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Imobilizado

A ST+I tem como missão
Ser uma referência Internacional de elevado valor, nos domínios da 
Saúde, garantindo a sustentabilidade das empresas STI, promovendo e 
valorizando as parcerias com os nossos Fornecedores e apostando na 
constante formação e evolução da nossa equipa, resultando num 
melhor Serviço prestado aos nossos clientes.

Finalmente, que a nossa solução sirva o princípio mais nobre de 
qualquer Instituição Hospitalar, ajudando a prestar um serviço cada vez 
de mais qualidade aos utentes das Instituições utilizadoras das nossas 
soluções.
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BEM
Parametrizável

Vários Classi�cadores: 
 CIBE
 Dr 2/90
 Dr 25/2009
 Dl 192/2015
 SNS-AP
Método duodecimal

Operações

Aquisições
Ofertas
Amortizações
Abates
Reavaliações
Transferências
Hierarquia de Bens 
(Bem pai, bem �lho )

Contrato de Manutenção
Alertas

Integrado

MAT      Investimento
Aplicação CTB

A solução para o
Imobilizado...
Uma solução, uma única plataforma, que
dá resposta a todo o paradigma 
do Imobilizado Hospitalar.

Desenvolvido em parceria com as mais 
conceituadas instituições de Saúde nacionais.



ST+I - Há mais de 25 anos a pensar Saúde

Património 

 Tipos de bens de imobilizado:

  Móveis
  Imóveis
  Veículos
  Etc.

 Registo das características de determinado equipamento:
    Designação de equipamento  

    Tipo de aquisição

    Tipo de bem

  Contas contabilísticas 

  Custos de compra

  Código CIBE

 Gestão de obras em curso

 Possibilidade de associar vários equipamentos a um bem

 Gestão da vida útil de um bem

 Contratos de manutenção:

  Criação e gestão de contratos com adição de bens

    Integração com o módulo de investimento:

   Caso exista, integra os bens tendo em conta o documento de 

                                                entrada

Módulo responsável pela gestão do património da instituição
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Funcionalidades 
A vida útil de um bem

 Ligação com o investimento
  Integração de documentos de entrada 
  Carregamento quase total de toda a informação do bem

 

 Registo do documento de compra
  Número do documento
  Identi�cação do fornecedor
  Tipo de documento
  Data do documento
  Número da encomenda
  Concurso adjudicado

 Inserção de novos bens

  Possibilidade de gerar um número de inventário 

                       automático ou manual

  Tipo de bem

  Conta POC 

  Tipo de aquisição

  Conta CIBE

  Número de serie

  Data de utilização

  Contrato de manutenção

  Etiqueta

  Taxa de amortização

  Estado de conservação

 Operações sobre bens

  Abates

  Agendamento de abates

  Amortizações

  Agendamento de amortizações

  Reavaliações
 

 Gestão da localização dos bens

  Transferência entre serviços

  Transferência entre locais do mesmo serviço
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Outras funcionalidades e consultas
Funcionalidades que tornam o módulo de imobilizado 
capaz de fazer face a todas as questões referentes à vida de um bem

 Projeto de �nanciamento de bens
  Associação de bens
  De�nição de taxa de �nanciamento
  Amortização segundo o de�nido em cima 

 

 Gestão de grandes reparações

 Hierarquização de bens
  Bens integradores e bens integrados

 Alteração de números de inventário

 Consultas

  Listagens de bens

  Listagens de marcas

  Listagem de módulos 

  Listagem de localizações

 Históricos

  Amortizações

   Por mês

   Por conta POC

   Por CIBE

   Por serviço

  Aquisições

  Abates

 Mapas modelo

  Modelo 31

  Modelo 32.1

  Modelo F4

 

 Consultas especí�cas

  Parametrização à escolha do utilizador



Soluções

Mercados

ST+I Parcerias STI Saúde Mercados potenciais

Armazéns

Preparações

Forn. e
Serv. Externos Investimento Bens

Consumo

Imobilizado Concursos

Manut.
Assist.

Técnica

Ambulatório
Hospitalar

Enfermagem...

Encomendas
(Armazéns/Fornecedores/Serviços)

Doente

Circuito do Medicamento

Internamento
Ambulatório

Hospital de Dia
Oncologia
Urgência

Prescrição

Farmácia Externa
MCDT (Exames)

Urgência
Hospitalar

Dietas Hospital
Nutrição Entérica

Nutrição Parentérica

Farmácia

Distribuição
Tradicional
Avançada
Unitária

Doente
Citostáticos

Nutrição Parentérica
Composições
Quimioterapia

Medicamentos

Aprovisionamento

Gestão de Stocks

QuimioProcess

Facturação

Cozinha
Gestão

de
Visitas

Transportes

Nutrição

Consumos
Bloco

Operatório

Consumos
Bloco

Operatório

Prescrição
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