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PLANO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

O plano de Estágio é um documento formal anexo ao Termo de Compromisso, que 

relata os objetivos e as atividades a serem realizadas pelo estagiário. 

O presente plano de estágio curricular foi sugerido pela Dr.ª Maria da Graça de Sousa 

Carvalheiras, supervisora e diretora do Departamento Financeiro da Unidade Local de 

Saúde da Guarda, propondo as seguintes atividades: 

• Desempenho de atividades relacionadas com conferência de extratos de 

fornecedores, reconciliações de saldos de terceiros e de criação de mapas com a 

identificação das contas de movimento existentes no balancete com a finalidade 

de analisar a evolução das mesmas; 

• Colaboração no preenchimento da IES 2017 – Informação Empresarial 

Simplificada; 

• Preparação e atualização de mapas relacionados com a execução orçamental; 

• Elaboração de Reconciliações Bancárias; 

• Colaboração na criação de ficheiros com a identificação dos dois planos de 

contas (POCMS e SNC AP), sendo possível a comparação de balancetes entre o 

ano 2017 (POCMS) e 2018 (SNC-AP); 

• Breve passagem pelas diversas atividades existentes nos Serviços Financeiros 

dado o tempo de duração do estágio, para que fique com uma noção da estrutura 

existente. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

O presente relatório de estágio está enquadrado no plano curricular da Licenciatura em 

Gestão da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico da 

Guarda (IPG). O objetivo é relatar todas as atividades desenvolvidas durante o estágio 

de 400 horas no departamento Financeiro da Unidade Local de Saúde da Guarda (ULS - 

Guarda). 

O estágio curricular visa aproximar os alunos à realidade do ambiente de trabalho 

dentro da área do curso estudado, com o intuito de aplicar os conhecimentos adquiridos. 

Neste documento será apresentada a contextualização do meio envolvente da entidade 

acolhedora, a sua descrição e todas as atividades realizadas ao longo do estágio. 

 

Palavras – Chave: Gestão; Contabilidade; Balancetes; Orçamentos; SNC. 

JEL Classification:  M1- Business Administration 

   M10 – General 

   M4 – Accounting and Auditing 

   M40 - General 
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INTRODUÇÃO 

Na realização do estágio curricular tornou-se pertinente elaborar o respetivo relatório, 

dando cumprimento ao estipulado no plano curricular do curso e obtenção do grau de 

licenciado em Gestão. Realizou-se uma pesquisa de possíveis locais de estágio na 

Cidade da Guarda (Anexo 1) optando no final pela Unidade Local de Saúde da Guarda 

(ULS-Guarda). 

O objetivo do relatório é relatar todas as tarefas realizadas durante o estágio na ULS-

Guarda, identificar as dificuldades sentidas e aplicar os conhecimentos adquiridos nos 3 

anos de curso nas 400 horas de estágio, compreendido entre 4 de junho de 2018 e 23 de 

agosto de 2018. 

Para melhor compreensão, o relatório está repartido em três capítulos. 

O primeiro capítulo contextualiza o meio envolvente da ULS – Guarda, nomeadamente 

a sua localização geográfica. 

O segundo capítulo dá a conhecer a Instituição recetora do estágio, aborda a sua 

caracterização, a sua história, estrutura organizacional, entre outros. 

O terceiro capítulo reporta todas as atividades realizadas durante o período de estágio. 
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CAPÍTULO I - MEIO ENVOLVENTE 
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Figura 1: Distrito da Guarda 

1.1. NOTA INTRODUTÓRIA 

O capítulo I apresenta de forma resumida, informações sobre a Cidade da Guarda, fala 

da sua história, dos seus limites geográficos, os principais acessos rodoviários e explica 

o significado dos 5F’s da Cidade. 

1.2. CIDADE DA GUARDA1 

A cidade da Guarda é das cidades mais antigas de Portugal, a carta de foral foi-lhe 

outorgada pelo Rei D. Sancho I, o Povoador, no recuado ano de 1199. A sua localização 

estratégica é uma mais-valia sendo uma porta importante para a ligação com a Europa. 

O Distrito da Guarda é constituído por 14 Concelhos (Figura 1) e 43 Freguesias, sendo a 

mais populosa, a freguesia da Guarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Informação recolhida do site oficial do Município da Guarda (https://www.mun-

guarda.pt/Portal/default.aspx) e do site oficial da Freguesia da Guarda 

(http://www.freguesiadaguarda.pt/page?nocache=0.281&pageid=a0G2000000sEBgPEAW). 

 

https://www.mun-guarda.pt/Portal/default.aspx
https://www.mun-guarda.pt/Portal/default.aspx
http://www.freguesiadaguarda.pt/page?nocache=0.281&pageid=a0G2000000sEBgPEAW
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Figura 2: Sé Catedral da Guarda 

A Sé Catedral da Guarda é um dos mais belos monumentos do seu género, existentes 

em Portugal, que se ergue majestosa no centro da cidade (Figura 2), foi mandada erigir 

durante o reinado de D. João I, por iniciativa do bispo D. Vasco de Lamego. As obras, 

iniciadas em 1390, só foram concluídas no tempo de D. João III, arrastando-se por mais 

de 150 anos. Como resultado, a Sé tornou-se uma das igrejas mais emblemáticas de 

Portugal e também um dos melhores monumentos a visitar em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cidade da Guarda é conhecida como “A Cidade dos 5 F’S”, cada “F” tem a sua 

designação para definir a Cidade tal como: 

• FORTE: A torre do castelo, as muralhas e a posição geográfica demonstram 

a sua força; 

• FARTA: Devido à riqueza do vale do Mondego; 

• FRIA: A proximidade à Serra da Estrela e o facto de estar situada a uma 

grande altitude; 
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Figura 3: Brasão e Bandeira 

Fonte: Município da Guarda 

Figura 3: Brazão e Bandeira 

• FIEL: Porque Álvaro Gil Cabral – Trisavô de Pedro Álvares Cabral – 

recusou entregar as chaves da cidade ao Rei de Castela durante a crise de 

1383-85. Teve ainda fôlego para combater na batalha de Aljubarrota e tomar 

assento nas Cortes de 1385 onde elegeu o Mestre de Avis (D. João I) como 

Rei; 

• FORMOSA: Pela sua natural beleza. 

A freguesia da Guarda “nasceu” no ano de 2013, sendo-lhe atribuído um Brazão e 

bandeira (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

A atual Freguesia da Guarda tem uma área territorial de 40 Km2 e uma população 

recenseada de 26 mil habitantes. 

A Cidade da Guarda é uma cidade capital de distrito e sede de concelho. É limitada por: 

• A Nordeste por Pinhel; 

• A leste por Almeida; 

• A sudoeste pelo Sabugal; 
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• A sul por Belmonte e Covilhã; 

• A Oeste por Manteigas e Gouveia; 

• A Noroeste por Celorico da Beira. 

O seu distrito tem uma população residente de 173 831 habitantes. Situada no último 

contraforte Nordeste da Serra da Estrela, a 1056 metros de altitude (torre de menagem), 

sendo a cidade mais alta de Portugal. 

É uma porta de ligação muito importante com a Europa, sendo os principais acessos 

rodoviários: 

1. A25 – Que liga a Guarda a Aveiro e ao Porto; 

2. Fronteira - dando ligação direta a Madrid; 

3. A23 – Que liga a Guarda a Lisboa e ao Sul de Portugal; 

4. IP2 – Que liga a Guarda a Trás-os-Montes e Alto Douro, nomeadamente a 

Bragança. 

1.3. GUARDA: A CIDADE “BIOCLIMÁTICA IBÉRICA”2 

A Cidade da Guarda é por Excelência, uma cidade vocacionada para o tratamento de 

doenças respiratórias, devido à qualidade do ar que se respira. 

O índice de pureza e qualidade do ar tornou-a a “Cidade Bioclimática Ibérica”, 

classificação atribuída pelas grandes potencialidades da região para tratamento de 

doenças respiratórias. A certificação foi concedida através do Instituto Clínico de 

Alergologia do Hospital Inglês (ICAHI) de Lisboa. Os responsáveis pelo instituto 

atribuíram-lhe esta categorização atendendo à qualidade do ar na região que, acima dos 

700/800 metros de altitude, torna mais raros os ácaros e fungos. É também nesta região 

que os pólenes continuam a existir, mas em menor quantidade. 

                                                 
2 ULS-GUARDA. (2018a). 
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A classificação atribuída à cidade veio reforçar o reconhecimento do bom ar da Guarda, 

já testemunhado no início do século XIX e que se materializou com a construção do 

Sanatório Sousa Martins. 

1.4. GEOGRAFIA E CLIMA3 

A cidade da Guarda insere-se no último contraforte Norte da Serra da Estrela, é a cidade 

mais alta de Portugal, com uma altitude de 1056 metros. 

O clima da cidade da Guarda é temperado, com influência mediterrânea, pois no verão 

há uma curta estação seca. Os meses mais quentes da Guarda são julho e agosto, os mais 

frios são janeiro e fevereiro. 

Janeiro é também o mês mais chuvoso e agosto o mais seco. Com uma temperatura 

média anual de 10ºC, a Guarda é considerada uma das cidades mais frias de Portugal, 

ocorrendo em alguns dias do ano queda de neve e temperaturas negativas. 

  

                                                 
3 Informação recolhida do site oficial do Município da Guarda (https://www.mun-

guarda.pt/Portal/default.aspx). 

https://www.mun-guarda.pt/Portal/default.aspx
https://www.mun-guarda.pt/Portal/default.aspx
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9 

 

2.1. NOTA INTRODUTÓRIA 

O capítulo II pretende apresentar de forma resumida a Instituição recetora do estagiário 

abordando a sua história, a sua representação física e organizacional, a sua missão, 

visão, valores e legislação, terminando com uma análise crítica das forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças (SWOT). 

2.2. SANATÓRIO SOUSA MARTINS4 

As origens do Sanatório Sousa Martins remontam aos finais do século XIX, período em 

que começou uma luta organizada contra a doença da tuberculose em Portugal. A 

Sociedade de Geografia de Lisboa promoveu, em 1881, uma Expedição Científica à 

Serra da Estrela, onde o Dr. Sousa Martins defendeu que a cidade da Guarda oferecia 

ótimas condições para o tratamento da tuberculose e também a construção de um 

Sanatório na mesma. Toda a luta pela tuberculose e os estudos que o médico 

desenvolveu em torno da mesma vieram a ser interrompidos com o falecimento de 

Sousa Martins em 1897. 

Mais tarde a Rainha D. Amélia sensibilizada pelo problema de tuberculose em Portugal, 

veio permitir a fundação do Sanatório na cidade da Guarda. A 18 de Maio de 1907, foi 

inaugurado o primeiro Sanatório de Assistência Nacional às pessoas com tuberculose. 

Em homenagem a Sousa Martins a Rainha D. Amelia atribui ao Sanatório o seu nome. 

A afluência à cidade da Guarda foi aumentando, com a construção do Sanatório Sousa 

Martins, devido às condições propícias para a cura da tuberculose, a pacata cidade viu 

assim a sua população aumentar de forma bastante significativa. Os doentes vinham de 

todo o pais e estrangeiro, e procuravam na Guarda a cura desta doença infetocontagiosa. 

Para a época o Sanatório Sousa Martins era uma moderníssima unidade de Saúde. A 

unidade de saúde para tratamento da tuberculose era composta por quatro pavilhões. 

                                                 
4 Informações retiradas do site (http://restosdecoleccao.blogspot.com/2013/08/sanatorio-sousa-

martins.html). 

 

http://restosdecoleccao.blogspot.com/2013/08/sanatorio-sousa-martins.html
http://restosdecoleccao.blogspot.com/2013/08/sanatorio-sousa-martins.html
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O Sanatório Sousa Martins estava equipado com ótimas instalações e equipamentos, um 

verdadeiro hotel de luxo, dotado de modernas instalações. Foram criados jardins de 

inverno onde se desenrolavam diversões, grutas, recantos com elementos arquitetónicos, 

biblioteca e um cinema. Funcionava como uma pequena cidade e possuía todas as 

condições: lavandaria, central elétrica, esgotos, água que era distribuída através de 

canalização e desinfeção dos quartos. 

Nas últimas décadas o Sanatório Sousa Martins passou a funcionar como hospital 

distrital Sousa Martins com múltiplas especialidades. Em 2008 foi constituída a 

Unidade Local de Saúde da Guarda (ULS - Guarda) tendo como atividade principal a 

prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados à população. 

Esta nova estrutura tutela o Hospital Nossa Senhora de Assunção, em Seia e todos os 

Centros de Saúde do distrito à exceção do de Aguiar da Beira (Leite, 2013). 

2.3. UNIDADE LOCAL DE SAÚDE5 

De acordo com documentos internos, a ULS - Guarda, foi criada em setembro de 2008, 

e presta cuidados de saúde pública, primários, diferenciados e continuados, a todos os 

habitantes do distrito da Guarda. A Unidade foi criada com a intenção de melhorar não 

só a acessibilidade, assim como melhorar a qualidade do atendimento, no que diz 

respeito à saúde. 

A ULS - Guarda passou a ser constituída por duas unidades hospitalares e treze 

unidades de cuidados primários. 

As duas unidades hospitalares são: 

• Hospital Sousa Martins (Guarda); 

• Hospital Nossa Senhora da Assunção (Seia). 

                                                 

5 Informações retiradas dos sites (https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/unidade-local-de-saude-da-

guarda-epe/) e (http://www.ulsguarda.min-saude.pt/servicos/cuidados-de-saude-hospitalares/csh1/). 

 

https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/unidade-local-de-saude-da-guarda-epe/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/unidade-local-de-saude-da-guarda-epe/
http://www.ulsguarda.min-saude.pt/servicos/cuidados-de-saude-hospitalares/csh1/
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Os treze Centros de Saúde são: 

• Centro de Saúde de Almeida; 

• Centro de Saúde de Celorico da Beira; 

• Centro de Saúde de Figueira de Castelo Rodrigo; 

• Centro de Saúde de Fornos de Algodres; 

• Centro de Saúde de Gouveia; 

• Centro de Saúde de Guarda; 

• Centro de Saúde de Manteigas; 

• Centro de Saúde de Mêda; 

• Centro de Saúde de Pinhel; 

• Centro de Saúde de Sabugal; 

• Centro de Saúde de Seia; 

• Centro de Saúde de Trancoso; 

• USF Ribeirinha (Unidade de Saúde Familiar). 

2.4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 6 

Um organograma é uma representação feita em gráfico para definir de forma 

hierárquica a organização de uma Instituição. A finalidade de um organograma é definir 

com perfeita ordem a função que desempenha cada um na organização definida por 

postos em forma de pirâmide de acordo com o grau de competência. 

A realização de um organograma consiste em construir uma base sólida de planeamento 

estratégico. Daí dever ser modificado de acordo com as variações que venham a existir 

na organização da Instituição. Se existe mudanças seja em que setor for, essas mesmas 

mudanças devem refletir-se integramente no organograma. 

A Instituição pode ser grande ou pequena. Um organograma transmite organização e 

gera confiança dentro da Instituição, já que, com essa representação gráfica, cada uma 

das pessoas, departamentos e cargos que detenham nele, devem saber e executar as suas 

funções de acordo com o que refere essa estrutura. 

                                                 
6 ULS-GUARDA. (2018b). 
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A Figura 4 apresenta o organograma da Unidade Local de Saúde da Guarda. 

Os Órgãos Sociais da ULS-Guarda são formados segundo os estatutos desta mesma 

entidade, por um Conselho de Administração que exerce funções administrativas e 

executivas e por um Fiscal Único que controla a legalidade e gestão financeira a 

patrimonial da entidade. 

O Conselho de Administração é composto pelo Presidente do Conselho de 

Administração e quatro Vogais. A nomeação do Conselho de Administração é feita pelo 

Conselho de Ministros enquanto a nomeação do Fiscal Único é feita pela Secretária de 

Estado do Tesouro e das Finanças. O Conselho de Administração é assessorado por um 

órgão de Staff, Serviço de Auditoria Interna. Sobre a dependência do Conselho de 

Administração estão os departamentos: Órgão de Apoio Técnico, Prestação de Cuidados 

de Saúde, Serviço de Suporte à Prestação de Cuidados e Formação, Investigação, 

Inovação e Desenvolvimento, os quais por sua vez, têm sobre sua alçada outros setores 

de apoio. 
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Figura 4: Organograma 
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2.5. MISSÃO, VISÃO, VALORES E LEGISLAÇÃO DA ULS - GUARDA7 

 

➢ MISSÃO 

A missão é a finalidade da existência de uma organização. É aquilo que dá sentido e 

significado à sua existência. A Missão da organização está ligada diretamente aos 

seus objetivos institucionais, aos motivos pelos quais foi criada, à medida que 

representa a sua razão de ser. A missão deve responder o que a empresa ou a 

organização se propõe a fazer, e para quem. 

A ULS - Guarda tem como missão a prestação integrada de cuidados de saúde 

primários, hospitalares, paliativos e de convalescença à população da sua área de 

influência, com mobilização ativa da comunidade envolvente, tendo em vista o 

incremento dos níveis de saúde e bem-estar. Assegura ainda as atividades de serviços 

operativos de saúde pública e os meios necessários ao exercício das competências da 

autoridade de saúde na área geográfica por ela abrangida, bem como atividades de 

investigação, formação e ensino. 

➢ VISÃO 

A visão é o sonho da organização, é aquilo que se espera ser num determinado tempo 

e espaço. É um plano, uma ideia mental que descreve o que a organização quer 

realizar objetivamente nos próximos anos de sua existência.  

A ULS - Guarda pretende ser reconhecida por utentes, colaboradores e demais 

entidades como uma organização que assegura uma resposta de elevada qualidade às 

necessidades de saúde dos seus utentes ao longo do ciclo vital, pautando-se por 

rigorosos princípios de eficiência e responsabilidade na vertente económica, 

financeira, social e ambiental. 

➢ VALORES 

Os valores representam os princípios éticos que norteiam todas as suas ações, 

normalmente, os valores são compostos por regras morais que simbolizam os atos de 

                                                 
7 ULS-GUARDA. (2018c). 
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seus fundadores, administradores e colaboradores em geral. São princípios, ou 

crenças, que servem de guia, ou critério, para os comportamentos, atitudes e decisões 

de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas responsabilidades, e na busca 

dos seus objetivos, estejam executando a missão, na direção da visão. 

No caso da Unidade local de saúde da Guarda, os valores são os seguintes. 

• Humanismo - Ter uma orientação clara para o utente e para o seu bem-estar, 

respondendo às suas necessidades de acordo com as melhores práticas 

disponíveis e no respeito incondicional pela sua dignidade intrínseca. 

• Equidade – Promover a igualdade no acesso aos cuidados de saúde, em 

função do nível de prioridade clínica e a isenção no tratamento de todos os 

colaboradores. 

• Cooperação - Cultivar a multidisciplinaridade e a cooperação no 

relacionamento interpessoal e na prossecução dos objetivos da Instituição. 

• Ética e Deontologia Profissional - Pautar a prática clínica e a tomada das 

decisões individuais e institucionais pelos mais elevados padrões de conduta. 

• Rigor - Atuar com competência e determinação, tomando decisões com 

conhecimento e coerência, de forma a assegurar o melhor nível de serviço. 

• Inovação - Atuar com capacidade de iniciativa e criatividade, concretizando 

novas soluções de forma a assegurar a melhoria contínua dos resultados e 

níveis de serviço.  

➢ LEGISLAÇÃO 

A Unidade Local de Saúde da Guarda rege-se pela seguinte legislação: 

➢ Bases Gerais do Estatuto das Empresas Públicas do Estado | Decreto-Lei 

n.º558/99 de 17 de Dezembro 

➢ Criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados | Decreto-Lei 

n.º101/2006 de 6 de Junho 

http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Bases-Gerais-do-Estatuto-das-Empresas-Publicas-do-Estado_decreto-lei-558-de-1999.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Bases-Gerais-do-Estatuto-das-Empresas-Publicas-do-Estado_decreto-lei-558-de-1999.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Criacao-da-Rede-Nacional-de-Cuidados-Integrados_Decreto-Lei-n101-2006-de-6-de-junho.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Criacao-da-Rede-Nacional-de-Cuidados-Integrados_Decreto-Lei-n101-2006-de-6-de-junho.pdf
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➢ Criação de Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), integrados na 

Administração Regional de Saúde, I.P. | Portaria n.º275/2009 de 18 de Março 

➢ Criação da Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. | Decreto-Lei 

n.º183/2008 de 4 de Setembro 

➢ Estatutos dos Hospitais, E.P.E. | Decreto-Lei n.º233/2005 de 29 de Dezembro 

➢ Estatutos da Unidades Locais de Saúde, E.P.E. | Decreto-Lei n.º12/2015 de 

26 de Janeiro 

➢ Estatuto do Gestor Público | Decreto-Lei n.º71/2007 de 27 de Março 

➢ Integração do Centro de Saúde de Vila Nova de Foz Côa na ULS Guarda, 

E.P.E. | Decreto-Lei n.º59/2014 de 16 de Abril 

➢ Regime de Criação, Estruturação e Funcionamento dos Agrupamentos de 

Centros de Saúde do Serviço Nacional de Saúde | Decreto-Lei n.º28/2008 de 

22 de Fevereiro 

➢ Regime Jurídico do Sector Público Empresarial | Decreto-Lei n.º133/2013 de 

3 de Outubro 

➢ Fundo de Emergência Municipal | Resolução do Conselho de Ministros 

n.º25/2016 de 7 de Abril 

➢ Regime de funcionamento das Unidades Locais de Saúde, EPE Decreto Lei 

n.º 18/2017 de 10 de Fevereiro  

➢ Nomeação Conselho de Administração Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 61/2017 

2.6. ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT é definida como uma ferramenta que permite fazer um diagnóstico 

estratégico da organização no meio onde está implementada (a nível de legislação, da 

conjuntura económica ou do mercado em que opera) ou seja, definir os objetivos 

http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Criacao-de-Agrupamentos-de-Centros-de-Saude-ACES-integrados-na-ARS-Portaria-n.-2752009.-DR-n.-54-Serie-I-de-2009-03-18.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Criacao-Unidade-Local-de-Saude-da-Guarda_decreto-lei-n183-de-2008.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Criacao-Unidade-Local-de-Saude-da-Guarda_decreto-lei-n183-de-2008.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Estatuto-dos-Hospitais_-Decreto-lei-n233-de-2005.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Estatuto-dos-Hospitais_DecLei_12_2015.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Estatuto-dos-Hospitais_DecLei_12_2015.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Estatuto-Gestor-Publico_Decreto-Lei_71_2007_de_27_de_Marco.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Integracao-Foz-Coa_decreto-lei-n59-de-2014-de-16-de-abril.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Regime-de-criacao-estruturacao-e-funcionamento-dos-Agrupamentos-de-Centros-de-saude-do-SNS_-Decreto-Lei-n.-282008.-DR-38-SeRIE-I-de-2008-02-22.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Regime-de-criacao-estruturacao-e-funcionamento-dos-Agrupamentos-de-Centros-de-saude-do-SNS_-Decreto-Lei-n.-282008.-DR-38-SeRIE-I-de-2008-02-22.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Regime-Juridico-Setor-Publico_decreto-lei_n._133_2013_de_3_de_outubro.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Regime-Juridico-Setor-Publico_decreto-lei_n._133_2013_de_3_de_outubro.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Resolucao_de_conselho_de_ministros_n_25-2016_de_7_de_abril.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Resolucao_de_conselho_de_ministros_n_25-2016_de_7_de_abril.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/DL-18_2017_-10_FEV.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/DL-18_2017_-10_FEV.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Resolucao-09052017.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Resolucao-09052017.pdf
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Figura 5: Análise SOWT 

Fonte: Elaboração Própria 

 

futuros. Assim, a análise SWOT é feita a dois níveis: interno e externo. Internamente 

são diagnosticados os pontos fortes e fracos. Já as oportunidades e as ameaças 

resultam de uma análise à envolvente externa à empresa. As letras SWOT referem-se 

a Strenghts (pontos fortes), Weaknesses (pontos fracos), Oportunities 

(oportunidades) e Threats  (ameaças). O "S" e o "W" referem-se à análise dos pontos 

fortes e dos pontos fracos da organização. O "O" e o "T" dizem respeito às 

oportunidades que vai retirar dessa análise e às ameaças que o diagnóstico lhe vai 

permitir detetar. Apresenta-se na Figura 5 a Análise SWOT da ULS - Guarda tendo 

por base informação recolhida no próprio organismo. 

  

• Boa Localização geográfica com 

ótimas vias de acesso; 

• Avanço e aperfeiçoamento na área das 

ciências e da tecnologia; 

• Preocupação com a qualidade dos 

serviços e satisfação do cliente. 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

OPORTUNIDADES 

• Fraco encaminhamento dos 

acompanhantes/familiares para a sala 

de espera da urgência, levando à 

acumulação da mesma; 

• Tempos de espera em atendimento por 

vezes muito demorado. 

• Incapacidade de atrair a fixação de 

médicos especialistas. 

• Utentes mais informados e exigentes; 

• Instalações com boa qualidade; 

• Condições para realizações de 

trabalhos de investigação científica. 

• População envelhecida; 

• Excesso de procura ao serviço de 

urgências; 

• Diminuição da natalidade. 

AMEAÇAS 
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CAPÍTULO III - APRESENTAÇÃO 

DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

DURANTE O ESTÁGIO 

CURRICULAR 

  



 

 

 

 

 

 

 
18 

 

3.1. NOTA INTRODUTÓRIA 

O Capítulo III é a descrição de todas as atividades realizadas na ULS – Guarda 

durante o período de estágio. Foi possível colocar em prática vários conhecimentos 

adquiridos nos três anos de ensino curricular, mais especificamente na área de 

Contabilidade e Gestão Financeira. 

No decorrer do estágio, foram desenvolvidas várias tarefas com auxílio de algumas 

ferramentas informáticas nomeadamente: 

• Sistema de Informação Centralizado de Contabilidade (SICC); 

• Microsoft Excel. 

A maior dificuldade encontrada foi a alteração do sistema contabilístico do Plano 

Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde (POCMS) para o Sistema de 

Normalização Contabilística para Administrações Públicas (SNC-AP), alterando 

todas as contas utilizadas no ano 2017 e 2018, sendo necessário a utilização de um 

conversor de contas evitando erros nas análises dos balancetes. 

No Capítulo III é feita uma abordagem simples da alteração do POCMS para SNC-

AP, o que é o SNC, o programa SICC e por último todas as atividades realizadas, 

sendo elas: 

• Verificação de extratos de fornecedores e suas divergências (mapa de 

conferência); 

• Emissão de extratos de contas; 

• Atualização das Classe 6 (Gastos) e 7 (Rendimentos) para orçamento; 

• Realização da Informação Empresarial Simplificada (IES) de 2017; 

• Criação de novos fornecedores no SICC; 

• Mapa de Custos; 

• Reconciliações Bancárias; 

• Mapa de comparação de balancetes; 

• Alteração de Cabimentos de Recursos Humanos; 

• Alteração de Cabimentos para pagamentos. 
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3.2. POCMS VERSUS SNC-AP8 

Com a publicação do Decreto-lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, entra em vigor, no 

primeiro exercício que se inicie em ou após 1 de Janeiro de 2010, o Sistema de 

Normalização Contabilística (SNC), o qual visa a harmonização entre o quadro 

contabilístico nacional e as normas internacionais de contabilidade adotadas pela 

União Europeia. O SNC, ao assumir-se como um sistema de normas contabilísticas 

mais baseado em princípios que em regras, o que resulta, desde logo, por assentar 

nas normas emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), segue 

uma corrente que visa conceber um sistema de relato de informação que seja 

abrangente, flexível e, necessariamente, responsabilizador (Moneris, Grupo, 2013).  

O novo paradigma contabilístico exigiu a necessidade de alterar o Plano Oficial de 

Contabilidade (POC) para o novo sistema normalizador. O POC, pese embora tenha 

sofrido diversas alterações para acolher instrumentos jurídicos comunitários, contava 

já cerca de 32 anos e apresentava, ultimamente, bastantes lacunas perante as 

crescentes necessidades e informação e relato financeiro (Moneris, Grupo, 2013). 

A ferramenta utilizada nos Serviços Financeiros da ULS - Guarda consistiu na 

conversão de contas do POC para o SNC utilizando o Microsoft Excel.  

No decorrer do estágio foi solicitado a comparação de balancetes entre o ano 2017 e 

2018, esta tarefa exigiu a utilização de um ficheiro “conversor de contas” de modo a 

realizar a comparação sem erros. A Figura 6 ilustra a conversão de contas do 

POCMS para o SNC-AP, nesta, do lado esquerdo estão as contas atuais do SNC-AP 

e do lado direito as antigas do POCMS, sempre que é necessário analisar a conta, por 

exemplo, “215” no balancete do ano 2018, a conta referente a esta do ano 2017 é a 

“218”. 

 

 

 

                                                 
8 OCC (2018). 
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Figura 6: Conversor de Contas 

Fonte: Serviços Financeiros da Unidade Local de Saúde da Guarda 

3.3. SISTEMA DE INFORMAÇÃO CENTRALIZADO DE CONTABILIDADE 

O Sistema de informação centralizado de contabilidade (Figura 7) é a aplicação 

informática utilizada nos Serviços Financeiros da ULS-Guarda, possibilita ir de 

encontro com as expectativas dos utilizadores, incorporando de forma ágil e eficiente 

várias funcionalidades de resposta rápida (Ministério da Saúde, 2018). 
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Figura 7: Sistema de Informação Centralizado de Contabilidade 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O principal objetivo do SICC é a recolha de informação contabilística. Neste 

contexto, efetua registos na contabilidade orçamental, patrimonial e analítica, 

consagrando os princípios contabilísticos inerentes a estas três óticas contabilísticas e 

possibilitando a produção de mapas, definidos legalmente para a direção-Geral do 

orçamento, Tribunal de contas, entre outros. Inclui, também uma componente para 

conversão do relato contabilístico em POCMS para SNC-AP. Genericamente, os 

serviços e processos que suporta são os seguintes: 

• Recolha de movimentos; 

• Ligação de outras aplicações; 

• Gestão de terceiros; 

• Gestão de tesouraria; 

• Contabilidade geral; 

• Contabilidade analítica; 

• Contabilidade orçamental; 

• Parametrização e passagem de ano; 

• Utilitários diversos; 

• Gestão de perfis e utilizadores. 
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3.3. VERIFICAÇÃO DE EXTRATOS DE FORNECEDORES E MAPA 

DE CONFERÊNCIAS 

A verificação de Extratos de Fornecedores é a forma utilizada para verificar todos os 

movimentos entre a ULS-Guarda e seus fornecedores, isto é, comparando os 

movimentos dos extratos das entidades com os do hospital, verificando possíveis 

divergências e quais os movimentos em falta de cada uma das partes. 

Primeiramente consultam-se os extratos de movimentos do hospital com o 

fornecedor XXX e picando-se todos os movimentos coincidentes com o extrato 

enviado ao fornecedor, no final são identificados os movimentos que estão num 

extrato e não estão no outro, originando as possíveis divergências. 

De seguida, utiliza-se um mapa de conferências de forma a identificar quais os 

movimentos a serem corrigidos ou que necessitam de ser lançados. Este método 

permite evitar os pagamentos em atraso ou se perdurem no tempo. 

Na Figura 8 ilustra o mapa de conferências utilizado, que exemplifica o processo 

utilizado. 
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Figura 8: Mapa de Conferências 

Fonte: Serviços Financeiros da Unidade Local de Saúde da Guarda 

 

 

No local que indica “N/Saldo” e “Saldo Entidade” colocam-se os saldos finais dos 

extratos em análise, neste caso em específico verifica-se uma diferença de €2.291,68, 

sendo assim é necessário apurar as mesmas divergências de maneira a saber quais os 

movimentos em falta. 
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Na indicação “Faturas que não estão no N/ext:” são colocados os valores que estão a 

mais no extrato da entidade e não estão no da ULS-Guarda, no “Fatura liquidada que 

ainda consta no ext forn:” são colocados os movimentos que já foram pagos, porém 

ainda constam nos extratos. 

Se houver movimentos não coincidentes que não constem no extrato da entidade em 

causa, são colocados onde indica “Faturas que não constam no V/ Extrato:”. 

No final a fórmula utilizada é a seguinte: 

 

 

 

3.4. EMISSÃO DE EXTRATOS DE CONTAS 

Para uma correta averiguação de extratos, de modo a proceder ao mapa de 

conferências é necessário que a ULS-Guarda tenha acesso a todos os movimentos 

realizados até à data atual. Utilizando o SICC, emite-se os extratos das Entidades 

para consulta sempre que necessário. As Figuras 9 e 10 mostram como se procede no 

programa. 

Na Figura 9, ilustra o programa SICC, neste caso em particular, para verificar os 

extratos com as entidades, segue-se a opção “Gestão de Terceiros” e de seguida 

“Extrato por Entidade”. Feito isto, passa-se à Figura 10 onde ilustra o local em que 

todos os movimentos são apresentados. 

Total das Faturas que não constam no V/ Extrato - Total das Faturas que não 

estão no N/Ext – Total das faturas liquidadas que ainda consta no ext. forn. – 

CF’s que não estão no extrato do fornecedor = Diferença dada entre Nosso 

saldo e o saldo da Entidade. 

 



 

 

 

 

 

 

 
25 

 

 

Figura 9: Emitir extratos de contas 1º passo 

Fonte: Programa SICC 

 

Figura 10: Emitir extratos de contas 2º passo 

Fonte: Programa SICC 
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No local que indica “entidade” no canto superior esquerdo, coloca-se o número da 

entidade respetiva, ao pesquisar, aparece na janela da imagem todos os movimentos 

efetuados até à data entre a ULS-Guarda e a entidade, de seguida em “Gerar CSV” 

no canto inferior esquerdo, origina um ficheiro Microsoft Excel com todos os 

movimentos de forma a poder ser analisado. 

3.5. ATUALIZAÇÃO DAS CLASSES 6 E 7 PARA ORÇAMENTO 

Falar em orçamento é sobretudo falar em previsões a curto prazo, ou seja, em 

estimativas organizadas por mês ou por trimestre durante um exercício económico. O 

orçamento corresponde à tradução financeira dos objetivos e dos planos de ação e 

tem como intuito dar a todos os membros da organização uma orientação para o 

cumprimento e avaliação desses objetivos. 

Desta forma, o orçamento representa um instrumento de gestão para apoiar o gestor 

na sua tomada de decisão. É uma ferramenta para ajudar à eficiência e eficácia das 

organizações. 

A definição de um orçamento, normalmente, leva em consideração duas principais 

características: 

1. A receita, ou seja, o valor arrecadado ou disponível; 

2. A despesa, que seria o valor a ser gasto para a conclusão ou manutenção de 

algo. 

A constante atualização das classes 6 (Gastos) e 7 (Rendimentos) é uma forma de 

planear as despesas, os lucros e os investimentos que a ULS-Guarda terá ao longo de 

um determinado período futuro, ou seja, uma previsão e precaução que se prepara 

para o ano seguinte, definindo metas e objetivos. 

Ao longo dos 3 meses de estágio, várias vezes me foi solicitado a atualização da 

classe 6 e 7, em que consistia retirar os movimentos do programa SICC e colocar em 

folhas de Microsoft Excel, separando-as por classes de forma a melhorar a sua 

consulta e análise. 
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Conforme mencionado anteriormente, era de caráter obrigatório a utilização do 

conversor de contas para saber quais as contas a atualizar e a conta correspondente 

do ano seguinte, assim primeiro extraía-se todos os movimentos realizados no ano 

2017, de seguida, separavam-se as classes em diferentes pastas, como ilustra a Figura 

11. Dentro da Classe 6 criaram-se subpastas para uma melhor análise e facilidade de 

compreensão (Figura 12). 

 

Figura 11: Divisão das Classes 6 e 7 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Figura 12: Subdivisão da Classe 6 

Fonte: Elaboração Própria 

Os ficheiros das contas da Classe 6 eram demasiado pesados, dificultando a sua 

análise, pelo que houve a necessidade de encontrar uma solução para colmatar esta 

questão, a forma encontrada foi voltar a subdividir em subpastas (Figura 13). 
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Figura 13: Subdivisão da conta 62 

Fonte: Elaboração Própria 

Dentro de cada pasta, encontram-se os ficheiros Microsoft Excel em que os nomes 

designam o intervalo de contas pertencentes a cada ficheiro (Figura 14). 

 

Figura 14: Ficheiro Microsoft Excel com contas da classe 6 

Fonte: Elaboração Própria 

Neste caso está-se a analisar a conta “6211111” do SNC-AP (2018) ou a conta 

“62121” do POCMS (2017) até à “621199” do SNC-AP ou “621899” do POCMS. 

O mesmo método foi utilizado para a classe 7. Porém, devido a não existirem tantas 

contas, foram criados dois ficheiros sem ser necessário a subdivisão, não ficando 

demasiado pesados (Figura 15). A data no final dos nomes dos ficheiros indica o dia 

em que foi feita a última atualização das contas.  

 

Figura 15: Ficheiros Microsoft Excel com contas da Classe 7 

Fonte: Elaboração Própria 

A Figura 16 indica como é realizado o procedimento no interior dos ficheiros. 

Em todos os ficheiros as contas foram separadas por folhas de Microsoft Excel. Isto 

faz com que a conta 6223 (SNC-AP) conversão da conta 62235 (POCMS), sempre 
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que foi necessário elaborar a sua análise, torna-se “Fácil”, uma vez que, a consulta no 

Microsoft Excel permite encontrar automaticamente a conta respetiva do ano 

anterior, sem ser necessário a consulta do “conversor de contas”. 

 

Figura 16: Ficheiro Microsoft Excel com conta POC e SNC atualizado 

Fonte: Elaboração Própria 

Facilitando mais a sua análise, utilizou-se o programa SICC para extrair todas as 

Operações Diversas (OD’s), como se pode verificar na Figura 17, existe uma coluna 

chamada “Nº Documento” e outra “Observações”, as observações eram chamadas de 

OD’s, extraindo as OD’S existentes no programa SICC para um ficheiro e utilizando 

a fórmula “PROCV”, sempre que um movimento tivesse alguma observação, a 

fórmula usada anteriormente pesquisava a mesma. 

Na Figura 18 verifica-se como é feita a recolha de OD’S. 

Na aplicação SICC, no campo “Recolhas”, escolhe-se “De Movimentos”, aparecendo 

várias opções, neste caso como se pretende as observações escolhe-se “Operações 

Diversas” e de seguida “Recolha OD”, extraindo um ficheiro Microsoft Excel com 

todas as observações existentes. 
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Figura 17: Recolha de OD'S 

Fonte: Programa SICC 

3.6. REALIZAÇÃO DA IES 2017 

A Informação Empresarial Simplificada (IES) consiste numa forma única das 

empresas prestarem contas sobre a sua atividade. 

Através de um só formulário, passaram a cumprir os seguintes compromissos: 

• Registos das contas anuais na conservatória do registo comercial; 

• Declaração anual dos dados fiscais e contabilísticos ao Ministério das 

Finanças; 

• Entrega de informação anual ao Instituto Nacional de Estatística; 

• Comunicação de dados contabilísticos ao Banco de Portugal. 
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Com a criação da IES, toda a informação que as empresas têm de prestar 

relativamente às suas contas anuais passa a ser transmitida num único momento e 

perante uma única entidade. A IES é entregue através do preenchimento de 

formulários únicos, aprovados pela Portaria nº 208/2007, de 16 de fevereiro, com as 

alterações introduzidas pela Portaria nº 8/2008, de 03 de janeiro, Portaria nº 64-

A/2011, de 3 de fevereiro e Portaria nº 26/2012, de 27 de janeiro. Os formulários são 

entregues eletronicamente ao Ministério das Finanças, num ponto de acesso único, 

nos mesmos termos em que hoje é entregue a Declaração Anual. 

No preenchimento dos formulários da IES, toda a informação necessária para a 

realização do mesmo foi disponibilizada pela ULS-Guarda, nomeadamente, 

Demonstrações Financeiras e respetivos Anexos, mapa de Recursos Humanos, e 

outras informações consideradas úteis. É de salientar que não foi possível apresentar 

estes recursos em anexo devido à sua confidencialidade. 

Depois de obtida toda a informação referida procedeu-se à sua análise em conjunto 

com a Diretora do Departamento, no sentido de evitar possíveis erros. Seguidamente, 

procedeu-se à submissão da IES no Portal das Finanças. As Figuras 18, 19 e 20 são 

exemplo de alguns dos documentos que foram disponibilizados pela entidade. 
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Figura 18: Balancete antes de apuramento 31/12/2017 

Fonte: Serviços Financeiros da Unidade Local de Saúde da Guarda 
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Figura 19: Balanço, DR e outros documentos para elaboração da IES 

Fonte: Serviços Financeiros da Unidade Local de Saúde da Guarda 
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Figura 20: Documentos com informações para IES 

Fonte: Serviços Financeiros da Unidade Local de Saúde da Guarda 

3.7. CRIAÇÃO DE NOVOS FORNECEDORES NO SICC 

Em qualquer entidade cada fornecedor ou cliente têm de ter uma identificação. Esta 

identificação pode ser um número ou código. 

Neste caso em particular trabalhou-se essencialmente com os fornecedores da ULS-

Guarda, sempre que existiam novos fornecedores era necessário atribuir-lhes um 

número de entidade como se pode verificar na Figura 21. 
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Figura 21: Criação de novos fornecedores 

Fonte: Serviços Financeiros da Unidade Local de Saúde da Guarda 

Após ser criado o fornecedor, o passo seguinte passa pela criação do mesmo na 

aplicação SICC, adicionando toda a informação necessária tal como, morada, IBAN, 

contactos, entre outras (Figuras 22 e 23). 
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Figura 22: Criação de Fornecedores na Aplicação SICC 

Fonte: Programa SICC 

Figura 23: Atualização da informação dos Fornecedores 

Fonte: Programa SICC 
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3.8. MAPA DE CUSTOS 

A utilização do mapa de custos é uma forma de ter uma noção atualizada de todos os 

custos associados à entidade. 

Do programa SICC, extraiu-se um extrato da Classe 6 (gastos) da ULS-Guarda com 

todos os movimentos realizados até à data (Figura 24). 

 

Figura 24: Extrato da Classe 6 

Fonte: Elaboração própria 

De seguida, separaram-se as faturas (P2) das OD’s utilizando filtros, selecionando 

apenas a informação necessária (Figura 25). 

 

Figura 25: Separação de P2 e OD'S 

Fonte: Elaboração própria 
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Após separada a informação, repartiu-se as OD’s, em 3 partes, sendo elas: 

1. OD’s relativas ao Subsídio de Natal; 

2. OD’s relativas ao Subsídio de Férias; 

3. OD’s restantes. 

Para o efeito, utilizou-se a fórmula “PROCV”, já referida anteriormente, de forma a 

pesquisar todas as observações existentes, conseguindo distinguir os três tipos de 

OD’s (Figura 26). 

 

Figura 26: OD'S com a respetiva Observação 

Fonte: Elaboração própria 

De seguida efetuou-se a separação das respetivas OD’S e P2 por páginas no mesmo 

ficheiro Microsoft Excel, com o objetivo de que no final tudo fosse facilmente lido e 

os valores transportados para o quadro de resumo de custos (Figura27). É através da 

informação contida neste quadro que se realizam as análises. 
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Figura 27: Quadro de Resumo de Custos 

Fonte: Elaboração própria 

3.8. RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS 

Uma das áreas mais importantes de uma entidade é a gestão da contabilidade e a 

reconciliação bancária, fazendo parte do dia a dia do gestor financeiro. 

As Organizações realizam diariamente transações financeiras, como pagamentos, 

recebimentos, transferências, investimentos, entre outros. Dependendo do volume 

destas transações, muitas vezes os saldos bancários demonstrados pela contabilidade 

da empresa podem não refletir exatamente a sua posição financeira real naquele 

momento. 

A reconciliação bancária é o processo de manter o controlo do saldo interno e dos 

extratos bancários alinhados, através de comparações entre as entradas e saídas e as 

transações bancárias da Organização.  

Esta prática efetua-se através de cinco passos fundamentais: 

1. Lançamento diário dos movimentos financeiros, isto é, todos os movimentos 

financeiros da Instituição devem ser declarados diariamente. Para realizar esta 

tarefa, na ULS-Guarda recorreu-se ao programa SICC. 

2. Confirmação do saldo bancário: Conferir os movimentos realizados tanto na 

contabilidade como nos extratos bancários, analisando possíveis diferenças. 



 

 

 

 

 

 

 
40 

 

3. Análise pormenorizada das transações: Confirmar se as datas e valores dos 

movimentos bancários estão de acordo com as informações registadas no 

controlo financeiro da empresa. Em caso de movimentos que não têm 

equivalência, devem ser assinalados para uma reconciliação posterior. 

4. Correção das inconsistências: No decorrer do processo de reconciliação 

bancária, pode-se encontrar movimentos que não estejam devidamente 

lançados, gerando divergências. Encontrando essas diferenças entre o extrato 

bancário e os registos contabilísticos, deve-se aplicar as devidas correções. 

Perante cada irregularidade é pesquisado o seu motivo e origem de erro, de 

forma a evitar futuros erros. 

5. Verificação de todos os movimentos dos Centros de Saúde: No final das 

reconciliações bancárias havia sempre um movimento a mais no extrato 

bancário, relativo aos centros de saúde pertencentes à ULS-Guarda, com a 

consulta de documentos internos fornecidos pela entidade, eram analisados 

todos os movimentos realizados pelos centros de saúde no mês em causa. 

Confirmando os movimentos contabilizados nesse mês, a sua soma seria igual 

ao valor constado no extrato, os movimentos não contabilizados seriam 

transportados para o mês seguinte. 

A reconciliação bancária apresenta a situação financeira realista da empresa, que é 

extremamente relevante para tomar decisões importantes para o negócio, tais como 

fazer empréstimos, negociar pagamentos parcelados, entre muitas outras. 

As reconciliações bancárias realizadas na ULS-Guarda foram as seguintes: 

• Caixa Geral de Depósitos (CGD); 

• Santander Totta; 

• IGCP – Aumento de Capital Estatuário; 

• IGCP – Formação; 

• IGCP – Guarda; 

• IGCP – QREN; 
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• IGCP – TPA. 

Para a realização das mesmas, foi necessário seguir alguns passos de modo a facilitar 

a sua correta execução. 

Primeiramente, o banco em questão enviava para a ULS-Guarda dois ficheiros (txt) 

(Figura 28). Em seguida utilizavam-se esses ficheiros e transformavam-se num único 

ficheiro Microsoft Excel, ordenando por ordem cronológica. 

 

Figura 28: Ficheiros enviados pelo Banco 

Fonte: Serviços Financeiros da Unidade Local de Saúde da Guarda 

Posteriormente vão-se colorindo os números da coluna “Valor Líquido” até coincidir 

a sua soma com o valor enviado no extrato bancário. No final, detetavam-se alguns 

valores por “picar”, sendo esses as divergências existentes que se corrigiam no mês 

seguinte. 

No ficheiro Microsoft Excel de reconciliação bancária, estão todos os movimentos 

realizados no mês em análise, estes são picados com os somatórios enviados pelo 

banco. 

Exemplificando: no extrato bancário vêm dois valores sendo eles, “€228,23 e           

€1 611,64”, no ficheiro Microsoft Excel, somando por data do antigo para o mais 

recente na coluna “Valor Líquido”, os valores coincidem com os que foram enviados 

pelo banco, colorindo-os de formas diferentes para melhor distinção, podendo-se 

verificar este procedimento realizado, na Figura 29. 
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Figura 29: Reconciliação Bancária 

Fonte: Elaboração própria 

Depois de descobertas as divergências, essas são reportadas para os mapas 

representados nas Figuras 30 e 31. 
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Figura 30: Transferências Recebidas por identificar 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 31: Outras Operações a subtrair 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após todos os procedimentos realizados e das divergências encontradas imprimiam-

se e assinavam-se com a data da elaboração e enviavam-se para a contabilidade, 

conforme o ficheiro completo de uma reconciliação bancária em Anexo (Anexo 2). 

3.9. MAPA DE COMPARAÇÕES DE BALANCETES 

A criação de um mapa comparativo de Balancetes foi algo que se tornou quase 

obrigatório de se realizar devido à alteração do plano contabilístico como já foi 

anteriormente referido, nas análises de balancetes, tornava-se complicado a sua 

análise, sendo que a maior parte das contas não correspondiam às do ano anterior. 

Sendo assim, foi proposto, a elaboração de um documento que conseguisse facilitar 

as análises comparativas de balancetes. Através da ferramenta Microsoft Excel foi 

criado um mapa em que colocando os balancetes do plano de contas POCMS e outro 
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do plano de contas SNC-AP, o mapa conseguisse assumir os valores das contas 

coincidentes, fazendo uma análise automática e de fácil visualização. 

Resumindo, elaborou-se um mapa comparativo em que a análise entre balancetes 

apenas exigia extração dos balancetes do programa SICC e a sua cópia para o sítio 

indicado neste mapa e, automaticamente, todas as comparações seriam feitas 

facilitando a sua análise. 

Segue-se a ilustração do processo recorrendo a imagens. Primeiro foi criado um 

ficheiro Microsoft Excel com as folhas indicadas na Figura 32. 

 

Figura 32: Ficheiro Mapa de Comparações 

Fonte: Elaboração própria 

A primeira folha é o mapa onde se comparam todos os valores (Mapa Comparativo), 

a segunda folha colocam-se os valores dos balancetes com as contas SNC-AP, a 

terceira os balancetes que contêm os valores ainda em POCMS, e por último, na 

“Verificação” tem como função comprovar que os valores estão a ser lidos 

corretamente, evitando erros na análise. Na Figura 33 indica o local onde se situam 

os valores em POCMS e na Figura 34 os valores em SNC-AP. 
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Figura 33: Mapa de Comparações – POC 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 34: Mapa de Comparações – SNC 

Fonte: Elaboração própria 

 

Depois dos procedimentos anteriores serem realizados, os valores são analisados no 

mapa comparativo final (Figura 35), podendo dar uma maior realidade em termos de 

comparação. 
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Figura 35: Mapa de Comparações – Final 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na coluna “Conta SNC AP” analisando-se, por exemplo a linha 28, verifica-se que 

nesta mesma coluna contem a conta “211” porém na coluna do “Conta POCM’s” em 

vez de ter apenas uma conta tem várias. Isto porque, com o novo sistema 

contabilístico, todas estas contas existentes anteriormente deixaram de existir 

passando a fazer parte da conta “211”. Sendo assim, nas colunas relativas ao 

balancete SNC-AP (colunas azuis), apenas pesquisam-se os valores atribuídos à 

conta “211” e nas colunas relativas ao balancete POCMS (colunas amarelas) 

pesquisam-se os valores de todas as contas existentes no antigo sistema contabilístico 

somando as mesmas no final. 

Por último realizou-se uma verificação de forma a confirmar todos os valores e 

fórmulas utilizadas (Figura 36), em caso de erro ou falta de valores, facilmente se 

encontrava o erro. 
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Figura 36: Mapa de Comparações – Verificação 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na Figura 37 apresentam-se as fórmulas utilizadas na leitura dos valores em análise 

evitando erros. 

 

Figura 37: Mapa de Comparações – Fórmulas 

Fonte: Elaboração própria 
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As fórmulas utilizadas foram: 

• SE.ERRO : Em caso de não existir alguma conta, em vez de assumir o 

valor como “N/A” ou “erro”, por sua vez assume como “0” podendo 

utilizar a fórmula “SOMA” sem erros. 

• PROCV: É uma função que procura informações, quando se precisa 

localizar algo em linhas de uma tabela ou de um intervalo. 

3.10. ALTERAÇÃO DE CABIMENTOS DE RECURSOS HUMANOS 

Como qualquer entidade, existe pessoas a sair e a entrar, por questões pessoais, 

profissionais, entre outras. Posto isto, foi proposto a realização das alterações de 

pessoal, de modo a atualizar a informação nos Cabimentos de Recursos Humanos. 

Esta atividade consistiu em retirar os valores da aplicação SICC, dos funcionários 

que saíram da empresa, substituindo-os por novos contratos no seu lugar. Os valores 

substituídos eram relativos à remuneração base, subsídios, encargos e seguros 

(Figura 38). 

Para a realização desta tarefa foram fornecidos documentos com as informações dos 

funcionários a sair e a entrar. 

 

Figura 38: Alteração de Pessoal 

Fonte: Serviços Financeiros da Unidade Local de Saúde da Guarda 
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De seguida, no programa SICC, retiram-se os valores respetivos de quem tinha saído 

e depois adicionam-se os valores de quem entrava no seu lugar (Figuras 39, 40,41 e 

42). 

 

Figura 39: Alteração de pessoal - Extração de valores 

Fonte: Programa SICC 
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Figura 40: Alteração de pessoal – Programa 

Fonte: Programa SICC 

 

Figura 41: Alteração de Pessoal - Adição de novos valores 

Fonte: Programa SICC 



 

 

 

 

 

 

 
53 

 

 

Figura 42: Alteração de pessoal - Contas alteradas no Programa 

Fonte: Programa SICC 

Depois de retirados os dados dos antigos funcionários e adicionados os dos novos, 

era necessário atualizar toda a informação num ficheiro Microsoft Excel colocando 

todos os valores (Figura 43). 

 

Figura 43: Alteração de pessoal - Ficheiro Microsoft Excel 

Fonte: Serviços Financeiros da Unidade Local de Saúde da Guarda 

A informação ficava atualizada, tanto no ficheiro Microsoft Excel, como no 

programa utilizado pelo ULS-Guarda (SICC).  
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CONCLUSÃO 

O estágio curricular é um momento fundamental na vida de um estudante e tem 

uma grande importância no seu processo de formação, uma vez que permite a 

aproximação ao mercado de trabalho. Possibilita a aplicação das competências 

adquiridas ao longo dos últimos 3 anos da licenciatura. 

Durante o estágio, houve a oportunidade de conviver com diversas situações, as 

quais serviram como aprendizagem e experiências para o futuro profissional e 

pessoal. 

Todas as atividades foram realizadas com a maior dedicação, dinamismo e 

profissionalismo. No decorrer do estágio estas foram registadas num documento 

auxiliar (Anexo 3), cumprindo todos os objetivos definidos no plano de estágio, 

tentando ser sempre uma mais-valia para a Instituição. 

De modo geral, a grande dificuldade durante todo o estágio foi a alteração dos 

planos de contas em que obrigou a consulta regular da sua conversão. Contudo 

apesar de todas as adversidades, com o decorrer do tempo, foram ultrapassadas e os 

objetivos alcançados. 
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ANEXO 1 – PESQUISA PARA 

EMPRESA RECETORA DO 

ESTÁGIO 
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ANEXO 2 – RECONCILIAÇÃO 

BANCÁRIA  
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ANEXO 3 – DOCUMENTO 

AUXILIAR DO ESTAGIÁRIO 
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Data Sumário 
04-06-2018 

• (Fornecedores) 

• Verificação de fornecedores 

• Verificar se as faturas recebidas pelas entidades correspondiam 
com as faturas do hospital e se não quais as divergências. 

05-06-2018 
• (Fornecedores) 

• Realização dos mapas para fornecedores 

• Conferir valores dos nossos extratos com os extratos das entidades, 
para ver quais as possíveis divergências e fazer as respetivas 
regularizações no mapa das conferências, para que se pudesse 
saber quais os valores a causar diferença. 

06-06-2018 

• (Fornecedores) 

• Emitir extratos de contas 

• Realização de mapas 

• Inserir movimentos nos extratos das contas 61xx, 62xx 

07-06-2018 
• (Fornecedores) 

• Continuação na emissão de extratos e copiar para Microsoft 
Microsoft Excel 

• Conferir lançamentos como no dia 4 

• Separar as várias contas em vários separadores 

• Guia de remeça 

08-06-2018 

• Atualização de extratos de contas nomeadamente: 
o 2017 – 3xx; 4xx; 
o 2018 – 318xx; 317xx; 7xx; 27xx; 



 

 

 

 

 

 

 
69 

 

11-06-2018 

• Atualização das contas do ano para 2017/2018; 

• Atualização da informação Económico-Financeira 2017/2018. 

12-06-2018 

• Transferência da Apk da IES do Portal das Finanças; 

• Adicionar notas nas OD’s dox extratos 3xx; 4xx 2017 

13-06-2018 

• Criação do Microsoft Microsoft Excel apenas para fornecedores 
com extratos de movimentos total >25.000€ 

• Início da realização da IES → inversão das entidades >25.000€ 
 

14-06-2018 

• Continuação da inserção dos dados na IES; 

• Atualização dos extratos atuais com entidades; 

• Impressão de extratos com entidades para enviar às respetivas; 

• Início da elaboração da análise financeira do Hospital no ano 2017 
para a IES; 

15-06-2018 

• Continuação da realização da IES – 2017; 

• Análise de balancete, DR, entre outros; 

18-06-2018 

• Continuação IES - 2017 
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19-06-2018 

• Continuação IES - 2017 

20-06-2018 

• Finalização IES 

• Emissão de extratos c/ entidades e regularização com respetivo 
mapa de conferências; 

• Criação Microsoft Microsoft Excel para clientes com valor >25.000€ 

21-06-2018 

• Emissão de Extratos e regularização; 

• Mapa de conferencias para regularização; 

• Criação de contas clientes; 

• Criação de ofícios para devolução de notas de Crédito; 

22-06-2018 

• Atualização Contas 2017; 

• Criação extratos de todas as contas 6xx, 2017/2018 para a 
realização do orçamento de 2019. 

25-06-2018 

• Continuação da atualização de contas para orçamento 2019; 

• Verificação de lançamentos; 

26-06-2018 

• Continuação da atualização de contas para orçamento 2019; 
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27-06-2018 

• Finalização da atualização das contas do orçamento; 

• Atualizar contas no mapa de custos para o André (contabilista); 

28-06-2018 

• Reconciliação bancária de janeiro; 

29-06-2018 

• Reconciliação bancaria de fevereiro; 

02-07-2018 

• Reconciliação bancaria IGCP-TPA (fevereiro) continuação; 

• Atualização de extratos de entidades; 

• Reconciliação bancaria IGCP-TPA (março); 

• Verificação se lançamentos dos Centros de saúde estão pagos ou 
não (AP); 

03-07-2018 

• Continuação reconciliação bancaria (março); 

• OD – operação diversa/ AP – Autorização de pagamento/ TPA – 
banco; 

• Balancete 2017/2018 – fazer conversão das contas POC para SNC; 

• Realizar comparações dos balancetes (N e N-1) 

04-07-2018 

• Comparações de balancetes 

• P2- Faturas 

• PACab- Proc.Aquis 

• Atualização das contas 63xx; 

• Cabimentos RH. 
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05-07-2018 

• Finalização dos cabimentos e realização das alterações no programa 
SPMS; 

• Atualização de balancetes; 

• Inserção das contas existentes no (CB_CM) 

06-07-2018 

• Continuação dos cabimentos 

• Ver diferenças em 2 documentos de textos a pedido da Doutora 
Graça; 

09-07-2018 

• Atualização da Classe 7 para orçamento 2019 

• Fórmulas para analise de movimentos dos meses de junho 
2017/2018 

10-07-2018 

• Finalização cabimentos e alteração dos novos valores no programa 
SPMS 

• SIGIC 

11-07-2018 

• Atualização do mapa de compras 

• Verificação dos lançamentos de custos (PA) 

12-07-2018 

• Continuação do dia anterior 

• Finalização da atualização de custos 

• AP- Autorização de pagamento 
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16-07-2018 

• Modelo comparações base 

• Atualização contas classe 6/7 pela ordem de contas SNC 

17-07-2018 

• Continuação da atualização e ordenação pelo SNC (classe 6) 

• Atualização NC – Notas de crédito 

• Atualização de lançamento de faturas para entidades 

18-07-2018 

• Correção Microsoft Microsoft Excel (custos) 

• Confirmação movimentos de entidades 

• Organização por ordem alfabética extratos de entidades 

• Reconciliação bancaria TPA MÊS 05 

19-07-2018 

• Continuação da reconciliação bancaria 

• Atualização extratos entidades 

• Reconciliação bancaria TPA mês 06 

20-07-2018 • Continuação reconciliação bancaria mês 06 

• Reconciliação bancaria mês 05/06 dos seguintes bancos: 

• IGCP – Aumentos CE (aumento capital estatuário) 

• IGCP – Formação 

• IGCP – QREN 

• CGD 

• Santander Totta 

23-07-2018 

• Conferir extratos de entidades 

• Reconciliação bancaria principal banco do hospital pela qual 
passam todos os movimentos (IGCP – Guarda) 
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24-07-2018 

• Continuação da reconciliação bancaria do banco IGCP-Guarda 

25-07-2018 

• Continuação rec. Bancária IGCP – Guarda (MÊS 05) 

• Pagamentos >5000, SS e AT 

• Solicitação certidões de não divida as entidades 

• SS – Segurança Social 

• AT – Autoridade Tributária 

26-07-2018 

• Continuação Rec Bancária IGCP – Guarda 

• Procv 

• SE.ERRO 

• Formulação de novas fórmulas Microsoft Microsoft Excel para 
comparação 

27-07-2018 

• Continuação dia anterior 

30-07-2018 

• Continuação dia anterior 

31-07-2018 

• Continuação dia anterior 
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01-08-2018 

• Continuação dia anterior 

02-08-2018 

• Continuação Microsoft Microsoft Excel 

• Atualização contas conferencia para orçamento 2019 

03-08-2018 

• Microsoft Microsoft Excel para orçamento 2019 e comparações 
com anos anteriores 

• Fazer estimativas ate dezembro 2018 e depois para ano 2019 

06-08-2018 

• Verificação de dados pessoais das entidades, ver se estavam 
atualizados e o que faltava 

07-08-2018 

• Alteração cabimentos e adicionar no SICC 

• Realização de mapas de conferencias de entidades 

• Verificação erros nos balancetes e descobrir onde estão as 
divergências 

08-08-2018 

• Orçamento financeiro 2019 

• Aumento de cabimentos para ter fundos disponíveis para efetuar os 
pagamentos 
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09-08-2018 

• Atualização contas classe 6 

10-08-2018 

• Ajuste mapa de comparações 

13-08-2018 

• Verificação anulação de ods 

• Aumento cabimentos para pagamentos 

• Atualização de formulas para mapas orçamento 2019 

• Atualização mapa p2 e ods classe 63xx 

14-08-2018 

• Fazer resumo da divida do final de julho 

• Descobrir erros do fecho de 2017 e abertura de 2018 

17-08-2018 

• Continuação da verificação de erros 

• Aumento de cabimentos 

• Atualização da Classe 7 

20-08-2018 

• Continuação da verificação de erros classe 6 

• Verificação mapa de comparação 

• Atualização classe 6 

• Aumento cabimentos 
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21-08-2018 

• Acabar de atualizar classe 6 

• Alteração cabimentos pessoal 

• Continuação verificação de erros de 2017/2018 para restantes 
classes 

• Reconciliação bancaria BST, CGD, mês 07 

22-08-2018 
• Correção rec bancaria cgd mês 07 

• Rec bancaria IGCP- QREN, Aumento CE, Formação 

• Atualizacao classe 6 e 7 

• Atualização conta 3xx 

• Verificação de entidades 

• Atualização contas 71xx 

23-08-2018 

• ÚLTIMO DIA DE ESTÁGIO 

 


