fornecedor na plataforma 
eletrónica de contratação; 

b) após aprovação da minuta submete o contrato para assinatura do fornecedor; 

c) apresenta contrato final ao Conselho de Administração para assinatura; 

d) digitaliza e arquiva cópia do contrato. 

 

 

 

2.6. Compras pontuais  
 

2.6.1. Objetivos  

As compras de ativos/bens e serviços de qualidade são efetuadas a fornecedores capazes de 
satisfazer as necessidades da entidade e pelas melhores condições financeiras. 

As compras pontuais correspondem a aquisições que poderão ou não estar previstas no plano 
anual de reaprovisionamento. 

 

2.6.2. Procedimento e Controlos 

A função Compras, após identificação da necessidade de compra solicita cotação e procede a: 

a) criação (sempre que se justifique) do processo de compra ao mercado na aplicação 
“GHAF” e o respetivo suporte físico, onde consta a informação necessária, 
nomeadamente: 

i. designação e caraterísticas do ativo/bem; 

ii. quantidade pretendida; 

iii. preço; 

iv. prazo de entrega; 

v. condições financeiras; 

vi. etc. 

b) seleciona três fornecedores27 para cada tipo de ativo necessário; 

                                                 
27 Não aplicável nos caso de produtos cujo fornecedor é exclusivo. 
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c) envia mediante plataforma eletrónica28 as solicitações de cotação aos fornecedores 
selecionados, com indicação do prazo para resposta; 

d) arquiva solicitações em pasta própria identificando o processo ficando a aguardar 
cotações. 

 

A função Compras, após receção das cotações por parte dos fornecedores: 

a) recebe as cotações dos fornecedores; 

b) identifica no processo, através da aplicação “GHAF”, o número da solicitação de 
cotação, que pretende registar; 

c) regista na aplicação as cotações rececionadas; 

d) arquiva as respostas no processo onde consta a solicitação de cotação, procedendo à 
assinatura das cotações recebidas em evidência de execução. 

 

A função Compras, em conjunto com os Serviços (os Centro de Responsabilidade) requisitante 
ou com a Comissão de análise de propostas nomeada e, sempre que se justifique: 

a) identifica a solicitação de cotação e cotações recebidas; 

b) gera mapa comparativo das propostas; 

c) gera, pela aplicação “GHAF”, o “Mapa Comparativo de propostas/cotações”; 

d) identifica a melhor proposta/cotação tendo em conta a qualidade do ativo/bem, 
prazos de entrega, preço, condições de pagamento ou outro critério previamente definido 
na consulta ao mercado; 

e) solicita aprovação ao Conselho de Administração; 

f) regista o número da cotação que pretende conservar para conversão em “Nota de 
encomenda”; 

g) gera carta a informar o fornecedor selecionado da adjudicação. 

 

A função Compras, sempre que se justifique, contacta fornecedor para esclarecimentos. Esta  

função, de modo a garantir a existência de cotações válidas na aplicação “GHAF”, 
periodicamente, deve solicitar novas cotações e se considerar necessário, proceder novamente 
ao definido no procedimento “Consulta de mercado”. 

 
  

                                                 
28 Sempre que possível, em caso de indisponibilidade e em função do valor e grau de urgência poderá ser utilizado o correio 

eletrónico. 
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2.7. Compras no “Cat@logo”  
 
2.7.1. Objetivos  

As compras de bens e serviços de qualidade são efetuadas a fornecedores capazes de satisfazer 
as necessidades da entidade e pelas melhores condições financeiras.  

 
2.7.2. Procedimentos e controlos  

A função Compras: 

a) acede ao Cat@Iogo de aprovisionamento público da saúde; 

b) compara “on-line” os bens e serviços constantes do Cat@Iogo para ajuda à decisão de 
compra; 

c) importa dados, previamente selecionados para processamento, incluindo formulários 
para proceder a consultas e encomendas; 

d) sempre que aplicável procede de acordo com o procedimento “1.5.1.2. Procedimentos 
e controlos”; 

e) procede de acordo com o procedimento “1.8 – Criação da Nota de Encomenda”. 

 

 

 

2.8. Criação da “Nota de Encomenda”  
 
2.8.1. Objetivos  

Assegurar que todos os pedidos de compra autorizados estão devidamente validados (exceto 
para casos urgentes e sem grande importância económica) para emissão e envio da “Nota de 
encomenda” ao respetivo fornecedor. 
 

2.8.2. Procedimentos e controlos  

 Criação/Emissão de “Notas de Encomenda”:  

A função Gestão de encomendas: 

a) identifica os pedidos de compra pendentes ou deteta necessidade de compra (nos 
casos das consultas anuais, as notas de encomendas são emitidas durante o ano 
conforme a deteção da necessidade de compra) que pretende analisar; 

b) procede à consulta e identificação do fornecedor apropriado, através de consulta da: 

i. cotação aprovada; 

ii. contrato existente; 
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iii. acordo existente; 

c) gera e imprime “Nota de encomenda” baseada no pedido de compra pendentes ou 
nas necessidades detetadas; 

d) em caso de contrato ou acordo existente derivado de procedimento 
devidamente adjudicado após deliberação do Conselho de Administração e 
encontrando-se os ativos/bens dentro da estimativa económica e quantitativa, 
submete a “Nota de encomenda” para aprovação do Conselho de Administração; 

e) verifica a “Nota de encomenda”, bem como o seu estado de aprovação e no caso de 
não ter sido aprovado: 

i. solicita informação adicional ou recebe pedido de alteração da “Nota de 
encomenda“; 

ii. efetua alterações na “Nota de encomenda”, de acordo com solicitação; 

iii. nos casos aplicáveis de acordo com  a alínea d) volta a submeter a “Nota de 
encomenda” para aprovação do Conselho de Administração; 

f) no caso de “Nota de encomenda” aprovada, esta é enviada por via eletrónica para o 
fornecedor. 

 

 

 “Nota de Encomenda” com caráter de urgência:  

A função Gestão de encomendas:  

a) contacta telefonicamente ou por correio eletrónico ou por fax, o fornecedor, que é 
previamente escolhido através de consulta ao mercado (cujas condições de 
fornecimento se encontram previamente definidas); 

b) após receção dos ativos/bens e respetiva “Guia de remessa”, gera a “Nota de 
encomenda”, que fica pendente de autorização; 

c) nos casos aplicáveis de acordo com  a alínea d) da função Gestão de encomendas, 
envia a “Nota de encomenda” para aprovação do Conselho de Administração. 

 

 

 “Pedido de Compra” à Consignação  

A função Gestão de encomendas, após tomar conhecimento da negociação e contratação 
efetuada com determinado fornecedor:  

a) contacta o fornecedor para fornecimento do ativo/bem, que entrega no Serviço de 
Aprovisionamento; 
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b) mediante as requisições feitas pelo Bloco Operatório, emite “Notas de Encomenda” 
ao fornecedor para repor o ativo/bem consumido pelo Serviço, com a indicação do 
número de contrato/consulta; 

c) nos casos aplicáveis, de acordo com a alínea d) da função Gestão de encomendas, 
disponibiliza para aprovação do Conselho de Administração. 

 

 

 

2.9. Controlo de encomendas pendentes  
 

2.9.1. Objetivos  

Todas as encomendas deverão ser satisfeitas nos prazos concordados, de modo a não ocorrerem 
ruturas de ativos/bens ou problemas na produção.  

 

2.9.2. Procedimentos e Controlos 

A função Gestão de encomendas, semanalmente: 

a) gera, através da aplicação “GHAF”, “Listagem de notas de encomenda” ainda não 
satisfeitas até uma determinada data; 

b) analisa a listagem e contacta com o fornecedor, de modo a averiguar a razão do não 
cumprimento das condições estabelecidas; 

c) comunica a evolução do processo de compra aos Serviços( Centro de 
responsabilidade) requisitante (sempre que se justifique) ou à função Gestão de 
Inventários ; 

d) executa medidas necessárias para assegurar o fornecimento atempado das 
encomendas, se necessário com base em informações cedidas pelo Centro de 
responsabilidade requisitante; 

e) informa o responsável da função Compras de eventuais infrações aos contratos por 
parte do fornecedor. 
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2.10. Receção de serviços  
 

2.10.1. Objetivos  

Assegurar que todos os serviços prestados são devidamente registados, rececionados e 
conferidos: 

a) quanto a quantidade e qualidade do serviço prestado; 

b) com a encomenda, de forma a garantir que o serviço prestado corresponde ao 
contratado. 

 

2.10.2. Procedimentos e controlos  

O Centro de responsabilidade requisitante: 

a) confirma se o referido na “Fatura”/”folha de obra” corresponde ao serviço 
efetivamente prestado e se está de acordo com o contrato (caso exista): 

i. caso não sejam detetadas diferenças, envia o documento para o Serviço de 
Gestão Financeira para que esta proceda ao registo da fatura na aplicação 
“GHAF”; 

ii. caso não corresponda, emite adicionalmente um parecer inscrito na própria 
“Fatura”/”folha de obra”, identificando situações anómalas verificadas com a 
prestação do serviço. 

b) as “Faturas”/”folhas de obra” com parecer dos Serviços (Centro de Responsabilidade), 
são analisados, posteriormente, pelo Serviço de Gestão Financeira, designadamente 
através do Serviço de Aprovisionamento, de acordo com o procedimento “2.1.2 - 
Procedimentos e controlos”. 

 

 

 

2.11. Reclamações a fornecedores  
 

2.11.1. Objetivos  

Para todas as não conformidades significativas do fornecedor com condições estabelecidas 
deverá ser efetuada reclamação e, quando aplicável, obtida compensação de acordo com as 
condições contratuais. 
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2.11.2. Procedimentos e Controlos  

A função Compras: 

a) analisa a razão do bloqueio da “Fatura” / “Nota de débito”, a qual poderá ser derivada 
de diversas situações, nomeadamente: 

i. qualidade; 

ii. preço; 

iii. não conformidade legal; 

iv. quantidades. 

b) obtém comprovativos físicos do bloqueio, sempre que necessário (por exemplo, não 
conformidades emitidas pela qualidade, encomendas não rececionadas, relatórios de 
exceção, etc.); 

c) contacta o fornecedor; 

d) solicita resolução da situação, aguardando os documentos que regularizem a 
reclamação (somente após resolução do problema, subjacente à reclamação, por 
parte do fornecedor será registada a fatura); 

e) apresenta reclamação formal adequadamente aprovada, de acordo com limites de 
autoridade e competência, sempre que necessário e, assim se justifique. 
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3. Gestão de Ativos Intangíveis e Ativos Fixos Tangíveis 
 

3.1 Organização 
 

3.1.1. Organização da função  

A função Gestão de Ativos Intangíveis e Ativos Fixos Tangíveis deverá estar organizada, tendo 
em conta a dimensão do Hospital e complexidade das suas atividades, de acordo com a estrutura 
funcional apresentada abaixo, por forma a:  

a) controlar todos os ativos afetos ao Hospital, relativamente ao seu cadastro, adições, 
depreciações, transferências, abates e reavaliações; 

b) garantir uma adequada segregação de funções; 

c) ser independente da Tesouraria. 

 

Figura 3 - Organograma da Função Gestão de Ativos Intangíveis e Ativos Fixos Tangíveis 
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 3.1.2. Atribuições e responsabilidades  

A função Gestão de Ativos Intangíveis e Ativos Fixos Tangíveis reporta diretamente ao Serviço 
de Aprovisionamento, Serviço de Gestão Financeira, ao Gabinete de Planeamento e Controlo 
de Gestão e tem por atribuições e responsabilidades:  

a) criar os mecanismos necessários que assegurem o cumprimento das normas e 
procedimentos definidos; 

b) coordenar o registo das transações de ativos Intangíveis e ativos Fixos Tangíveis  
(aquisições, abates, transferências entre locais e de investimentos em curso); 

c) assegurar o cumprimento das perdas por imparidade acumuladas; 

d) coordenar, de modo contínuo e regular, todos os processos ativos intangíveis e fixos 
tangíveis; 

e) assegurar a manutenção do cadastro dos ativos fixos tangíveis; 

f) preparar e apresentar informação de gestão; 

g) preparar o “Plano de investimentos anual” (também designado de orçamento) e 
submeter à apreciação e aprovação respetivamente do Conselho de Administração. 

 

A função Gestão de investimentos reporta diretamente à função Gestão de Ativos Intangíveis 
e Ativos Fixos Tangíveis, sendo desenvolvida pelo Gabinete de Planeamento e Controlo de 
Gestão e pelo Conselho de Administração. A função Gestão de investimento tem por 
atribuições e responsabilidades: 

a) produzir, controlar e disponibilizar informação de gestão adequada para elaborar o 
“Plano de investimentos anual”, fazer estudos de viabilidade, realizar investimentos e 
desinvestimentos; 

b) preparar o “Plano de investimentos anual” ( também designado de orçamento); 

c) comparar e analisar desvios face ao “Plano de investimentos anual”; 

d) assegurar em articulação com a função Gestão financeira de ativos intangíveis e 
ativos fixos tangíveis, o estudo de impacto em termos contabilísticos e financeiros das 
diferentes opções formais de organizar / classificar projetos de investimento ou obras 
de conservação; 

e) articular com a função Gestão financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis, 
os investimentos e desinvestimentos; 

f) aprovar as “Notas de encomenda” relativas a bens de investimento ; 

g) controlar que o total de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis e depreciações no 
cadastro, correspondem aos valores contabilizados em termos de contas de ativos e 
contas de gastos com depreciações. 



 
   

 
 
 

 Serviço de Aprovisionamento 
 

Pag. 65/89 

I.01.1 

A função Gestão financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis reporta diretamente à 
função Gestão de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis, é desenvolvida pelo Serviço de 
Gestão Financeira e pelo Serviço de Aprovisionamento, tendo como atribuições e 
responsabilidades:  

a) gerir a carteira de seguros do Hospital no que respeita  à adequada cobertura de riscos 
(quando aplicável); 

b) produzir informação de gestão; 

c) efetuar lançamentos nos registos contabilísticos (geral e analítica) e proceder à sua 
conferência; 

d) calcular as perdas por imparidade acumuladas. 

 

A função Gestão patrimonial reporta diretamente à função Gestão de ativos intangíveis e 
ativos fixos tangíveis, sendo desenvolvida pelo Serviço de Aprovisionamento e tem por 
atribuições e responsabilidades:  

a) efetuar o registo de todas as entradas (aquisições e transferências) dos ativos no 
cadastro; 

b) efetuar o registo de todos os abates dos ativos no cadastro; 

c) verificar a correção do cadastro; 

d) proceder a atualização dos dados mestre de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis ; 

e) efetuar a gestão da manutenção dos ativos; 

f) controlar os ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis e o seu estado de conservação 
mediante informação dos Serviços de Instalações e Equipamentos; 

g) garantir a constante atualização e monitorização do cadastro de ativos intangíveis e 
ativos fixos tangíveis, de modo a que reflita a situação atual e real destes ativos; 

h) efetuar a inventariação de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis; 

i) controlar e registar as transferências de ativos fixos tangíveis; 

j) analisar as necessidades dos Centros de responsabilidade através da “Requisição 
interna de ativos fixos tangíveis”; 

k) acompanhar o processo de alienação e destruição dos ativos de investimento. 

 

Os Serviços (os Centros de Responsabilidade), em termos de Gestão de ativos intangíveis e 
ativos fixos tangíveis têm a responsabilidade de:  

a) elaborar o “Plano de investimento do Centro de responsabilidade” sob orientações do 
Conselho de Administração, representando o investimento anual previsto do seu(s) 
centro(s) de custo(s); 
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b) especificar os investimentos a efetuar; 

c) validar a receção dos bens e serviços de conservação e manutenção recebidos; 

d) manter em adequado estado de conservação os bens à sua guarda; 

e) comunicar os ativos desaparecidos, danificados ou obsoletos; 

f) validar as “Folhas de carga” dos ativos sob a sua custódia.29 

 

 

3.1.3. Segregação de funções  

A Gestão de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis deverá ser independente das funções:  

a) Gestão de compras; 

b) Gestão de contas a pagar, pertence ao Serviço de Gestão Financeira; 

c) Tesouraria. 

 

A Gestão de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis não poderá:  

a) aprovar “Plano de investimentos anual”; 

b) alterar dados mestre de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis . 

 

A função Gestão de investimento não poderá:  

a) efetuar a contabilização de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis; 

b) registar os bens na aplicação “GHAF”30; 

c) proceder à inventariação dos ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis. 

 

A função Gestão financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis não poderá:  

a) registar ativos na aplicação “GHAF”; 

b) realizar investimentos e desinvestimentos; 

c) alterar dados mestre de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis. 

 

A função Gestão patrimonial não poderá:  

a) efetuar a contabilização dos ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis; 

b) realizar investimentos e desinvestimentos. 

                                                 
29 As folhas de carga deverão estar afixadas em cada divisão assim como permanentemente atualizadas na aplicação GHAF. 

30 A aplicação “GHAF – Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia” dispõe de módulos de gestão administrativa dos investimentos 
e de gestão de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis. 
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3.2. Gestão de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis   
 
3.2.1. Elaboração do “Plano de investimentos anual”  

 
3.2.1.1. Objetivos  

Assegurar que todas as aquisições de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis são devidamente 
orçamentadas e aprovadas.  

 

3.2.1.2. Procedimentos e controlos  

Qualquer Serviço do Hospital, também designados de Centro de Responsabilidade:  

a) recebe anualmente os “Pressupostos orçamentais”, da Gestão de investimentos 
previamente definidos pelo Conselho de Administração; 

b) perspetiva as respetivas necessidades de investimento em ativos intangíveis e ativos 
fixos tangíveis , para o ano seguinte, tendo em conta: 

i. volumes de atividade e de recursos a empregar e não extrapolações 
inflacionistas das verbas consideradas no ano anterior; 

ii. políticas e diretrizes do Hospital. 

c) elabora “Plano de investimento do Centro de responsabilidade” conjuntamente com 
o responsável pela área, em folha de cálculo, que consiste no orçamento dos 
investimentos a realizar valorizados, com base em diversas variáveis e informações 
recebidas, e de acordo com as instruções de elaboração definidas; 

d) reúne todo o processo e remete para aprovação do Conselho de Administração. 
 

A função de Gestão de investimentos, através do Gabinete de Planeamento e Controlo de 
Gestão e sob as orientações do Conselho de Administração:  

a) gera no “Plano de investimentos anual” do Hospital, as depreciações e os gastos das 
respetivas áreas, com base nas diversas informações recebidas de cada Centro de 
Responsabilidade, de acordo com o procedimento descrito no Gabinete de 
Planeamento e Controlo de Gestão, processo “1.3.1. Elaboração do Orçamento”; 

b) elabora “Mapa de Depreciações” previstas, por área (centro de custo), onde constem 
as depreciações de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis previsto adquirir no ano 
seguinte; 

c) analisa com a Gestão financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis e a 
Gestão patrimonial o “Plano de investimentos anual” e respetivo “Mapa de 
Depreciações”, para que se articulem em relação a: 
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i. investimentos e desinvestimentos; 

ii. obras de conservação; 

iii. manutenção; 

iv. exploração das oportunidades e requisitos para obtenção de apoios ao 
financiamento; 

d) reúne todo o processo para submissão a aprovação do Conselho de Administração; 

e) procede à reformulação do “Plano de investimentos anual”, de acordo com as 
indicações do Conselho de Administração efetuando as atividades anteriormente 
referidas; 

f) recebe o “Plano de investimentos anual” aprovado pelo Conselho de Administração; 

g) remete para o Serviço de Gestão Financeira o “Plano de investimentos anual”, para 
introdução na aplicação “SICC - Orçamental”; 

h) arquiva os “Planos de investimento dos Centros de responsabilidade” e o “Plano de 
investimentos anual” do Hospital aprovados. 

 

 

3.2.2. Análise de desvios  

  
3.2.2.1. Objetivos  

Deverá ser efetuado acompanhamento da execução orçamental de investimentos e obtidas 
justificações para todos os desvios significativos em relação ao “Plano de investimentos anual” 
aprovado.  

 

3.2.2.2. Procedimentos e controlos  

A função Gestão de investimentos designadamente, através do Gabinete de Planeamento e 
Controlo de Gestão, trimestralmente:  

a) obtém através da Gestão financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis e da 
função Gestão patrimonial, por via das aplicações de ativos fixos tangíveis disponíveis: 

i. “Mapa mensal de depreciações”; 

ii. “Mapa mensal de adições, transferências e abates”; 

b) elabora “Mapa de análise de desvios”, reconciliando os valores orçamentados face aos 
reais; 

c) analisa e obtém justificações para os desvios existentes, com o apoio de: 

i. Serviço de Gestão Financeira; 
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ii. Serviço de Aprovisionamento; 

iii. Responsáveis dos diversos Serviços (os Centros de responsabilidade); 

d) verifica se existe enquadramento orçamental para os desvios registados; 

e) verifica se foi solicitada, oportunamente, autorização para gastos inicialmente não 
autorizados e caso não estejam no âmbito dos gastos previamente autorizados ou 
enquadrados, remete para o Serviço de Gestão Financeira e para o Conselho de 
Administração; 

f) apresenta o “Mapa de análise de desvios”, juntamente com o justificativo dos desvios, 
para apreciação do Conselho de Administração; 

g) caso se considere necessário, proceder à revisão dos “Planos de investimento dos 
Centros de responsabilidade” e consequentemente, do “Plano de investimentos 
anual”, apresenta proposta de revisão dos respetivos planos ao Conselho de 
Administração31 e este comunica da decisão final à função Gestão de Investimentos; 

h) envia ao Serviço de Gestão Financeira para que proceda à atualização do “Plano de 
investimentos anual” na aplicação “SICC – Orçamental”; 

i) procede à atualização dos “Planos de investimento dos Centros de responsabilidade”; 

j) arquiva o processo de revisão aprovado. 

 

3.2.3. Aquisição de ativos fixos tangíveis  

 
3.2.3.1. Objetivos  

Todos os investimentos em ativos fixos tangíveis deverão ser: 

a) sujeitos a análise de validação da necessidade32; 

b) enquadrados no “Plano de investimento anual”; 

c) devidamente aprovados, de acordo com limites de autorização e competências 
definidos, não devendo em nenhuma circunstância ser subdivididos, com o objetivo 
de se enquadrarem em níveis de aprovação inferiores; 

d) devidamente documentados. 

 

                                                 
31 Sempre que o Conselho de Administração aprove proposta de revisão ao “Plano de Investimentos anual”, terá de remeter a 
mesma à tutela para aprovação. 
32 Para ativos de valor elevado para os quais, devido aos avanços tecnológicos, exista uma probabilidade elevada de se tornarem 
rapidamente obsoletos, o Hospital deverá ponderar efetuar contratos de Ieasing de equipamentos ao invés de recorrer a aquisição.  
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3.2.3.2. Procedimentos e controlos  

• Necessidade: 

O Centro de responsabilidade: 

a) deteta a necessidade de investimento; 

b) emite a “Requisição interna de ativos fixos tangíveis”, em suporte papel ou eletrónico, 
com a identificação da necessidade do ativo. 

 

• Validação e enquadramento orçamental da necessidade:  

 
A função Gestão patrimonial:  

a) verifica a existência do ativo no Hospital ou a necessidade de aquisição do mesmo e 
no caso de existência do ativo fixo tangível no Hospital: 

i. avalia se o bem necessita de ser sujeito a algum processo de manutenção ou 
reparação, recorrendo a um parecer técnico (se necessário); 

ii. reúne informação suficiente, para possibilitar uma análise e conclusão 
devidamente suportada, nomeadamente: 

 estado do ativo – bom/para abate/viabilidade de recuperação; 

 gastos associados à colocação do ativo funcional; 

 tempo de espera para disponibilidade do ativo; 

iii. caso se opte por não adquirir novo ativo, procede, de acordo com o 
procedimento “Transferência interna”; 

b) no caso de necessidade de aquisição do ativo fixo tangível, reúne informação 
suficiente para possibilitar uma análise e conclusão devidamente suportada, 
nomeadamente: 

i. gastos do ativo a adquirir; 

ii. tempo de espera para disponibilidade do ativo a adquirir; 

c) envia “Requisição interna de ativo fixo tangível” para o elemento do Conselho de 
Administração responsável pela respetiva área para enquadramento e emissão de 
parecer, de acordo com “Plano de investimentos do Centro de Responsabilidade” 
aprovado e mediante informação do Serviço de Gestão Financeira quanto à liquidez 
de tesouraria; 

d) a “Requisição interna de ativo fixo tangível” será enviada ao Conselho de 
Administração para aprovação prévia de início de processo de aquisição; 
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e) após aprovação da “Requisição interna de ativo fixo tangível”, envia o processo para a 
função Gestão de Compras, para que proceda a abertura de consulta ao mercado na 
aplicação “GHAF”, dando assim, início ao processo de aquisição descrito no processo 
de “Gestão de Compras”. 

 

 

3.2.4. Aprovação da “Nota de encomenda”  
 

3.2.4.1. Objetivos  

Todas as encomendas de ativo fixo tangível: 

a) são efetuadas ao abrigo de contrato, decisão sobre o fornecedor ou em conformidade 
com a legislação em vigor; 

b) são devidamente registadas na aplicação “GHAF”; 

c) são autorizadas pelo Conselho de Administração; 

d) não são, em nenhuma circunstância, subdivididas, com o objetivo de se enquadrarem 
em níveis de aprovação inferiores. 

 
3.2.4.2. Procedimentos e Controlos  

A emissão da “Nota de encomenda” de ativo fixo tangível é da responsabilidade da função 
Gestão de compras, através do Serviço de Aprovisionamento, de acordo com os procedimentos 
de pedidos de cotação e seleção de fornecedor referidos no processo de Gestão de compras.  

 
A função Gestão Financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis, através do Serviço de 
Aprovisionamento:  

a) recebe da Gestão de compras informação referente à seleção do fornecedor e 
restantes condições, que mereceram aprovação prévia do Conselho de 
Administração; 

b) analisa a “Nota de encomenda”, verificando se esta se encontra de acordo com valores 
planeados (contrato ou valor de cotação); 

c) submete a “Nota de encomenda” a aprovação do Conselho de Administração; 

d) envia a “Nota de encomenda” aprovada para a Gestão de compras, para que se 
proceda à aquisição do bem ou serviço. 
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3.2.5. Receção de ativos fixos tangíveis  
 

3.2.5.1. Objetivos  

Assegurar que: 

a) todas as receções de ativos fixos tangíveis são devidamente suportadas por “Nota de 
encomenda” e “Guia de remessa” do fornecedor; 

b) os ativos rececionados são controlados fisicamente e quaisquer situações anómalas 
são registadas na “Guia de remessa”; 

c) os ativos fixos tangíveis rececionados são registados no módulo de gestão de 
investimento da aplicação “GHAF” e atualizados no módulo de imobilizado da mesma 
aplicação; 

d) todas as receções nos Centros de responsabilidade são comunicadas à função Gestão 
patrimonial; 

e) a receção é realizada e registada em tempo oportuno. 

 
3.2.5.2. Procedimentos e controlos  

O ativo pode ser rececionado:  

a) na Receção (Armazém), de acordo com o descrito no processo “Gestão de 
Inventários”; 

b) nos Centros de responsabilidade. 

 

Na receção dos ativos fixos tangíveis devem obrigatoriamente estar presentes os responsáveis 
técnicos dos Serviços de Instalações e Equipamento referentes à área a que o equipamento se 
destina. 

 

Os elementos responsáveis pela receção dos ativos fixos tangíveis procedem a:  

a) verificação que o ativo rececionado confere com a “Nota de encomenda” em termos: 

i. qualitativos; 

ii. quantitativos; 

iii. especificações técnicas solicitadas; 

iv. funcionalidade; 

b) devolução ao fornecedor se a receção não está conforme e comunica ao 
responsável pela função Gestão patrimonial; 
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c) indicação no original e cópia da “Guia de remessa” das quantidades efetivamente 
recebidas e, assinatura da mesma, em evidência de receção; 

d) geram “Auto de receção” assinado por todos os intervenientes; 

e) enviam o “Auto de receção” e “Guia remessa” para a função Gestão patrimonial; 

f) procedem à alocação do ativo, de acordo com o destino evidenciado na “Requisição 
interna de ativos fixos tangíveis ”. 

 

A função Gestão patrimonial:  

a) recebe o “Auto de receção” do Centro de responsabilidade ou da Receção (Armazém); 

b) consulta a “Nota de encomenda” na aplicação “GHAF”; 

c) confere a quantidade e caraterísticas do ativo bem rececionado com a “Guia  de 
remessa” do fornecedor e com a “Nota de encomenda”; 

d) para receções conformes (parcial ou total), atualiza-se a aplicação “GHAF” 
(imobilizado), de acordo com o procedimento “1.3.2. Manutenção de dados mestre de 
ativos”; 

e) para receções não conformes, contacta o fornecedor e comunica a situação ao Serviço 
de Gestão Financeira (designadamente, o Serviço de Aprovisionamento como 
responsável pela receção das faturas); 

f) envia documentos para a função Gestão Financeira de ativos intangíveis e ativos fixos 
tangíveis (Serviço de Aprovisionamento) com indicação do estado da receção 
(conforme/não conforme). 

 

A função Gestão financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis, através do Serviço de 
Aprovisionamento:  

a) receciona a “Guia de remessa” e “Nota de encomenda”; 

b) aguarda a receção de fatura, para proceder ao registo da mesma na aplicação “GHAF”. 

 

 

3.2.6. Registo em cadastro  
 

3.2.6.1. Objetivos  

As aquisições de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis são total e corretamente registadas 
no cadastro na aplicação “GHAF” e contabilizadas.  



 
   

 
 
 

 Serviço de Aprovisionamento 
 

Pag. 74/89 

I.01.1 

 

3.2.6.2. Procedimentos e Controlos  

A função Gestão patrimonial:  

a) recebe a “Guia de remessa” e “Nota de encomenda” diretamente do fornecedor, da 
Receção ou dos Centros de responsabilidade requisitantes; 

b) efetua o registo dos bens na aplicação “GHAF” (“imobilizado”) e a respetiva “Ficha 
cadastro de ativos fixos tangíveis”, com a seguinte informação: 

i. número de código; 

ii. descrição; 

iii. localização do ativo; 

iv. centro de custo a que está afeto o ativo; 

v. data de aquisição, código (e/ou nome) do fornecedor; 

vi. número e data da fatura do fornecedor; 

vii. data da entrada em funcionamento, data do início da depreciação; 

viii. classe fiscal de acordo com a legislação em vigor, de acordo com a vida útil 
estimada; 

ix. valor de aquisição do ativo, discriminando, se aplicável, gastos com a compra, 
despesas com o transporte, seguro, instalação, etc.; 

x. classificação contabilística; 

xi. referência e data do documento de lançamento. 

c) mantém os registos atualizados; 

d) gera uma etiqueta com um código de barras33 e numera-as sequencialmente, de forma 
a identificar o ativo; 

e) procede à etiquetagem física dos ativos, através da colocação de etiquetas com o 
código de barras e, novamente numera-as sequencialmente, de acordo com regras 
definidas de uniformização; 

f)  produz e distribui a “Listagem de adições” por centros de custo, onde se verificaram 
aquisições para confirmação pelos Centros de Responsabilidade; 

g) recebe a “Listagem de adições” por centros de custo confirmada pelos responsáveis 
dos Centros de responsabilidade respetivos; 

h) arquiva cópias dos documentos por ordem sequencial (cronológica). 

                                                 
33 Pode ser utilizado um sistema de códigos de barra (com o número de série dos ativos fixos tangíveis). Este sistema permite uma 
mais fácil localização dos ativos fixos tangíveis, facilita a execução de inventários, apresenta menores gastos de manutenção e 
permite um uso mais eficiente do equipamento. 
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Para os ativos intangíveis sujeitos a registo, o Gabinete Jurídico providencia a efetivação dos 
registos relativos aos investimentos sujeitos a registo, dos quais se salientam os seguintes:  

a) terrenos e edifícios; 

b) veículos. 

 

A função Gestão financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis, através do Serviço de 
Aprovisionamento:  

a) receciona as faturas; 

b) carimba as faturas com indicativo da seguinte informação: 

i. data de entrada no Serviço de Aprovisionamento; 

ii. código do fornecedor; 

iii. número do concurso; 

iv. número da nota de encomenda; 

v. número do documento; 

vi. número das contas da classe 4 onde irá ser registado. 

c) regista as faturas na aplicação “GHAF”, especificamente código de fornecedor, número 
da fatura e valor; 

d) envia os documentos para o Serviço de Gestão Financeira, para efetivação dos 
seguintes registos contabilísticos: 

 

 

 

 

 

A Gestão Financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis, através do Serviço de Gestão 
Financeira, trimestralmente, procede a:  

a) reconciliação do total do cadastro em termos de ativos intangíveis e ativos fixos 
tangíveis e depreciações, com as respetivas contas do Razão; 

b) investiga diferenças; 

c) propõe ajustamentos/reclassificações e solicita à função Gestão Patrimonial para 
efetuar tais ajustamentos. 

 

Cr 271  Fornecedores de investimentos 

Db 42 Propriedades de Investimento  
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3.2.7 Depreciações 

 

3.2.7.1. Objetivos  

As depreciações são calculadas corretamente, de acordo com a vida útil dos ativos, registadas 
no cadastro e contabilizadas.  
 

3.2.7.2. Procedimentos e controlos  

A função Gestão Financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis, através do Serviço de 
Aprovisionamento, mensalmente, procede a: 

a) gerar as depreciações por duodécimos, através da aplicação “GHAF” (módulo de 
imobilizado), que calcula as depreciações de forma automática, com base nos dados 
em cadastro e na respetiva classificação34 ; 

b) produção de “Listagem de depreciações”; 

c) gerar o ficheiro de movimentação mensal contabilística35 das depreciações, onde se 
encontram parametrizados os seguintes movimentos: 

 

Db 64 Gastos de depreciação e de amortização 

Cr 439 Perdas por imparidade acumuladas 

 

d) envio da “Listagem de depreciações” e do ficheiro de movimentação mensal 
contabilística das depreciações para o Serviço de Gestão Financeira, como suporte de 
lançamento;  

e) confirmação do registo das depreciações do ano e acumulado na aplicação “GHAF”; 

f)  gerar, no final do exercício, do “Mapa de depreciações”; 

g) envio dos mapas gerados ao Serviço de Gestão Financeira, para fundamentação do 
anexo às demonstrações financeiras.  

 
  

                                                 
34 Para a determinação da taxa a aplicar ao ativo em depreciação, deverá ainda consultar-se a Portaria n.° 671/2000, de 15 de Abril e 
o Decreto Regulamentar n.° 25/2009, de 14 de Setembro, para bens em amortização ao abrigo do Cadastro e Inventário de Bens do 
Estado após 1 de janeiro de 2017, conforme dispõe o n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro aplicar-
se-á o Classificador Complementar 2 (capitulo 7 PCM) SNC, conforme Portaria 189/2016 de 14 de julho.  
35 A movimentação contabilística das depreciações é efetuada automaticamente através da importação para a aplicação “SICC” do 
ficheiro emitido pela aplicação “GHAF”.  
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A função Gestão Financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis, através do Serviço de 
Gestão financeira, procede : 

a) mensalmente, importação da aplicação “GHAF” o ficheiro de movimentação mensal 
contabilística das depreciações;  

b) verificação, numa base de amostragem, do cálculo das depreciações; 

c) verificação, numa base trimestral, se o valor acumulado das depreciações registadas 
por rubrica contabilisticamente na aplicação “SICC” correspondem aos valores 
acumulados na aplicação “GHAF”. 

 

 

3.2.8. Investimentos em curso 
  

3.2.8.1. Objetivos  

Todos os investimentos em curso são devidamente geridos e transferidos para ativos intangíveis 
ou ativos fixos tangíveis, aquando da sua entrada em funcionamento.  

 
3.2.8.2. Procedimentos e controlos  

A Gestão financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis, através do Serviço de 
Aprovisionamento:  

a) receciona “Autos de medição”/ “Faturas” dos Centros de responsabilidade ou do 
Serviço de Instalações e Equipamentos; 

b) valida faturas com os contratos celebrados e com os respetivos “Autos de medição” 
previamente validados (os “Autos de medição” são previamente validados por um 
elemento competente designado);  

c) regista os “Autos de medição”/faturas dos respetivos projetos em curso, na aplicação 
“GHAF” e carimba os documentos onde faz constar a seguinte informação: 

i. data de entrada no Serviço de Aprovisionamento; 

ii. código do fornecedor; 

iii. número do concurso; 

iv. número da nota de encomenda; 

v. número do documento; 

vi. número da sub-conta da rubrica 43 onde irá ser registado; 

d) envia “Autos de medição”/ “Faturas” para o Serviço de Gestão Financeira; 
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e) efetua uma análise de gastos, identificando desvios face ao contrato aprovado e 
questiona o gestor da obra; 

f) receciona o “Auto de receção provisório/definitivo” das empreitadas; 

g) valida os “Autos de receção”; 

h) regista na aplicação “GHAF” a transferência dos investimentos correspondente (em 
curso) para ativos intangíveis. 

 

A função Gestão financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis, através do Serviço de 
Gestão Financeira: 

a) receciona “Autos de medição”/ faturas dos investimentos em curso e efetua o seguinte 
movimento contabilístico: 

Cr 271 Fornecedores de Investimentos 

Db 45 Investimentos em curso  

b) após a receção dos “Autos de receção” devidamente validados, efetua o lançamento 
contabilístico de transferência de investimentos em curso para ativos intangíveis: 

Db 43/44 Ativos Fixos Tangíveis/Ativos Intangíveis 

Cr 45 … Investimentos em curso 

 
 

 

3.2.9. Transferência interna  
 

3.2.9.1. Objetivos  

As transferências de ativos fixos tangíveis entre localizações são total e corretamente registadas 
no cadastro.  
 

3.2.9.2. Procedimentos e controlos  

● Origem no Centro de responsabilidade:  

O Centro de responsabilidade que transfere o ativo (serviço emissor):  

a) emite o documento de movimentação de ativos fixos tangíveis , “Guia de 
transferência de ativos fixos tangíveis ”36 e regista no módulo “Manutenção e 

                                                 
36 A”Guia de transferência de ativos fixos tangíveis” está disponível na Intranet do Hospital na pasta “Informações -> 
Formulários -> Aprovisionamento -> Doc’s” 
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Assistência Técnica” na aplicação GHAF descrevendo o ativo a ser transferido, o 
número de inventário, a justificação, a indicação de alteração de afetação, o n.º 
mecanográfico e nome do responsável pelo ativo fixo tangível e a data de envio;  

b) após o envio da “Guia de transferência de ativo fixo tangível” para o Centro de 
responsabilidade que recebe o ativo, entrega o ativo fixo tangível.  

 

O Centro de responsabilidade que recebe o ativo:  

a) recebe e confere o ativo e a “Guia de transferência de ativo fixo tangível” remetida por 
correio eletrónico pelo Centro de Responsabilidade que transferiu o ativo;  

b) coloca em evidência de receção na “Guia de transferência de ativo fixo tangível”, o n.º 
mecanográfico e o nome do responsável pelo ativo fixo tangível; 

c) remete à função Gestão Patrimonial37, através do módulo “Manutenção e Assistência 
Técnica” na aplicação GHAF, a “Guia de transferência de ativo fixo tangível” 
devidamente preenchida.  

 

A função Gestão patrimonial:  

a) receciona o registo “Guia de transferência de ativo fixo tangível” na aplicação GHAF; 

b) analisa a sua validade (deve constar os números mecanográficos e nomes dos 
responsáveis de ambas as partes envolvidas); 

c) atualiza a ficha de cadastro de ativos fixos tangíveis na aplicação “GHAF” (imobilizado); 

d) relaciona na aplicação , a “Guia de transferência de ativo fixo tangível ”com o bem 
transferido. 

 
● Origem na Gestão Patrimonial  

A função Gestão patrimonial:  

a) emite a “Guia de transferência de ativo fixo tangível”, garantindo a assinatura das 
partes envolvidas e a colocação dos respetivos nºs mecanográficos; 

b) transfere fisicamente o ativo; 

c) atualiza a “Ficha de cadastro de ativo fixo tangível ” na aplicação “GHAF” (imobilizado); 

d) assina e data em evidência de confirmação da alteração, a “Guia de transferência de 
ativo fixo tangível” e arquiva o documento digitalmente associando-o ao histórico do 
bem. 

 

                                                 
37 Responsável pelo Inventário do Hospital do Serviço de Aprovisionamento. 
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● Controlo de transferências  

Após a efetivação da transferência do ativo fixo tangível, cada Centro de Responsabilidade 
deve: 

a) verificar através da aplicação “GHAF”, as “Folhas de carga” (listagem dos ativos) que 
se encontram sob a sua responsabilidade; 

b) caso detetem alguma divergência, devem comunicar à função Gestão Patrimonial 
para que possa provocar os procedimentos necessários para a sua regularização. 

 

A função Gestão patrimonial, anualmente:  

a) acede aos “Movimentos do ativo fixo tangível ” da aplicação “GHAF“; 

b) verifica que as transferências foram corretamente registadas; 

c) produz “Folhas de carga” atualizadas e distribui pelos diversos Centros de 
responsabilidade, para confirmação pelos mesmos; 

d) arquiva e digitaliza todos os documentos em pasta própria do serviço. 

 

 

3.2.10. Abate  

 
3.2.10.1. Objetivos  

Assegurar que os abates de ativos fixos tangíveis são devidamente:  

a) aprovados, total e corretamente registados no cadastro e contabilizados; 

b) quando aplicável, comunicados à respetiva repartição de Finanças, através de  um 
“Auto de abate” conforme modelo seguinte. 
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3.2.10.2. Procedimentos e Controlos  

● Abate por inexistência do ativo físico: sinistro ou furto de ativos  

A participação de uma ocorrência é necessária sempre que se verifique um caso de 
furto, extravio, incêndio, deterioração, etc.  

 

O Centro de responsabilidade requisitante:  

a) emite de imediato o “Auto de ocorrência”38 para conhecimento e decisão do Conselho 
de Administração; 

b) regista a informação no módulo “Manutenção e Assistência Técnica” da aplicação 
GHAF, ficando percetivo à função Gestão patrimonial. 

 

A função Gestão patrimonial:  

a) receciona o “Auto de ocorrência”; 

b) comunica o sucedido às funções: 

i. Conselho de Administração;  

ii. interessadas diretamente no ato. 

 

O Conselho de Administração procede ao apuramento de responsabilidades, não dispensando 
a participação às autoridades, nos casos em que tal se justifique.  

 

Caso haja necessidade de abate do ativo fixo tangível, a função Gestão patrimonial após ter 
recebido o “Auto de ocorrência” (deve constar no auto, parecer do Conselho de Administração, 
com indicação para abate): 

a) emite “Guia de movimento de inventários – inutilização”, que deverá ser rubricada 
pelo responsável do Serviço de Aprovisionamento; 

b) envia “Guia de movimento de inventários - inutilização” ao Conselho de 
Administração para autorização; 

c) regista o abate no cadastro de ativo fixo tangível na aplicação “GHAF”39; 

d) produz “Mapa de abates” e remete-os ao Serviço de Gestão Financeira; 

                                                 
38 O ”Auto de ocorrência” está disponível na Intranet do Hospital na pasta “Informações -> Formulários -> Aprovisionamento -> 
Doc’s”. 
 
39 A aplicação gera automaticamente ficheiro de movimentação contabilística dos abates, para posterior envio ao Serviço de 
Gestão Financeira. 
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e) envia “Guias de movimento de inventário - inutilização” ao Serviço de Gestão 
Financeira, devidamente autorizadas sempre que solicitadas; 

f) arquiva cópia da documentação em pasta própria do serviço. 

 
 

A função Gestão financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis, através do Serviço de 
Gestão Financeira:  

a) analisa “Mapa de abates” e efetua o respetivo registo contabilístico através da 
importação de ficheiro de abates:  

i. pelo valor das depreciações contabilizadas relativas aos ativos abatidos:  

 

Cr 43 Ativos fixos tangíveis 

Db 439 Perdas por imparidade acumuladas 

b) caso as depreciações acumuladas sejam inferiores ao valor pelo qual os ativos fixos 
tangíveis estavam debitados na rubrica 43, e portanto, após o lançamento 
anteriormente indicado, houver ainda um saldo devedor na respetiva divisionária da 
referida rubrica 43, no que diz respeito à depreciação que foi abatida ao ativo, 
transfere-se esse saldo para a conta 6873:  

Cr 43 Ativos fixos tangíveis 

Db 6873 Abates 

 

● Abate de bens obsoletos: 

Os Centros de responsabilidade ao identificarem ativos em estado de obsolescência:  

a) emitem “Pedido/requisição de reparação” ao Serviço de Instalações e Equipamentos 
e este verifica, se um ativo deve ou não ser inutilizado, mencionando a seguinte 
informação:  

i. justificação para o abate;  

ii. estado do ativo fixo tangível;  

b) o Serviço de Instalações e Equipamentos informa o Centro de Responsabilidade que 
o ativo fixo tangível deve ser inutilizado; 

c) comunicam a entrega  do ativo à Gestão patrimonial no módulo “Manutenção e 
Assistência Técnica” da aplicação GHAF. 
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A função Gestão patrimonial:  

a) recebe o ativo fixo tangível relacionando-o com a comunicação registada, emitindo a 
“Guia de movimento de inventários – inutilização” , à qual deverá acrescentar o valor 
bruto do ativo fixo tangível;  

b) analisa e decide sobre o destino a dar ao ativo fixo tangível, a referir:  

i. Alienação a título oneroso; 

ii. Abate por destruição do ativo fixo tangível físico; 

c) refere a conclusão na comunicação de abate e procede, de acordo, com o 
processo associado ao destino dado ao ativo fixo tangível. 

 

 Alienação a título oneroso:  

Sempre que se realize uma alienação a título oneroso de ativos, esta tem de ser devidamente 
autorizada, de acordo com limites de autoridade e competência definidos e, assim 
documentada, através de fatura ou documento equivalente, que valide a venda efetuada.  

 

A função Gestão patrimonial:  

a) inicia consulta ao mercado para venda de ativos (publicação em jornais ou consulta 
direta a potenciais interessados) – sugestão: apenas referir publicitação da consulta;  

b) recebe as diversas propostas de compra, 
analisa as propostas de compra e elabora mapa comparativo de propostas; 

c) toma a decisão em relação ao comprador e por fim, 
solicita aprovação da proposta do comprador ao Conselho de Administração; 

d) efetiva a venda; 

e) envia os documentos da venda para o Serviço de Gestão Financeira, para que esta 
proceda à sua contabilização.  

 

A função Gestão patrimonial deve proceder simultaneamente ao abate do ativo fixo tangível 
alienado e: 

a) emite “Guia de movimento de inventários – inutilização”; 

b) envia “Guia de movimento de inventários - inutilização” para aprovação do Conselho 
de Administração; 

c) regista o abate na “Aplicação de gestão de ativos fixos tangíveis”, nomeadamente na 
ficha cadastro dos ativos fixos tangíveis ; 



 
   

 
 
 

 Serviço de Aprovisionamento 
 

Pag. 84/89 

I.01.1 

d) produz “Mapa de abate” e remete-os ao Serviço de Gestão Financeira40; 

e) digitaliza e envia “Guias de movimento de inventários - inutilização” ao Serviço de 
Gestão Financeira, devidamente autorizadas sempre que solicitadas. 

 

A função Gestão Financeira dos ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis, através do Serviço 
de Gestão Financeira: 

a) analisa os documentos da venda, o “Mapa de abates” e efetua o respetivo registo 
contabilístico; 

b) caso a venda dê origem a uma perda:  

i. pelo produto da venda: 

Cr 2789 Outros  

Db 6871 Alienações 

ii. pelo abate do ativo fixo tangível: 

Db 6871 Alienações 

Cr 43 Ativos fixos tangíveis 

c) caso as imparidades acumuladas sejam inferiores ao valor pelo qual os ativos fixos 
tangíveis estavam debitados na conta 439, a diferença:  

Db 439  Perdas por imparidade acumuladas 

Cr 6871 Alienações 

O saldo da conta 6871, revela a perda na venda que se efetuou;  

d) caso a venda dê origem a um ganho:  

i. pelo produto da venda:  

Db 2789 Outros  

Db 7612 Reversões - Ativos fixos tangíveis 

 

ii. pelo abate do ativo: 

Db 7612 Reversões - Ativos fixos tangíveis 

Cr 43 Ativos fixos tangíveis 

e) caso das perdas por imparidades acumuladas sejam inferiores ao valor pelo qual os 
ativos fixos tangíveis estavam debitados na conta 43, a diferença:  

 

                                                 
40 Modelo 32.1 – “abatidos no exercício” disponível na aplicação GHAF. 
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Db 439 Perdas por imparidades acumuladas 

Cr  7612 Reversões - Ativos fixos tangíveis 

O saldo da conta 7612 revela o ganho na venda que se efetuou. 
 

  Abate por destruição do ativo fixo tangível físico:  

Caso haja necessidade de abate físico do ativo fixo tangível, a função Gestão patrimonial após 
ter recebido as devidas instruções — “Guia de movimento de inventários - inutilização” — 
aprovadas pelo Conselho de Administração, com indicação de destruição, procede à elaboração 
de uma comunicação escrita, à Direção-Geral de Finanças. Esta poderá nomear um seu elemento 
para presenciar a realização do abate do ativo fixo tangível.  

 

A função Gestão patrimonial:  

a) emite “Guia de movimento de inventário - inutilização” com proposta de destruição 
do ativo fixo tangível e remete ao Conselho de Administração para autorização; 

b) regista o abate na aplicação “GHAF”, nomeadamente na ficha cadastro de ativos fixos 
tangíveis;  

c) produz “Mapa de abates” e envia “Guias de movimento de inventários - inutilização” 
devidamente preenchidas e autorizadas pelo Conselho de Administração ao Serviço 
de Gestão Financeira (note-se que o Serviço de Gestão Financeira terá que comunicar 
à Direção-Geral de Finanças com um pré-aviso de 8 dias úteis, a data da destruição do 
ativo fixo tangível); 

d) prepara o processo logístico da destruição; 

e) valida e assiste no processo de destruição.  

 

A função Gestão financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis, através do Serviço de 
Gestão Financeira:  

a) remete 8 dias úteis antes da destruição do ativo fixo tangível as “Guias de movimento 
de inventários - inutilização” devidamente preenchidas e autorizadas pelo Conselho 
de Administração, para a Direção-Geral de Finanças. 

b) analisa “Mapa de abates” e efetua o respetivo registo contabilístico:  

i. pelo abate do ativo:  

 

Cr 43 Ativos Fixos Tangíveis 

Db 439 Perdas por imparidades acumuladas 
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c) caso as perdas por imparidades acumuladas sejam inferiores ao valor pelo qual os 
ativos fixos tangíveis estavam debitados na conta 43, a diferença:  

Cr 43 Ativos fixos tangíveis 

Db 6873 Abates 

 
 

3.2.11. Inspeção física de ativos fixos tangíveis do Hospital 

  
3.2.11.1. Objetivos  

Assegurar que os ativos fixos tangíveis são inspecionados regularmente de forma a garantir:  

a) existência e/ou titularidade; 

b) operacionalidade e obsolescência dos ativos. 

 
3.2.11.2. Procedimentos e Controlos  

A função Gestão patrimonial, anualmente e sempre que se verifiquem alterações na direção do 
Centro de responsabilidade:  

a) solicita aos Centros de responsabilidade confirmação dos ativos existentes nos 
mesmos, rubricando a “Folha de carga”;  

b) verifica que a “Folha de carga” confirmada corresponde à última versão e 
solicita esclarecimentos para ativos não confirmados; 

c) solicita ao Centro de responsabilidade a preparação de “Guia de transferência de 
ativos fixos tangíveis”, no caso de não ter sido previamente comunicada.  

 

A função Gestão patrimonial, numa base sistemática e rotativa (anual), de modo a abranger a 
totalidade dos ativos significativos: 

a) gera listagens dos ativos por Centro de responsabilidade, utilizando o relatório “Lista 
de inventário físico”, com os seguintes campos (necessários):  

i. tipo de ativo;  

ii. função ou aplicação; 

iii. número de registo;  

iv. localização;  

v. data da última auditoria;  

vi. centro de custo;  

vii. historial de localizações.  
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b) efetua a verificação física da totalidade dos ativos fixos tangíveis à guarda dos Centros 
de responsabilidade; 

c) obtém justificações quanto a quaisquer divergências;  

d) procede à confirmação que a titularidade se encontra registada em nome do Hospital, 
para os ativos que possuem títulos ou registos de propriedade (viaturas, terrenos, 
etc.), mediante informação do Gabinete Jurídico;  

e) emite um “Relatório de inspeção física de ativos” com conclusões, em resultado das 
verificações físicas, onde faz referência a eventuais necessidades de transferência ou 
abate/substituição dos ativos;  

f) apresenta relatório, caso seja solicitado, ao Serviço de Gestão Financeira;  

g) procede de acordo com:  

i. Procedimento “3.2.9. Transferência interna”; 

ii. Procedimento “3.2.10. Abate”;  

h) arquiva relatório e listagens dos ativos por serviço. 

 

 

3.2.12. Gestão de frota automóvel  
 

3.2.12.1. Objetivo  

Assegurar que todas as despesas relativas à frota automóvel do Hospital são atempadamente 
apresentadas: 

a) devidamente justificadas, quanto à sua: 

i. necessidade; 

ii. despesa efetiva, comprovada por apresentação de fatura. 

b) razoáveis, face às necessidades. 

 
3.2.12.2. Procedimentos e Controlos  

A função Gestão financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis, através do Serviço de 
Aprovisionamento, mensalmente:  

a) recebe as faturas aprovadas pelo responsável do Serviço de Instalações e 
Equipamentos, individualizadas por veículo, relativas a: 

i. combustível (cartões frota); 

ii. portagens (recibo/estrato); 
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iii. inspeções (caso aplicável); 

iv. revisões (caso aplicável); 

v. reparações (caso aplicável); 

vi. seguros. 

b) regista faturas na aplicação “GHAF” e remete-as para o Serviço de Gestão Financeira; 

c) preparam “Mapa de despesas”, por veículo; 

d) verificam requisições existentes para a manutenção deste veículo, devidamente 
aprovadas. 

 

Os Serviços de Instalações e Equipamentos responsáveis pela função Gestão patrimonial da 
frota automóvel: 

a) analisam os quilómetros percorridos e a sua razoabilidade, perante as indicações de 
deslocações; 

b) recebe a informação de despesas relativa a cada veículo existente no Hospital, analisa 
o nível de despesas (conservação e reparação) efetuadas com cada veículo, para 
situações analisadas com gastos associados elevados, submete ao Conselho de 
Administração uma “Proposta de substituição do veículo”; 

c) recebe proposta aprovada e, caso o veículo seja ativo fixo tangível do Hospital, envia 
proposta aprovada para o Serviço de Aprovisionamento para que este proceda de 
acordo com o procedimento “3.2.10. Abate”.  

 

 

 

3.3. Informação de gestão  
 
3.3.1. Objetivo  

É produzida informação de gestão adequada à monitorização da atividade de gestão de ativos 
intangíveis e ativos fixos tangíveis (movimentações, depreciações e investimentos) que permita 
atingir os objetivos do Hospital de uma forma eficiente e eficaz.  

 

3.3.2. Procedimentos e controlos  

A função Gestão financeira de ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis, através do Serviço de 
Aprovisionamento, mensalmente:  
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a) produz relatórios, através da aplicação “GHAF” com o estabelecido no SNC-AP41: 

i. mapa de depreciações; 

ii. execução de programas e projetos de investimento; 

iii. ativos afetos às atividades do Hospital; 

iv. relação de ativos sem mensuração; 

b) produz relatórios de gestão com a seguinte informação: 

i. lista de investimentos realizados; 

ii. ativos fixos tangíveis em curso; 

iii. ativos utilizados em regime de locação financeira; 

c) envia informação tratada ao Serviço de Gestão Financeira, devidamente assinada em 
evidência de execução; 

d) envia lista dos investimentos realizados para o Gabinete de Planeamento e Controlo 
de Gestão. 

 

O Serviço de Gestão Financeira, na posse da informação produzida:  

a) analisa os valores obtidos em termos de razoabilidade e valida por evidência; 

b) define medidas para ultrapassar deficiências detetadas em termos de registos 
contabilísticos. 

 

O Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, mediante informação disponibilizada: 

a) analisa desvios face ao “Plano de investimentos anual”; 

b) define medidas para ultrapassar deficiências detetadas; 

c) e, reporta ao Conselho de Administração. 

                                                 
41 “Sistema de Normalização Contabilística – Administração Pública”. 


