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Introdução 

Em 21 de fevereiro de 2012 foi publicada a Lei nº 8/2012, conhecida como “Lei dos compromissos 

e pagamentos em atraso (LCPA)” que estabelece um conjunto muito rígido de normas para 

realização de despesa pública. Este manual é baseado incluindo as alterações decorrentes da 

publicação do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, o qual veio proceder à regulamentação da 

LCPA, dando cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º 2 do artigo 21.º do DL n.º 

127/2012, sendo um instrumento de apoio técnico à sua aplicação. 

Paralelamente recorreu-se também às orientações divulgadas no manual de procedimentos da Lei 

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, disponibilizado pela DGO. 

O foco do controlo assenta na fase do compromisso, desde que garantida a respetiva tesouraria: 

 

De realçar que se procede à elaboração deste manual que entrará em vigor, uma vez que os 

meios automáticos de integração de ficheiros na aplicação da Divisão de Gestão Financeira, SICC-

SNC AP, neste momento só se encontra a funcionar nos cabimentos exigindo da DGF o 

tratamento da restante informação para integração na aplicação, no que diz respeito aos 

compromissos, notas de encomenda, faturas e notas de crédito. 

 

Objetivo do Manual 

Com o Manual de Procedimentos da Integração dos Processos do Aprovisionamento e Farmácia 

pretende-se agilizar processos, diminuir erros, servir de fonte de conhecimentos precisos e exatos 

e, sobretudo, evitar transmissão incorreta de informação, garantindo assim a elaboração da 

integração e realização padronizada dos procedimentos de atribuição e ligação de cabimentos, 

compromissos, notas de encomenda e faturas. 

Para uniformização de procedimentos na ULSNA, E.P.E e tendo subjacente orientações superiores 

e legislação vigente, todos os Serviços da ULSNSA, E.P.E devem adotar os procedimentos que se 

seguem. 
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Procedimentos de Integração dos processos do Aprovisionamento e 

Farmácia 

 Cabimentos (CB) 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 155/92, para assunção de compromissos, devem os serviços e 

organismos adotar o registo de cabimento prévio do qual constem os encargos prováveis. 

As duas primeiras fases do ciclo da despesa, cabimento e compromisso são efetuadas em paralelo, 

dando assim cumprimento ao disposto no parágrafo anterior. 

O nº 1 do artigo 45º da Lei de Enquadramento Orçamental, refere também: “Apenas podem ser 

assumidos compromissos de despesa após os competentes serviços de contabilidade exararem 

informação prévia de cabimento no documento de autorização da despesa em causa.” 

Procedimento a seguir para atribuição dos cabimentos: 

 Verificando-se a necessidade de despesa, a Divisão de Aprovisionamento e Logística (DAL), 

deverá enviar os ficheiros de integração dos cabimentos através de e-mail para o 

responsável da Divisão de Gestão Financeira (DGF), assim como para os técnicos superiores 

do serviço, que usualmente procedem à respetiva resposta do solicitado. 

 

 

 Salienta-se que ao proceder-se à integração dos ficheiros, se ocorrer um ou mais erros, 

estes serão impressos em ficheiro PDF e enviados para a responsável de DAL e o funcionário 

Figura 1 – Exemplo de envio do ficheiro para integração referente ao imobilizado (301) 

Figura 2 – Exemplo de envio do ficheiro para integração referente aos stocks e farmácia (201) 
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que naquele dia enviou a integração. Deverão ser resolvidos e apenas encaminhados novos 

ficheiros após a correção de todos os erros. 

 Juntamente com os ficheiros para integração na DGF, deverá vir o ficheiro PDF respeitante 

aos ficheiros CSV e ficheiros excel enviados.  

Salienta-se que sempre que se verifique a necessidade de atribuição de cabimentos de uma 

fonte de financiamento ou medida diferente da genérica, esta deverá vir em ficheiros 

diferentes dos solicitados na genérica. Terão de enviar o ficheiro CSV e o ficheiro PDF, fazendo 

menção à fonte de financiamento ou medida pretendida, como se verifica nos exemplos abaixo. 

 

  

Figura 3 – Exemplo de PDF referente aos cabimentos enviados para integração (genérica) 

Figura 4 – Exemplo de ficheiro em CSV e em PDF referente aos cabimentos de stocks, enviados para interação 
onde é solicitado que o processo de compra seja integrado numa medida diferente (095 – COVID) 

Figura 5 – Exemplo de ficheiro em CSV e em PDF referente aos cabimentos de imobilizado, enviados para 
interação onde é solicitado que o processo de compra seja integrado numa fonte de financiamento diferente 
(FF415) 
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 Após a integração com sucesso dos ficheiros de cabimentos no SICC-SNC AP, a DGF envia 

em ficheiro PDF as informações de cabimentos relativos aos processos de compra 

solicitados. Esta informação será enviada para a responsável de DAL e o funcionário que no 

dia enviou a ligação para integração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cabimentos Plurianuais 

Entende-se por cabimentos plurianual os que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do 

que um ano económico. 

Procedimento a seguir para atribuição dos cabimentos plurianuais: 

 Verificando-se a necessidade da atribuição de cabimentos plurianuais, a DAL deverá enviar 

o ficheiro excel devidamente preenchido, por e-mail para o responsável da DGF, assim 

como para os técnicos superiores do serviço, a solicitar essa necessidade. 

Na informação deverá constar obrigatoriamente o número do processo de compra, o valor 

pretendido referente ao ano civil, a rubrica e a data de atribuição.  

Figura 6 – Exemplo de uma informação de cabimento enviada para o DAL, 
após a respetiva integração 
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A conta 0411, 0412 e 0413 é que fazem refletir os valores referentes aos anos seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 Na DGF, com base na informação do ficheiro excel enviado pela DAL será convertido num 

ficheiro em formato CSV de modo a proceder-se à atribuição de número de cabimento, através 

da integração na aplicação SICC-SNC AP. Caso na integração ocorra um ou mais erros, estes 

serão impressos em ficheiro PDF e enviados para a responsável de DAL e o funcionário que 

requereu a integração. Deverão ser resolvidos e apenas encaminhados novos ficheiros, após a 

resolução de todos os erros. 

De realçar que a integração destes ficheiros deveria estar a ser efetuada automaticamente de 

acordo com os meios informáticos já disponíveis na aplicação da DGF (SICC-SNC AP), pelo que 

a necessidade desta conversão de ficheiros poderá ser suscetível de algum erro. 

 

 

 

 

 

 O procedimento da atribuição de cabimentos plurianuais processa-se de forma idêntica em 

relação aos restantes cabimentos, após a integração com sucesso dos ficheiros de 

compromissos no SICC-SNC AP, a DGF envia em PDF as informações de CB Plurianuais. Esta 

informação será enviada para a responsável de DAL e o funcionário que solicitou a pedido. 

 

 

Figura 7 – Exemplo do ficheiro excel com informação a solicitar cabimento 
plurianual 

Figura 8 - Exemplo do ficheiro excel convertido em CSV para integração na aplicação SICC-SNC AP da DGF 
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Salientar que o procedimento nos plurianuais após atribuição de cabimento deverá a DAL proceder ao 

reporte na DGO e ACSS, ficando a execução orçamental dos mesmos à responsabilidade da DGF. 

 

 Compromissos (CM) 

A atribuição do número de compromisso é obrigatória desde a entrada em vigor da Lei nº 8/2012 de 21 

de fevereiro, obedecendo a uma série numérica, sequencial e válida que é refletido na ordem de 

compra, nota de encomenda ou documento equivalente. 

Procedimento a seguir para atribuição dos compromissos: 

 A DAL deverá enviar em ficheiro excel e ficheiro PDF a listagem de notas de encomenda 

sem compromissos através de e-mail para o responsável da DGF, assim como para os 

técnicos superiores do serviço. 

Salienta-se que a informação que consta em ficheiro excel deverá ser igual à do ficheiro 

PDF. 

Figura 9 - Exemplo de cabimento plurianuais 
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De referir que sempre que se verifique a necessidade de atribuição de um compromisso de uma 

fonte de financiamento ou medida diferente da genérica, esta deverá ser mencionada no ficheiro 

PDF enviado, como exemplo abaixo. 

 
 Na DGF, o ficheiro excel enviado pela DAL será convertido num ficheiro em formato CSV de 

modo a proceder-se à atribuição de número de compromisso, através da integração na 

aplicação SICC-SNC AP.  

 

Figura 10 – Exemplo dos documentos que deverão ser enviados para atribuição dos compromissos 

Figura 11 – Exemplo de um ficheiro PDF para atribuição de compromissos solicitado na medida 095 (covid) 
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De realçar que a integração destes ficheiros deveria estar a ser efetuada automaticamente de acordo 

com os meios informáticos já disponíveis na aplicação da DGF (SICC-SNC AP), pelo que a necessidade 

desta conversão dos ficheiros poderá ser suscetível de algum erro. 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso na integração ocorra um ou mais erros, estes serão impressos em ficheiro PDF e 

enviados para a responsável de DAL e o funcionário que naquele dia enviou a integração. 

Deverão ser resolvidos e apenas encaminhados novos ficheiros após a correção de todos 

os erros. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a integração com sucesso dos ficheiros de compromissos no SICC-SNC AP, a DGF envia 

em ficheiro PDF as informações de compromissos relativos às notas de encomenda 

solicitadas. Esta informação será enviada para a responsável da DAL e o funcionário que no 

dia enviou a ligação para integração. 

Figura 13 – Exemplo do erro ocorrido de uma integração de compromissos 

Figura 12 - Exemplo do ficheiro dos compromissos em ficheiro excel, convertido em ficheiro CSV para 
integração na aplicação SICC-SNC AP da DGF 
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Quanto às despesas urgentes e inadiáveis, encontra-se previsto no DL n.º 127/2012 de 21 de junho e 

atualizado pelo DL n.º 99/2015 de 02 de junho, no Art.9.º, n.º 2, como se transcreve: 

 “2 - Nas situações em que estejam em causa o excecional interesse público ou a preservação da vida humana, a assunção 

do compromisso é efetuada no prazo de 10 dias após a realização da despesa.”. 

Assim sendo, verifica-se um prazo de 10 dias para atribuição de número de compromisso, caso se 

verifique a necessidade urgente de despesa por parte da DAL e que a DGF não tenha capacidade 

temporal para atribuição imediata.  

 Salientar que a data e o valor solicitado na atribuição dos compromissos, terá de ser sempre 

igual ou superior à solicitada na atribuição do cabimento, assim como também deverá conter 

as mesmas rubricas financeiras requeridas no CB, ou seja, o cabimento nunca poderá ter valor 

inferior e data superior ao compromisso. 

 

 Notas de encomenda (CP) 

Após o envio, geralmente diário da informação solicitada respeitante aos cabimentos e 

compromissos, deverá chegar à DGF por parte da DAL os ficheiros para integração das notas de 

Figura 14 – Exemplo de uma informação de compromisso 
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encomenda. O envio da integração das notas de encomenda até à data da semana de referência 

deverá ser encaminhado até á terça-feira da semana seguinte.  

Procedimento a seguir para integração das notas de encomenda: 

 O procedimento de envio é o mesmo referente aos cabimentos e compromissos, a DAL 

deverá enviar os ficheiros de integração das notas de encomenda e respetivo PDF, através 

de e-mail para o responsável da DGF, assim como para todos os funcionários que 

usualmente procedem à respetiva resposta do serviço. 

 À semelhança dos outros procedimentos sempre que se verifique a necessidade de 

integração de uma nota de encomenda numa fonte de financiamento ou medida diferente 

da genérica, esta deverá ser mencionada no PDF enviado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na DGF, o ficheiro em CSV enviado pela DAL será integrado automaticamente na aplicação 

SICC-SNC AP, caso não se verifique NE com medidas ou fontes de financiamento diferentes da 

genérica.  

Caso seja solicitado alguma medida ou fonte de financiamento específica e respetivamente 

assinalada terá de se converter o ficheiro enviado em excel e novamente em formato CSV de 

modo a proceder-se às respetivas alterações solicitadas de modo a proceder-se à 

integração na aplicação SICC-SNC AP.  

 
De realçar que a integração destes ficheiros deveria estar a ser efetuada automaticamente 

independentemente de fontes de financiamento ou medidas diferentes de acordo com os 

Figura 15 – Exemplo de ficheiro PDF das notas de encomenda para integração com fonte de 
financiamento diferente da genérica (FF 415- Feder - Alentejo 2020) 
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meios informáticos já disponíveis na aplicação da DGF (SICC-SNC AP), pelo que a necessidade 

desta conversão dos ficheiros poderá ser suscetível de algum erro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso na integração ocorra um ou mais erros, estes serão impressos em ficheiro PDF e 

enviados para a responsável da DAL e o funcionário que enviou a informação. Deverão ser 

resolvidos e apenas encaminhados novos ficheiros após a correção de todos os erros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Exemplo de lista de erros de integração das notas de encomenda 

Figura 16 - Exemplo dos ficheiros que a DAL envia para a DGF e da conversão dos mesmos em ficheiro CSV de modo a integração na aplicação 
SICC-SNS-APP 
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 Após a integração com sucesso dos ficheiros de notas de encomenda no SICC-SNC AP, a 

DGF informa por e-mail a responsável de DAL e o funcionário que enviou a informação que 

a integração foi efetuada.  

 Salientar que a data e o valor solicitado na atribuição das notas de encomenda, terá de ser 

sempre igual ou superior à solicitada na atribuição do cabimento e compromisso, assim como 

também deverá conter as mesmas rubricas financeiras requeridas no CB e CM.  

 

 Faturas (P2) e Notas de Crédito 

Depois de todo o processo de integração necessário ao processo de despesa (cabimento, 

compromisso e nota de encomenda) procede-se à integração das faturas no SICC-SNS AP, com base 

nos protocolos rececionados na DGF. 

Procedimento a seguir para integração das faturas: 

 Os protocolos deverão vir em duplicado e em suporte papel, junto às faturas a ele 

associado, de modo a ficar um exemplar na DGF e o outro enviado por correio interno para 

a DAL, depois de integrado, assinado e datado. Salienta-se que deverá constar no 

protocolo, assim como em todas as faturas o carimbo de conferido, devidamente assinado 

e datado. 

 De referir que sempre que se verifique a necessidade de integração de faturas pertencente 

a uma fonte de financiamento ou medida diferente da genérica, esta deverá ser 

mencionada no PDF enviado.  

Assim, como nos protocolos referentes a faturas de imobilizado deverá sempre vir 

mencionado o enquadramento dentro dos eixos previstos anuais. Caso não se enquadre 

em nenhum eixo deve-se fazer menção a essa situação. 

Especificamente os protocolos de faturas referentes à Imprensa Nacional da Casa da 

Moeda ou outra entidade, em que as faturas já tenham sido pagas por adiantamento, 

deverá vir a indicação que as faturas já se encontram pagas.  

Quanto aos protocolos de fundo de maneio, estes deverão vir com essa a informação, assim 

como qual o serviço a que pertence esse fundo de maneio.  



 

Manual de Procedimentos da Integração dos Processos do Aprovisionamento e Farmácia 

 
15 

 

 

 

 

 A DGF procede à elaboração de um ficheiro de formato CSV, com base na informação do 

protocolo extraída da aplicação SGICM – GLINTT HS, sistema informático da DAL. A 

informação extraída deverá ser igual à enviada em suporte papel, de modo a proceder-se 

à integração das faturas, através da aplicação SICC-SNC AP. 

De realçar que a integração destes ficheiros deveria estar a ser efetuada automaticamente de 

acordo com os meios informáticos já disponíveis na aplicação da DGF (SICC-SNC AP), pelo que 

a necessidade desta conversão dos ficheiros poderá ser suscetível de algum erro. 

 

 

Figura 18 - Exemplos de protocolos enviados pela Divisão de Aprovisionamento e Logística 

Figura 19 - Exemplo do ficheiro de faturas extraído da aplicação SGICM – GLINTT HS e convertido em ficheiro CSV 
para integração na aplicação SICC-SNC AP da DGF 
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 Se na integração ocorrer um ou mais erros, estes serão impressos em papel, anexado ao 

protocolo e devolvido em correio interno para a DAL. O mesmo acontece quando na 

conferência das faturas se verificar alguma situação que não se encontre conforme (falta 

de carimbo de conferido assinado, dados da fatura incorretos, como data, número de 

contribuinte da entidade, valor, número de fatura).  

Deverão ser resolvidos e apenas encaminhados novamente para a DGF os protocolos após 

a correção de todos os erros. 

 

 

 

 Após a integração com sucesso dos ficheiros das faturas no SICC-SNC AP, a DGF procede ao 

arquivo e/ou pagamento das mesmas. 

 Salientar que a data e o valor solicitado na atribuição das notas de encomenda, terá de ser 

sempre igual ou superior à solicitada na atribuição do cabimento, compromisso e notas de 

encomenda, assim como também deverá conter as mesmas rubricas financeiras requeridas no 

CB, CM e NE.  

 

 Alterações (cabimentos, compromissos e/ou notas de encomenda) 

Após a integração dos ficheiros de cabimento, compromissos e notas de encomenda, pode 

verificar-se a necessidade por parte da DAL de proceder a alterações dos mesmos, por diversos 

motivos.  

Informação explicativa e muito importante: 

 Poderá proceder-se apenas no cabimento a alterações relativas a datas, contas e/ou à 

chave orçamental (medidas, fonte de financiamento), à exceção de duas situações: 

1. Quando o mês já se encontrar encerrado e submetido à tutela, ou seja, só se 

poderá efetuar essas alterações enquanto o mês ainda se encontre em aberto, 

senão terá de se efetuar um novo procedimento com a informação correta e 

solicitar a anulação do anterior, pois sempre que o mês se encontrar encerrado o 

sistema informático da DGF (SICC-SNC AP) já não permite essas alterações. 

                                                       E 

Figura 20  – Exemplo de erro de integração de protocolo de faturas 
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2. Não houver nenhum registo de documento posterior regularizado, ou seja, só se 

poderá efetuar essas alterações no cabimento, deste que este não tenha já um 

compromisso associado. Caso o cabimento já tenha compromisso e/ou nota de 

encomenda e/ou fatura terá de se efetuar um novo processo de cabimento com a 

informação pretendida e solicitar a anulação do anterior, pois sempre que houver 

documentos a regularizar o sistema informático da DGF (SICC-SNC AP), já não 

permite essas alterações. 

Quanto às alterações de valores, de modo a uniformizar toda a informação rececionada da DAL na 

DGF, deverá utilizar-se o mesmo formato de mapa a incluir nos pedidos de alterações, pelo que 

será disponibilizado em suporte digital word de modo a incluir o mapa nas informações de pedidos 

de alterações. 

Processos de 
Compra 

Compromisso Fornecedor Nota de 
encomenda 

Valor a alterar  
(+/-) 

Rubrica Observações 

       
       
       
       

 

Salienta-se que a descrição do texto incluído nas informações deverá ser adequado ao respetivo 

preenchimento do mapa. Caso isso não se verifique o que prevalece para a DGF será a informação 

solicitada no mapa, ou seja, a DGF procede à alteração sempre com base no mapa. 

NOTA IMPORTANTE: No mapa deverá vir preenchido só e apenas o que pretendem alterar.  

Procedimento a seguir para pedido de alterações de CB, CM e/ou CP: 

 Se pretende alterar o Processo de compra, o campo a preencher será só e somente o 

processo de compra, mencionando o valor a alterar. Sempre que o processo incluam duas 

ou mais contas, é obrigatório a identificação da rubrica a alterar. 

 

 

 Se o pretendido é apenas o aumento do Compromisso, se existir valor disponível no 

processo de compra, o campo a preencher será só e somente o compromisso, 

Processos 
de Compra 

Compromisso Fornecedor Nota de 
encomenda 

Valor a 
alterar  (+/-) 

Rubrica Observações 

50102022    +  0,01 3126111  

Figura 21 – Mapa a incluir nas informações de alterações 

Figura 22 – Exemplo de necessidade de pedido de alteração de cabimento 
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mencionando o valor a alterar. Sempre que o processo incluam duas ou mais contas, é 

obrigatório a identificação da rubrica a alterar. 

 

 

 Se se verificar que não existe valor suficiente no processo de compra para o aumento do 

compromisso, deverá ser solicitado o aumento do Processo de compra e do Compromisso, 

os campos a preencher serão só e somente o processo de compra e o compromisso, 

mencionando o valor a alterar. Sempre que o processo incluam duas ou mais contas, é 

obrigatório a identificação da rubrica a alterar. 

 

 Se o pretendido é apenas o aumento da nota de encomenda, se existir valor disponível no 

processo de compra e compromisso, o campo a preencher será só e somente a nota de 

encomenda e obrigatoriamente o fornecedor (apenas é preciso preencher o código de 

fornecedor quando se solicita alteração na nota de encomenda, ou seja, para aumento de 

CB e/ou CM o código de fornecedor não se preenche), mencionando o valor a alterar. 

Sempre que o processo incluam duas ou mais contas, é obrigatório a identificação da 

rubrica a alterar 

 

 

 

 Se se verificar que não existe valor suficiente no processo de compra e /ou compromisso 

para o aumento da nota de encomenda, deverá ser solicitado o aumento do Processo de 

compra e/ou do Compromisso e nota de encomenda, os campos a preencher será o 

processo de compra e/ou o compromisso e nota de encomenda, sendo que para alteração 

da nota de encomenda é obrigatório o preenchimento do código do fornecedor, 

Processos 
de Compra 

Compromisso Fornecedor Nota de 
encomenda 

Valor a 
alterar  (+/-) 

Rubrica Observações 

 222   +  0,01 3126111  

Processos 
de Compra 

Compromisso Fornecedor Nota de 
encomenda 

Valor a 
alterar  (+/-) 

Rubrica Observações 

50102022 222   +  0,01 3126111  

Processos 
de Compra 

Compromisso Fornecedor Nota de 
encomenda 

Valor a 
alterar  (+/-) 

Rubrica Observações 

  9602022 10202022 +  0,01 3126111  

Figura 23 – Exemplo de necessidade de pedido de alteração de compromisso 

Figura 24 – Exemplo de necessidade de pedido de alteração de compromisso sem valor disponível no cabimento 

Figura 25 – Exemplo de necessidade de pedido de alteração nota de encomenda 
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mencionando o valor a alterar. Sempre que o processo incluam duas ou mais contas, é 

obrigatório a identificação da rubrica a alterar. 

 

 

 

 

 

Salientar que no caso das notas de créditos, o pedido de aumento deverá ser apenas considerado 

quando as mesmas tenham reflexo nas notas de encomenda, ou seja, sempre que o valor das 

faturas exceda o valor da NE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos 
de Compra 

Compromisso Fornecedor Nota de 
encomenda 

Valor a 
alterar  (+/-) 

Rubrica Observações 

 222 9602022 10202022 +  0,01 3126111  

Processos 
de Compra 

Compromisso Fornecedor Nota de 
encomenda 

Valor a 
alterar  (+/-) 

Rubrica Observações 

50102022 222 9602022 10202022 +  0,01 3126111  

Figura 26 – Exemplo de necessidade de pedido de alteração nota de encomenda sem valor disponível no 
compromisso 

Figura 27 – Exemplo de necessidade de pedido de alteração nota de encomenda sem valor disponível no 
compromisso e no processo de compra 
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Acrónimos e Definições 

DGF – Divisão de Gestão Financeira 

DAL – Divisão de Aprovisionamento e Logística 

CB – Cabimento 

CM – Compromisso 

CP – Nota de encomenda 

P2 – Fatura conferida 

CSV (separado por vírgulas) 

SICC-SNC AP – Sistema de Informação Centralizado de Contabilidade 

SGICM GLINTT HS – Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento 

DL – Decreto-Lei 

PDF – Portable Document Format (Formato Portátil de Documento) 
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Conclusão 

O Manual de Procedimentos da Integração dos Processos do Aprovisionamento e Farmácia, 

enquadra-se no processo de qualidade com o intuito de prestar todas as informações, orientações 

e procedimentos habituais de modo a contribuírem para que os procedimentos a ter na integração 

dos Processos do Aprovisionamento e Farmácia seja pautada por um bom desempenho, 

compreensão e redução de erros. 

Logo que se encontre em funcionamento os meios automáticos que se deveria estar a utilizar para 

o procedimento de integração dos processos do Aprovisionamento e Farmácia, o presente manual 

será atualizado. 
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Anexo 

De modo a uniformizar a informação do procedimento de alterações (CB, CM e NE) anexa-se o 
modelo que deverá ser enviado do serviço DAL para o serviço DGF: 

 

Processos de 
Compra 

Compromisso Fornecedor Nota de 
encomenda 

Valor a alterar   
(+/-) 

Rubrica Observações 

       
       
       
       

 

 

 


