
Remuneração específica às farmácias por dispensa de medicamentos comparticipados 
(Portaria n.º 262/2016, de 7 de outubro, alterada pela Portaria n.º 188/2018, de 29 de junho) 

PROCEDIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DOS SALDOS APURADOS 

Acordo de Regularização - abril 2021 

 

O regime de incentivos à dispensa de medicamentos genéricos – Portaria n.º 262/2016, de 7 de 

outubro, alterada pela Portaria n.º 188/2018, de 29 de junho –, regula a atribuição de uma 

remuneração específica às farmácias pela dispensa de embalagens de medicamentos 

comparticipados, designadamente os inseridos em grupos homogéneos com preço igual ou inferior 

ao 4.º preço mais baixo (0,35€ por embalagem, incluindo IVA), prevendo a devolução pelas 

farmácias do valor excedente dos custos (incentivos) em comparação com a poupança trimestral 

alcançada pelo SNS através da redução dos preços de referência (PR). 

Desde 2018 não foram regularizados os saldos apurados de acordo com o regime prescrito na 

Portaria n.º 262/2016, de 7 de outubro, na sua versão atual, tendo sido acordado um plano de 

regularização que decorrerá até final de 2022. 

O presente procedimento detalha os aspetos operacionais relativamente à: 

a) Regularização progressiva dos saldos apurados no período out2018 a mar2021; 

b) Alteração da periodicidade do pagamento da remuneração especifica. 

 

a) Regularização dos saldos apurados no período out2018 a mar2021 

 A regularização dos saldos trimestrais a favor do SNS, apurados do último trimestre do 

ano de 2018 ao último trimestre de ano de 2020, ocorrerá em dezanove prestações 

mensais iguais e sucessivas, através da dedução pelo SNS em cada mês, ao valor total 

da fatura mensal apresentada por cada farmácia, com inicio no mês de maio de 2021 

(faturação do mês de março de 2021); 

 O CCM-SNS distribui os montantes a devolver/deduzir pelas farmácias em função do peso 

de remuneração específica paga a cada farmácia, no período em causa (out 2018 a dez 

2020); 

 Os valores referentes ao primeiro trimestre de 2021 serão apurados durante o mês de 

maio de 2021 e, havendo lugar à devolução de valores ao SNS, os mesmos serão 

descontados no mês de dezembro de 2022 (faturação do mês outubro 2022); 



 O CCM-SNS comunica às farmácias o respetivo valor a deduzir, com Iva incluído, 

juntamente com a informação dos valores conferidos, aplicando o erro “C004 - Valor a 

devolver no âmbito da avaliação periódica do impacto da remuneração especifica”; 

 As farmácias emitem, no mês seguinte ao de cada dedução, as notas de crédito que se 

mostrarem necessárias às regularizações.  

 
b) Alteração da periodicidade do pagamento da remuneração especifica 

 A partir de 1 de abril de 2021, fica suspenso do adiantamento pelo SNS da remuneração 

específica às farmácias pela dispensa de embalagens de medicamentos comparticipados 

Portaria n.º 262/2016, de 7 de outubro, alterada pela Portaria n.º 188/2018, de 29 de junho;  

 A faturação a partir de abril de 2021 já não deve registar o valor referente à remuneração 

especifica, nem ao nível do total faturado nem ao nível dos valores individuais por linha, 

devendo todos os campos do XML (fatura eletrónica), referentes ao fee, serem enviados 

a zeros 

 No mês seguinte ao final da conferência de cada trimestre será apurado o saldo entre a 

Poupança (P) e os Custos (C), de acordo com o previsto na Portaria n.º 262/2016, de 7 

de outubro, alterada pela Portaria n.º 188/2018, de 29 de junho; 

 O saldo positivo, quando exista, será conferido, no mês subsequente ao do seu 

apuramento, e comunicado pelo CCM-SNS às farmácias juntamente com a informação 

dos valores conferidos, aplicando o erro “C004 - Valor a devolver/receber no âmbito da 

avaliação periódica do impacto da remuneração especifica”; 

 O valor a remunerar à farmácia, caso não haja lugar à remuneração total apurada no 

trimestre, é calculado em função do peso de remuneração específica que seria devida a 

cada farmácia no período em análise; 

 As farmácias emitem, no mês seguinte, as notas de débito que se mostrarem necessárias 

à regularização. 

 

NOTA – para efeitos do processo de conferência pelo CCM-SNS é necessário garantir, por 

todas as farmácias, que o valor da remuneração especifica não fica registado na fatura mensal 

emitida. 


