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Guia prático para correção de erros no 1º relatório de prestação de contas 

 

1. Regras de validação, indicação de erros e forma de correção 

O processo de avaliação do 1º relatório de prestação de contas de cada projeto prevê que os 

relatórios com erros identificados sejam notificados para os corrigir no prazo de cinco dias úteis. 

Os erros, identificados de acordo com as regras aprovadas pela Equipa de Coordenação 

Nacional, foram notificados aos promotores dos respetivos projetos, com indicação concreta 

da(s) atividade(s), da(s) outra(s) fonte(s) de financiamento ou da(s) despesa(s) a corrigir e de 

como fazê-lo. 

Q1. ATIVIDADES 

Em relação às atividades, foram considerados dois tipos de erros impeditivos de validação do 

relatório, um para atividades indicadas como ‘concluídas’, mas sem evidências suficientes, e 

outro para atividades indicadas como ‘não iniciadas’, mas cuja conclusão estava prevista para 

fase 1, que terminou em 31 de dezembro de 2021. A identificação das ocorrências de cada erro 

através da notificação ao projeto é feita pela designação da atividade correspondente. 

A - Designação da atividade 

• Erro 1.1. Atividade concluída, mas sem evidências da sua realização ou sem número de 

destinatários preferenciais indicado. 

Como corrigir: Indique pelo menos um registo multimédia válido, ou lista de presenças se foi 

uma ação de formação; identifique, pelo menos num grupo de destinatários, um número não 

nulo de pessoas abrangidas.  

A - Designação da atividade 

• Erro 1.2 Atividade assinalada como 'não iniciada', mas prevista para terminar na fase 1. 

Como corrigir: Este erro não pode ser corrigido no 1º relatório. A sua ocorrência determina 

uma penalização por pontos, calculada com base no número de atividades com este erro no 

total das atividades do projeto. O número de pontos é igual à percentagem obtida. 

A atividade deve ser recalendarizada no próximo processo de alterações. Caso a atividade já 

não possa ser realizada, ou não seja devidamente recalendarizada, a penalização por pontos 

determinará um corte parcial nas transferências financeiras seguintes para o projeto, de 

montante a notificar em sede de audiência prévia, ao abrigo do artigo 41º (Incumprimento) do 

Regulamento. 

 

Q2. RECEITAS 

Este quadro estava pré-preenchido no formulário. Foi identificado nalguns casos um erro no 

montante da 1ª tranche transferida para o projeto. O erro, da responsabilidade da coordenação 

nacional, já foi corrigido. 

• Erro 2.1 Receitas não coincidem, por erro de digitação da responsabilidade da 

coordenação nacional, com os avisos de pagamento das transferências efetuadas. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/prestacao-de-contas/000671,000162/index.htm
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Q3. OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO 

Em relação às outras fontes de financiamento, foram identificados três tipos de erros. A 

identificação das ocorrências de cada erro é feita pela designação da entidade que concede o 

apoio. 

OA - Designação da entidade que concede o apoio 

• Erro 3.1 Erro de digitação no preenchimento do valor do apoio. 

Como corrigir: Corrija o valor indicado. 

 

OA - Designação da entidade que concede o apoio 

• Erro 3.2 Financiamento não admissível. 

Este erro não é suscetível de correção no 1º relatório de prestação de contas. Havendo 

incumprimento do artigo 32.º (Acumulação com outras fontes de financiamento) do 

Regulamento, o projeto é notificado em sede de audiência prévia ao abrigo do artigo 41.º 

(Incumprimento). 

 

OA - Designação da entidade que concede o apoio 

• Erro 3.3 Identificação da entidade insuficiente. 

Como corrigir: Identifique por extenso a designação da entidade que proporciona o apoio. 

 

Q4. DESPESAS 

Em relação às despesas, foram considerados 9 tipos de erros impeditivos de validação da 

despesa, abaixo indicados. A identificação das ocorrências de cada erro através da notificação é 

feita pela designação de cada despesa, podendo na mesma despesa ocorrer vários erros. 

De modo geral, a forma mais simples de corrigir estes erros no prazo disponível é retirar a 

despesa, que pode ser reapresentada e aceite em posterior prestação de contas desde que 

elegível e corrigida. A retirada de despesas no 1º relatório de prestação de contas não afeta a 

transferência integral da 2ª tranche, afeta apenas o montante total validado das despesas 

elegíveis, que será inferior ao inicialmente submetido. É no fecho de contas que se faz o acerto 

final entre receitas do Programa e despesas validadas. Se houver um saldo positivo entre as 

receitas recebidas do Programa e as despesas elegíveis, o projeto será notificado para devolver 

o saldo apurado. 

D - Designação da despesa  

• Erro 4.1 Despesa não elegível por não ter enquadramento no Regulamento do 

Programa ou cujo pagamento seja posterior a 31 de dezembro de 2021. 
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Como corrigir: Consulte a pergunta frequente 12.05 e corrija a descrição da despesa, 

justificando a sua imprescindibilidade para o projeto; ou retire esta despesa. 

 

D - Designação da despesa  

• Erro 4.2 Documento de despesa incorreto, incongruente ou omisso. 

Como corrigir: Anexe o documento de despesa correto e conforme; ou retire a despesa. 

 

D - Designação da despesa  

• Erro 4.3 Comprovativo de pagamento e/ou outros documentos de suporte incorretos, 

incongruentes ou omissos. 

Como corrigir: Anexe o comprovativo de pagamento correto, verifique os documentos de 

suporte e anexe o que estiver em falta; ou retire a despesa. 

 

D - Designação da despesa  

• Erro 4.4 Valor elegível da despesa incorreto ou injustificado. 

Como corrigir: Justifique o valor elegível, anexando a justificação como documento de suporte 

adicional; ou retire a despesa. 

 

D - Designação da despesa  

• Erro 4.5 Despesa de valor total superior a 5.000 euros (sem IVA), não excluída das regras 

da contração pública, com ligação incorreta, ou em falta, para o Portal BASE referente 

ao contrato selecionado. 

Como corrigir: Coloque o link correto para o Portal Base, ou indique o código CPV na designação 

da despesa se ela se enquadrar nas exceções do Anexo IX do Código dos Contratos Públicos, ou 

retire a despesa. 

 

D - Designação da despesa  

• Erro 4.6 Valor total ou valor do IVA da despesa incorretos. 

Como corrigir: Deve conferir os valores indicados com o documento de despesa e corrigir o que 

estiver desconforme; ou retire a despesa. 

 

D - Designação da despesa  

 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000627,000160/index.htm
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• Erro 4.7 Justificação para ausência de despesas insatisfatória. 

Como corrigir: Corrija a justificação apresentada, fundamentando objetivamente e com clareza 

o motivo da não realização de despesas. 

 

D - Designação da despesa  

• Erro 4.8 Rubrica orçamental da despesa incorreta ou incongruente. 

Como corrigir: a rubrica orçamental; ou retire a despesa. 

 

D - Designação da despesa  

• Erro 4.9 Valor da despesa apresentada como remuneração relativa a um contrato de 

trabalho não cumpre o Código de Trabalho. 

Como corrigir: Reveja e corrija o valor da remuneração no contrato; ou retire a despesa. 
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2. Erros mais comuns na apresentação de despesas  

Apresentam-se de seguida exemplos de alguns dos erros mais comuns identificados nos 

relatórios, muitas vezes associados entre si.  

Despesas não elegíveis ou mal classificadas (erros 4.1 e 4.8) 

O erro 4.1 ocorre em despesas não elegíveis para o Programa (por exemplo, comissões 

bancárias, coimas ou retenções de IRS ou TSU de trabalhadores por conta de outrem).  

A classificação de um despesa numa dada rubrica orçamental deve obedecer à descrição dessa 

rubrica colocada nas perguntas frequentes do site, nomeadamente nas perguntas frequentes 

14.03 a 14.10, no tema 14. O Programa não prevê despesas com alimentação, transportes, 

combustíveis ou medicamentos, a menos que sejam classificadas na rubrica ‘Outras’ e seja 

indicado por que são imprescindíveis para o projeto.  

O erro 4.1 vem muitas vezes associado ao erro 4.8, sempre que se trata de bens alimentares, 

combustíveis, despesas de deslocação ou medicamentos, porque a rubrica indicada foi 

‘Aquisição de materiais’ sem indicar a finalidade na descrição da despesa, ou foi  ‘Outras’ e a 

descrição da despesa não indica a finalidade de despesa nem permite concluir que seja 

imprescindível para a realização do projeto.  

Ocorre ainda com alguma frequência o erro 4.8 quando são classificados recibos verdes como 

‘recursos humanos’ e não como ‘aquisição de serviços’.  

Também é frequente ocorrer o erro 4.8 por se confundir a ‘aquisição de materiais’ com a 

‘aquisição de equipamentos’. Recordamos que a rubrica ‘aquisição de materiais’ se  aplica a bens 

de consumo imediato, uso único, de desgaste rápido ou vida útil reduzida, enquanto a ‘aquisição 

de equipamentos’ se aplica a bens de vida útil duradoura, mesmo que se trate de valores baixos. 

 

Falta de documentos de despesa e/ou pagamento (erros 4.2 e 4.3) 

O erro 4.2 é assinalado quando o documento de despesa não foi anexado ou não corresponde 

à descrição da despesa e o erro 4.3 quando o(s) comprovativo(s) de pagamento não foi (foram) 

anexado(s) ou não permite(em) confirmar o pagamento da totalidade da despesa.  

O caso mais frequente, no que respeita ao erro 4.3, é a apresentação de recibos de vencimento 

ou recibos verdes sem comprovativo do efetivo pagamento (por cheque, extrato bancário, 

transferência bancária, etc), não permitindo comprovar que o valor foi efetivamente pago. 

Erros no valor da despesa, do IVA ou do valor elegível (erros 4.4 e 4.6) 

O erro 4.4 é assinalado quando o valor elegível é diferente do valor total e não está justificado. 

É frequente, por exemplo, haver imputações parciais de despesas regulares com comunicações, 

água ou eletricidade, que não estão identificadas na descrição da despesa, nem anotadas no 

documento de despesa, impedindo a confirmação do valor. Para colmatar esta dificuldade, será 

proposto a todos os projetos um modelo de carimbo do Programa Bairros Saudáveis, para visar 

todos os documentos de despesa apresentados e colocar manualmente o valor elegível 

considerado.  

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/,000164/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000680,000164/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000681,000164/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000681,000164/index.htm
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O erro 4.6 é assinalado quando o valor total ou do IVA que constam do documento de despesa 

são distintos dos valores indicados no relatório. Alguns projetos, por exemplo, omitiram 

sistematicamente o valor do IVA (que por defeito surge como nulo).  

O erro 4.4 vem muitas vezes associado ao erro 4.6 nas despesas com recursos humanos. Com 

efeito, a formação do valor total com recursos humanos envolve uma série de parcelas, 

incluindo encargos sociais da entidade patronal, que, na maior parte dos casos, não se 

conseguem identificar ou estão omissos, prejudicando as entidades promotoras que os podem 

apresentar como elegíveis para o Programa. Sempre que não conseguimos identificar o valor 

apresentado como valor total nas despesas com recursos humanos, marcou-se o erro 4.6. 

Quanto ao valor elegível destas despesas, o Programa exige que as deliberações sobre 

imputação de despesas com recursos humanos sejam confirmadas por atas da direção da 

entidade promotora, que em muitos casos não foram anexadas. Quando se trata de contratos 

feitos expressamente para o projeto, o próprio contrato permite comprovar uma imputação de 

100%. Mas em contratos de trabalho vigentes, faltando essa ata, ou uma adenda ao contrato 

especificando a imputação total ou parcial do trabalhador/a ao projeto, a despesa não pode ser 

validada. 

A frequência destes dois erros, associados entre si, impõe-nos a apresentação de medidas 

corretivas que ajudem os projetos e os avaliadores no próximo relatório de prestação de contas. 

Por ora, e no caso concreto dos erros 4.4 e 4.6, o mais simples para os corrigir será retirar estas 

despesas e reapresentá-las novamente, devidamente corrigidas, no 2º relatório de prestação de 

contas. Como acima se disse, a retirada de despesas com erros do 1º relatório não afeta a 

transferência da 2ª tranche de financiamento. 

Incumprimento das normas da contratação pública (erro 4.5)  

As entidades promotoras de projetos do Programa Bairros Saudáveis estão obrigadas a cumprir 

as normas do Código dos Contratos Públicos (CCP) sempre que pretendam adquirir um bem 

móvel ou um serviço de valor superior a 5 000 euros (sem IVA), ainda que o pagamento não seja 

todo pago de uma só vez. O erro identificado, quando isto não acontece, é o erro 4.5. 

O erro que ocorre com mais frequência é o incumprimento da publicitação do contrato no portal 

BASE. Também pode acontecer que alguns serviços prestados sob a forma de recibos verdes 

venham a ultrapassar o valor de 5 000 euros na continuação do projeto, tornando toda a 

despesa inelegível se tal se confirmar. Por isso deve ser acautelado, entretanto e quanto antes, 

o procedimento contratual adequado.   

O Anexo IX do artigo 6.º A do CCP elenca, contudo, um conjunto de serviços excecionados do 

cumprimento das normas gerais do CCP, identificados pelo chamado ‘código CPV’, que significa 

‘Vocabulário Comum para os Contratos Públicos’ e constitui um sistema de classificação único 

para os contratos públicos, criado para normalizar os termos utilizados pelas autoridades e 

entidades adjudicantes na descrição da natureza dos contratos.  

O Programa Bairros Saudáveis disponibilizou uma lista de Códigos CPV relativa a aquisições de 

serviços que podem ser elegíveis no quadro do Programa Bairros Saudáveis. Caso o serviço que 

se pretende adquirir esteja incluído num destes códigos, o erro 4.5 é facilmente corrigido 

acrescentando, na descrição da despesa, o código CPV aplicável. 

Não sendo o caso, a despesa terá de ser retirada e reapresentada posteriormente com indicação 

do link no portal BASE onde conste o contrato celebrado. Trata-se de aquisições de valor 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000637,000160/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/,000155/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000554,000152/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000554,000152/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000553,000152/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/0f64e47155ff7e9a040bfd469dcbe782b68f7cf9c8dc57d93318b0b943f2c981.pdf
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elevado, pelo que iremos insistir na necessidade de os projetos prestarem a devida atenção a 

esta matéria. 

Incumprimento do Código do Trabalho (erro 4.9) 

Foram identificadas algumas situações em que a remuneração base do trabalhador/a a tempo 

inteiro, de acordo com o contrato de trabalho, é inferior ao salário mínimo nacional em 2021, o 

que viola o Código do Trabalho. Pode suceder que se trate de trabalhadores contratados a 

tempo parcial, mas isso deve estar explícito nos documentos de suporte da despesa. 
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3. Esclarecimento adicional sobre despesas elegíveis 

A descrição exemplificativa das despesas elegíveis à luz do Regulamento do Programa Bairros 

Saudáveis está disponibilizada no site do Programa desde outubro de 2021. 

Ao longo dos meses seguintes, esta descrição foi sendo completada de acordo com as questões 

concretas suscitadas pelos projetos. A descrição mais completa do tipo de despesas elegíveis a 

colocar em cada rubrica orçamental consta das perguntas frequentes 14.3 a 14.10, incluídas no 

tema 14, com as devidas remissões para as descrições anteriores. 

Durante o processo de validação do 1º relatório de prestação de contas, surgiram, em relação a 

alguns tipos de despesa, situações que carecem de esclarecimento adicional e uniforme que se 

apresenta de seguida.   

Despesas de transporte/deslocações 

- Se for um serviço de transporte contratado a empresa especializada, será uma 'Aquisição de 

serviços'; 

- Se for uma despesa com combustível para abastecer viatura própria da entidade promotora ao 

serviço do projeto, será sempre registada na rubrica 'Outras' e deve indicar, na descrição da 

despesa, a finalidade da mesma como imprescindível para o projeto (por exemplo, indicando a 

atividade a que se destina), de modo a poder ser considerada elegível. Caso não haja justificação 

de que o abastecimento de combustível é imprescindível para a realização do projeto, não será 

elegível. 

- O mesmo se aplica a uma despesa com portagens ou parquímetros, que deve indicar, na 

descrição, a sua finalidade como imprescindível para o projeto (por exemplo, indicando a 

atividade a que se destina), de modo a poder ser considerada elegível. Sempre que se trate de 

pagamentos feitos através de aparelhos de distribuição automática que não permitam a emissão 

de fatura, o talão emitido é considerado uma fatura simplificada e é aceite como documento de 

despesa, mesmo sem o NIF da entidade promotora.1 

- Se for uma despesa com combustível para abastecer viatura adquirida no âmbito do projeto, 

deverá ser registada na rubrica 'Outras', acompanhada da indicação, na descrição, que se trata 

de viatura adquirida para o projeto. Na falta dessa indicação, ou da finalidade da despesa, como 

imprescindível para o projeto, a despesa não será elegível. 

Despesas com catering, produtos alimentares e refeições 

- Se for um serviço de catering, será uma 'Aquisição de serviços'; deve indicar, na descrição da 

despesa, a atividade em que ela se enquadra, de modo a poder ser considerada elegível, por se 

enquadrar na realização do projeto. Caso não seja evidente que a despesa serve o propósito de 

realização do projeto, não será considerada elegível. 

 
1 O número 5, alíneas a) e b) do artigo 40.º, Código do IVA, relativo a faturas simplificadas, dispõe que:  
“Sem prejuízo da obrigação de registo das transmissões de bens e das prestações de serviços efetuadas, 
a obrigação referida na alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º pode ser cumprida mediante a emissão de 
documentos ou do registo das operações, respetivamente, nas seguintes operações: (…) a) Prestações 
de serviços de transporte, de estacionamento, portagens (…); b) Transmissões de bens efetuadas 
através de aparelhos de distribuição automática que não permitam a emissão de fatura.” Esta é a base 
legal para aceitar talões de parque de estacionamento ou de portagens, sem o NIF do adquirente, como 
faturas simplificadas. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/apoio-aos-projetos/000446,000101/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/,000164/index.htm
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/iva40.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/iva29.aspx
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- Se for uma aquisição de produtos alimentares avulso, será uma 'Aquisição de materiais' (por 

analogia aos consumíveis); deve indicar, na descrição da despesa, a atividade em que ela se 

enquadra, de modo a poder ser considerada elegível, por se enquadrar na realização do projeto. 

Caso não seja evidente que a despesa serve o propósito de realização do projeto, não será 

considerada elegível. 

- Refeições em estabelecimentos de restauração não são despesas elegíveis. 

Despesas com produtos alimentares e outros, todos na mesma aquisição 

- Os documentos de despesa de produtos alimentares comprados avulso identificam os 

produtos adquiridos. Não devem juntar-se na mesma aquisição produtos alimentares adquiridos 

para o projeto com outros produtos não destinados ao projeto. Se tiver sido o caso, devem 

barrar no documento de despesa o que não se destina ao projeto e colocar no valor elegível 

apenas o total relativo aos produtos que se destinam ao projeto. Se o não fizerem, toda a 

despesa apresentada é considerada não elegível.  

Despesas com cheques alimentares ou cartões oferta/presente 

- São 'Aquisição de serviços' e devem sempre indicar na descrição da despesa, a atividade em 

que ela se enquadra, de modo a poder ser considerada elegível por se enquadrar na realização 

do projeto. Caso não seja evidente que a despesa serve o propósito de realização do projeto, 

não será considerada elegível; 

- As pessoas a quem os cheques alimentares ou cartões oferta/presente forem entregues devem 

assinar uma declaração de recebimento, com nome, valor do cheque e data do recebimento, 

que deverá ser guardado no dossier do projeto, para efeitos de eventual fiscalização ou 

auditoria. As declarações de recebimento de cheques que não possam ser assinadas pelos 

destinatários (por ex, se forem crianças, ou pessoal que não consigam assinar) devem ser 

rubricadas pelo tesoureiro da direção da entidade promotora e igualmente guardadas no 

dossier do projeto. 

Despesas com alojamento 

- Em princípio não são despesas elegíveis. Serão elegíveis a título excecional e se for indicada a 

atividade a que dizem respeito e a razão de ser da despesa como imprescindível, devendo nesse 

caso ser colocadas na rubrica “Outras”. 

Despesas com comissões bancárias, coimas ou multas, registos criminais ou similares 

- Não são despesas elegíveis. 

Despesas com aquisição de bens imóveis 

- Devem ser registadas na rubrica 'Aquisição de equipamentos', à semelhança da aquisição de 

bens móveis, se não houver rubrica mais indicada. 

Despesas com registos de propriedade, impostos, reconhecimento de assinaturas e outros 

serviços pagos a notários ou à Administração Pública 

- São despesas elegíveis apenas se relativas à aquisição de bens móveis ou imóveis prevista no 

projeto e se forem despesas obrigatórias para a concretização dessa aquisição, devendo ser 

acompanhadas de todos os registos e contratos respetivos (por exemplo, escritura do imóvel ou 

certificado de matrícula da viatura); 
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- Devem ser registadas na mesma rubrica dos bens móveis ou imóveis a que se referem. 

Despesas com inspeção periódica obrigatória e seguro de viaturas 

- São despesas elegíveis apenas se relativas a viatura adquirida no âmbito do projeto, devendo 

ser acompanhadas de cópia do certificado de matrícula da viatura respetiva. Caso se refiram a 

outras viaturas, mesmo que sejam propriedade da entidade promotora, não são despesas 

elegíveis. 

Despesas com higiene e prevenção sanitária 

- Se for uma aquisição de artigos de limpeza, desinfetantes e equipamento de proteção 

individual (EPI), será uma 'Aquisição de materiais' (consumíveis). 

Despesas com saúde 

- Se for uma aquisição de medicamentos ou artigos de farmácia (testes Covid-19, etc.), associada 

a uma atividade do projeto indicada na descrição da despesa, será uma 'Aquisição de materiais'. 

- Se for uma despesa com consultas médicas, terapia ou análises clínicas, associada a uma 

atividade do projeto indicada na descrição da despesa, será uma 'Aquisição de serviços'; 

- Se for uma despesa com aquisição de equipamentos de saúde (ortopédicos, de apoio à 

mobilidade, camas, etc.), associada a uma atividade do projeto indicada na descrição da 

despesa, será uma 'Aquisição de equipamentos'; 

- Caso não seja evidente que a despesa com saúde serve o propósito de realização do projeto, 

não será considerada elegível. 

 

 

 

 

   

 

 


