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1. Introdução 

1.1 As entidades promotoras dos projetos financiados pelo Programa Bairros Saudáveis são 

consideradas entidades contratantes para efeitos do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

1.2 Os projetos com financiamento superior a 5.000 euros estão obrigados a apresentar dois 

relatórios de progresso (o 1º relativo à fase 1, que terminou em 31 de dezembro de 2021, e o 

2º relativo à fase 2, que terminou em 30 de abril), e um relatório final (subdividido em relatório 

preliminar de execução física, após conclusão das atividades, e relatório de fecho de contas). 

Os projetos até 5.000 euros só estão obrigados ao relatório final, nas suas duas vertentes. 

1.3 Com o atraso na realização da fase 2 e com a prorrogação da data de conclusão das 

atividades dos projetos de 31 de agosto para 10 de outubro de 2022, no 2º relatório foi 

permitido reportar atividades concluídas e despesas realizadas até 31 de julho de 2022. 

1.4 Todos os projetos apresentaram na ficha de candidatura um cronograma de realização das 

atividades e um orçamento de despesas, dividido nas oito rubricas de despesas elegíveis 

previstas no Regulamento, que são as seguintes: Recursos humanos, Aquisição de serviços, 

Aquisição de materiais, Aquisição de Equipamentos, Despesas de comunicação, Encargos com 

instalações, Encargos com equipamentos e Outras, até um máximo de 5% do total das despesas 

elegíveis e desde que imprescindíveis para a realização do projeto. 

1.5 Os projetos podem solicitar a alteração do cronograma das atividades e da repartição do 

orçamento pelas rubricas através de processos de alteração, que têm lugar antes da 

apresentação de cada relatório de prestação de contas. Os processos de alteração dão origem a 

adendas à ficha de candidatura. Os dados a reportar em cada relatório estão relacionados com 

a última adenda aprovada. 
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1.6 O 2º relatório de prestação de contas foi apresentado por 234 projetos, que são todos os 

que isso estavam obrigados. 

1.7 Para avaliar o 2º relatório de prestação de contas, foi solicitado a todos os ministérios 

representados na Entidade Responsável pelo Programa que indicassem 1 ou 2 pessoas para 

integrar um Grupo de Trabalho de Avaliação dos relatórios de prestação de contas. Foram 

indicadas 13 pessoas de 6 dos 7 ministérios em causa, a nomear por despacho conjunto dos sete 

ministros. Este Guia destina-se a apoiar os avaliadores indicados no despacho no desempenho 

da sua missão. 

 

2. Formulários do 2º relatório de prestação de contas  

2.1 Na prestação de contas, os projetos preenchem dois formulários na plataforma 

candidaturas: 

a) o formulário Contratos, que é só um e está sempre disponível para edição pelos projetos; 

b) o formulário do Relatório de cada prestação de contas, diferente em cada processo de 

prestação de contas e disponível para edição nas datas fixadas para a respetiva submissão. 

2.2 No formulário Contratos são colocados os contratos e/ou adendas associados à realização 

do projeto.  

Para cada contrato e/ou adenda, é necessário inscrever a descrição sumária e finalidade, o tipo 

de contrato e a vigência, com data de início e de fim, se aplicável. Os contratos, consoante o tipo 

e valor, podem estar ou não sujeitos às regras do CCP. 

Não estão abrangidos pelo CCP: os contratos individuais de trabalho; os contratos de compra e 
venda, ou de arrendamento, de bens imóveis; os contratos celebrados ao abrigo das Medidas 
Especiais de Contratação Pública (MECP) reguladas pela Lei 30/2021; e ainda os contratos de 
aquisição de serviços sociais e de outros serviços específicos expressamente excluídos do CCP 
pelo artigo 6.º A e pela lista do Anexo IX. 

Estão abrangidos pelo CCP os contratos, de valor superior a 5.000 euros (sem IVA), para 

aquisição de serviços (que não sejam “serviços sociais e outros serviços específicos” excluídos) 

e para aquisição ou locação de bens móveis. Os procedimentos contratuais devem ser 

publicitados no portal BASE. A data de publicitação e o link para o portal BASE devem ser 

indicados no formulário ‘Contratos’.  

Os documentos obrigatórios a anexar em ficheiro zip a cada contrato inscrito no formulário 

‘Contratos’ são os seguintes: 

-  o contrato ou adenda, exceto para contratos publicados no Portal BASE cuja ligação já esteja 

indicada; 

- para contratos individuais de trabalho, além do contrato, a declaração da direção da entidade 

promotora com a taxa de afetação ao projeto dos trabalhadores ou dirigentes contratados, 

cujas minutas se podem descarregar AQUI;  

- para contratos de compra e venda de bens imóveis, a escritura. 

Não é necessário qualquer contrato para aquisições de serviços ou bens móveis cujo valor total 

seja igual ou inferior a 5.000 euros (sem IVA).  

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/30-2021-163728569
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/prestacao-de-contas/000751,000178/index.htm
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O essencial das regras da contratação pública a ter em conta no Programa Bairros Saudáveis 

está disponível no site do Programa.  

2.3 O formulário do 2º Relatório de prestação de contas compõe-se de cinco quadros: 

Q1. Atividades – a preencher pelos projetos para as atividades listadas, que são as que tinham 

fase 2 no último cronograma. As atividades dadas como concluídas no 1º relatório (até 31 de 

dezembro de 2021) e as atividades com previsão de realização exclusivamente na 3ª fase (de 1 

de maio a 10 de outubro de 2022) não aparecem na listagem de atividades a reportar. 

Q2. Receitas Protocolo de Financiamento – quadro pré-preenchido com os dados dos avisos de 

pagamento da 1ª e 2ª tranche dos projetos 

Q3. Outras fontes de financiamento – a preencher pelos projetos para cada nova fonte de 

financiamento.  O Regulamento do Programa admite que os financiamentos atribuídos pelo 

Programa sejam complementados pelas entidades promotoras e parceiras através de outros 

apoios e recursos, desde que devidamente declarados e sem incorrer em situações de duplo 

financiamento das mesmas atividades. 

Q4. Despesas – a preencher pelos projetos para cada despesa elegível; são aceites despesas 

realizadas e pagas desde a assinatura do protocolo de financiamento (com exceção das despesas 

já validadas no 1º relatório) até à data de 31 de julho de 2022. 

Q5. Submeter relatório – este quadro permite validar a coerência dos dados inseridos, emitindo 

mensagens de erro para efetuar correções. A submissão do 2º relatório com êxito é notificada, 

ficando a aguardar validação pela coordenação nacional do Programa. 

 

3. Processo de avaliação do 2º relatório 

3.1 O processo de avaliação do 2º relatório de prestação de contas segue, com as devidas 

adaptações, os critérios gerais aprovados para a validação do 1º relatório pela Entidade 

Responsável (ER) na sua 30ª reunião, em 27 de janeiro de 2022, acrescidos das penalizações a 

aplicar aos projetos com baixa taxa de execução física ou financeira no 2º relatório, aprovadas 

pela ER na sua 37ª reunião, em 7 de setembro de 2022. 

O processo contém duas fases de avaliação: 

1ª fase - Verificação documental pelo Grupo de Trabalho de Avaliação, com identificação dos 

erros, penalizações e alertas a notificar.  

2ª fase – Validação ou invalidação final pela coordenadora nacional, de acordo com os 

seguintes critérios: 

• Critério 1 - Os relatórios sem erros, ou que tenham promovido todas as correções dos 
erros notificados, devem ser validados. 

• Critério 2 - Os relatórios sem erros, mas em que subsistam pequenas discrepâncias que 
não constituam ilegalidade nem irregularidade grave, devem ser validados com 
recomendação para os próximos relatórios. 

• Critério 3 - Os relatórios que não tenham corrigido os erros notificados, subsistindo 
despesas não elegíveis ou outras inconformidades suscetíveis de ser consideradas 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/,000152/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000635,000009/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000763,000009/index.htm
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motivo de incumprimento ao abrigo do artigo 41.º do Regulamento do Programa, não 
devem ser validados. 

• Critério 4 - Os projetos que não tenham submetido nenhum relatório, ou cujos 
relatórios não estejam em condições de ser validados, devem ser notificados, em sede 
de audiência prévia, da decisão prevista, a fim de poderem apresentar as suas 
justificações antes de serem alvo de uma decisão final. 

• Critério 5 (novo) – Os projetos que tenham sido notificados de penalizações 
preventivas com suspensão total ou parcial da 3ª tranche podem solicitar o seu 
levantamento, justificando a necessidade de pagar despesas elegíveis inadiáveis para 
finalização do projeto, nos termos explicitados na notificação. O pedido, devidamente 
informado pela coordenadora nacional, será levado a decisão da Entidade Responsável. 

• Critério 6 (novo) – Os projetos que tenham atividades não concluídas, mas sem 
cronograma na fase 3, devem ser notificados de que o cronograma de atividades será 
oficiosamente corrigido para que tenham fase 3 em todas as atividades não concluídas. 

3.2 Os erros a que se referem os critérios 1, 2 e 3 são os que constam da lista de Erros e formas 
de correção que se apresenta no capítulo 5.  

As penalizações a notificar1, nos termos do critério 5, são as seguintes: 
a) suspensão total da 3ª tranche, se a taxa de execução financeira for inferior a 25%; 

b) suspensão parcial de metade da 3ª tranche, se a taxa de execução financeira for superior ou 

igual a 25%, mas inferior a 50%. 

3.3 Todos os projetos são notificados do resultado da avaliação, nos seguintes termos: 

a) validação do 2º relatório de prestação de contas, caso não se verifique nenhum erro. Os 

relatórios validados são automaticamente convertidos em versões finais, cujo link é indicado na 

notificação. A notificação dos relatórios validados incluirá ainda, quando aplicável: 

• as recomendações que resultem do critério 2;  

• as penalizações preventivas que resultem do critério 5 e o procedimento para pedir o 

levantamento;  

• a indicação de que o cronograma será oficiosamente corrigido por força do critério 6. 

b) invalidação do 2º relatório de prestação de contas, com notificação dos erros identificados 

e formas de correção. A plataforma será reaberta na área “RELATÓRIOS” para que os projetos 

procedam às devidas correções, sendo gerado, após submissão, um novo 2º relatório de 

prestação de contas, a aguardar validação. Só haverá uma oportunidade para a correção de 

erros. Se subsistirem erros não corrigidos nas despesas, estas são retiradas oficiosamente pela 

coordenação nacional e o relatório é validado. As despesas retiradas, caso sejam elegíveis, 

podem ser reapresentadas de forma correta no relatório de fecho de contas.  

3.4 Se os relatórios invalidados forem devidamente corrigidos e não tiverem erros, os projetos 

serão notificados de validação, seguindo-se o procedimento indicado na alínea a) do número 

anterior. Se os relatórios invalidados, após retirada oficiosa de despesas pela coordenação 

nacional, não tiverem erros, os projetos serão notificados de validação, com retirada oficiosa 

de despesas, seguindo-se o procedimento indicado na alínea a) do número anterior.  

 
1 As penalizações preventivas aplicáveis ao 2º relatório de prestação de contas que foram aprovadas pela 
Entidade Responsável estão disponíveis no site do Programa.  

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/prestacao-de-contas/000803,000179/index.htm
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3.5 Os relatórios que não tenham sido devidamente corrigidos serão notificados de invalidação 

em sede de audiência prévia, pelo prazo de 10 dias úteis, cumprindo-se o disposto no artigo 

41.º do Regulamento e nos critérios 3 e 4. 

3.6 De acordo com os artigos 30.º e 31.º do Regulamento do Programa, o pagamento da 3ª 

tranche, a aprovar pela Entidade Responsável, será proposto relativamente a todos os projetos 

com 2º relatório validado. A proposta será acompanhada das penalizações aplicáveis e dos 

pedidos de levantamento apresentados. O pagamento só pode ser feito às entidades 

promotoras que tenham comprovado ter situação regularizada perante a autoridade tributária 

e a segurança social.  

3.7 A responsabilidade de validação ou invalidação dos relatórios de prestação de contas é da 

Equipa de Coordenação Nacional, na pessoa da Coordenadora Nacional, a quem cabe notificar 

os projetos para corrigir os erros identificados, decidir sobre a validação ou invalidação final de 

cada relatório e propor à Entidade Responsável o pagamento da 3ª tranche, com ou sem 

penalização preventiva, aos projetos com 2º relatório validado. O papel dos avaliadores do 

Grupo de Trabalho cessa no final da verificação documental, cabendo à coordenadora nacional, 

com o apoio do Núcleo Executivo, esclarecer dúvidas e validar os erros identificados.  

 

4. Verificação documental das despesas do 2º relatório de prestação de contas – 

distribuição de trabalho 

4.1 É pressuposto do modelo de prestação de contas que as despesas não tenham de estar 

associadas às atividades, porque há despesas que concorrem para várias atividades e há 

atividades que não geram despesa. 

4.2 A quantidade de itens pendentes de avaliação no 2º relatório é a seguinte: 1 523 atividades, 

122 outros financiamentos declarados e 11 534 despesas. A informação sobre receitas, que só 

inclui receitas do Programa, já está validada. 

Face à quantidade de trabalho de avaliação a desenvolver, o Núcleo Executivo do Programa vai 

assumir a avaliação de todas as atividades reportadas, bem como das 1349 despesas 

classificadas como ‘Outras’, que exigem algum conhecimento das circunstâncias concretas de 

cada projeto. As restantes 10 185 despesas estão distribuídas pelas restantes sete rubricas 

orçamentais. 

Para uniformizar os critérios de avaliação, propõe-se que os avaliadores se distribuam em quatro 

subgrupos, que se especializarão na avaliação, tão uniforme quanto possível, das despesas das 

rubricas que lhes forem afetas, conforme quadro seguinte: 

 

Subgrupos do GTA 
 Rubrica nº de despesas 

1º subgrupo Recursos Humanos 2 222 

2º subgrupo Aquisição de serviços e aquisição de equipamentos 3 481 

3º subgrupo Aquisição de materiais 3 166 

4º subgrupo 
Despesas de comunicação, Encargos com instalações e 
Encargos com equipamentos 

1 316 

Total de despesas 10 185 
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4.3 A cada avaliador é entregue uma tabela de avaliação das despesas, assinalando as que lhe 

cabe avaliar. O trabalho de avaliação implica basicamente verificar se os dados reportados das 

despesas conferem com os documentos de despesa e pagamento anexados, cujos ficheiros zip 

têm de ser abertos um a um. Caso haja desconformidade, é assinalado na tabela de avaliação o 

erro identificado, de acordo com a lista de erros anexa. As dúvidas devem ser esclarecidas 

diretamente com a pessoa do Núcleo Executivo que acompanha cada um dos subgrupos. 

4.4 A verificação das despesas de Recursos Humanos conta, no 2º relatório, com duas 

ferramentas adicionais – a tabela de apoio e a declaração de afetação dos recursos humanos. 

Mais informação sobre estas ferramentas será desenvolvida com o subgrupo dos Recursos 

Humanos. 

4.5 A verificação das despesas de Aquisição de serviços e Aquisição de equipamentos implica 

conferir se foram cumpridas as regras da contratação pública, não apenas para despesas únicas 

que ultrapassem o montante de 5000 euros, sem IVA, mas também sempre que, para o mesmo 

fornecedor, o pagamento acumulado até à data, relativo a um mesmo bem ou serviço, 

ultrapassa esse montante. O Núcleo Executivo apoiará esta análise, com indicação das despesas 

em que existe esse risco. 

 

5. Erros nas despesas e contratos associados e formas de correção 

Os erros nas despesas e contratos associados constituem pontos críticos cujo incumprimento 

não permite a validação da despesa no 2º relatório de prestação de contas. Estes erros são 

assinalados pelos avaliadores, confirmados pela coordenação nacional e notificados aos 

projetos, juntamente com as formas de correção. 

Os erros no quadro Q4. DESPESAS do 2º relatório são identificados por despesa, com indicação 

do respetivo ID e designação, e devem ser corrigidos no formulário de prestação de contas do 

2º relatório. 

Os erros relacionados com contratos associados às despesas são identificados pelo ID e 

designação do contrato e devem ser corrigidos no formulário ‘Contratos’ antes da submissão 

da correção de erros do 2º relatório. 

 

Erros no formulário RELATÓRIOS, quadro Q4. DESPESAS 

D0000 - Designação da despesa  

Erro 1. Despesa não elegível por não ter enquadramento no Regulamento do Programa ou cujo 

pagamento seja posterior a 31 de julho de 2022 

Consulte a descrição das Despesas elegíveis e verifique se a despesa está corretamente descrita; 

ou retire esta despesa. 

 

 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/prestacao-de-contas/000752,000178/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/prestacao-de-contas/000751,000178/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/apoio-aos-projetos/000446,000101/index.htm
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D0000 - Designação da despesa  

Erro 2. Documento de despesa incorreto, incongruente ou omisso 

Anexe o documento de despesa correto e confira se os dados indicados no formulário 

(nomeadamente NIF e nome do fornecedor/prestador de serviços/trabalhador/senhorio e data) 

coincidem com os do documento; ou retire esta despesa. 

 

D0000 - Designação da despesa  

Erro 3. Comprovativo de pagamento incorreto ou omisso 

Anexe o comprovativo de pagamento correto; ou retire a despesa. 

 

D0000 - Designação da despesa  

Erro 4. Valor elegível da despesa incorreto ou injustificado2 

Justifique o valor elegível usando no documento de despesa o carimbo recomendado ou 

juntando documento de suporte com o mesmo fim; ou retire a despesa. 

 

D0000 - Designação da despesa  

Erro 6. Valor total ou valor do IVA da despesa incorretos3 

Confira os valores indicados com o documento de despesa e corrija o que estiver desconforme; 

ou retire a despesa. 

 

D0000 - Designação da despesa  

Erro 7. Justificação para ausência de despesas insatisfatória 

Corrija a justificação apresentada, fundamentando objetivamente e com clareza o motivo da 

não realização de despesas. 

 

D0000 - Designação da despesa  

Erro 8. Rubrica orçamental da despesa incorreta ou incongruente 

Corrija a rubrica orçamental; ou retire a despesa. 

 

 

 
2 Este erro não se aplica a despesas de remunerações de Recursos Humanos, em que o valor elegível é 
dado pela tabela de apoio; ver erro 13 das despesas. 
3 Este erro não se aplica a despesas de remunerações de Recursos Humanos, em que o valor total é 
dado pela tabela de apoio e não têm IVA; ver erro 13 das despesas. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/prestacao-de-contas/000750,000178/index.htm
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D0000 - Designação da despesa 

Erro 10. Tipo de documento incorreto 

Corrija o tipo de documento; ou retire a despesa. 

 

D0000 - Designação da despesa  

Erro 11. Despesa de remuneração de Recursos Humanos sem modelo da tabela de apoio 

anexada 

Escolha o modelo aplicável da tabela de apoio, de acordo com as datas de assinatura do 

protocolo e de início e fim do contrato de trabalho, preencha-o corretamente e anexe-o, 

juntamente com o recibo de vencimento; ou retire a despesa. 

 

D0000 - Designação da despesa  

Erro 12. Modelo da tabela de apoio de Recursos Humanos incorreto ou incongruente 

Verifique se escolheu o modelo correto da tabela de apoio de acordo com as datas de assinatura 

do protocolo e de início e fim do contrato de trabalho e verifique se está corretamente 

preenchido; ou retire a despesa.  

 

D0000 - Designação da despesa  

Erro 13. Valor total e/ou elegível declarado da despesa de remuneração de Recurso Humano 

não confere com o que resulta da tabela de apoio   

Confira o valor total e/ou elegível declarado com o que resulta da tabela de apoio; ou retire a 

despesa. 

 

D0000 - Designação da despesa 

Erro 14. Valores preenchidos na tabela de apoio de Recursos Humanos incorretos, não elegíveis 
ou incongruentes com o recibo de vencimento e/ou a declaração de afetação de recursos 
humanos4 

Corrija os valores declarados na tabela de apoio em conformidade com o recibo de vencimento, 
a declaração de afetação de recursos humanos e as regras de elegibilidade de despesas 
estabelecidas no Regulamento do Programa; ou retire a despesa. 
 
 

D0000 - Designação da despesa 

 
4 Se a incorreção for na declaração de afetação de recursos humanos, o erro tem de ser corrigido no 
formulário ‘Contratos’. Ver erro 4 dos Contratos. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/prestacao-de-contas/000752,000178/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/prestacao-de-contas/000752,000178/index.htm
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Erro 15 - Vencimento mensal e subsídio (de férias ou Natal) apresentados numa só despesa, não 

permitindo a correta aplicação da tabela de apoio 

Declare o vencimento mensal e o subsídio em despesas distintas, preenchendo cada uma delas 

corretamente em todos os campos; ou retire a despesa. 

 
 

Erros no formulário CONTRATOS 

C0000- Designação do contrato 

Erro 1. Tipo de contrato associado à despesa incorreto 

Corrija o tipo de contrato no formulário ‘Contratos’. 

 

C0000- Designação do contrato 

Erro 2. Data de início e/ou fim do contrato incorretas 

Corrija as datas incorretas. 

 

C0000- Designação do contrato 

Erro 3. Contrato individual de trabalho incorreto 

Anexe o contrato individual de trabalho no formulário ‘Contratos’ da plataforma, juntamente 

com a minuta aplicável da declaração de afetação de recursos humanos.  

 

C0000- Designação do contrato 

Erro 4. Declaração de afetação de recursos humanos em falta ou incorreta 

Anexe ao contrato individual de trabalho, no formulário ‘Contratos’, a minuta de declaração 

aplicável, devidamente rubricada. 

 

C0000- Designação do contrato 

Erro 5. Valor da remuneração no contrato de trabalho não cumpre o Código de Trabalho 

Explicite na designação do contrato que se trata de um contrato a tempo parcial, ou atualize o 

valor efetivo da remuneração em vigor com uma adenda ao contrato. 

 

C0000- Designação do contrato 

Erro 6. Contrato de compra ou arrendamento de bens imóveis em falta 

Anexe a escritura de compra ou o contrato de arrendamento. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/prestacao-de-contas/000751,000178/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/prestacao-de-contas/000751,000178/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/prestacao-de-contas/000751,000178/index.htm
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C0000- Designação do contrato 

Erro 7. Contrato de serviços sociais e de outros serviços específicos - Anexo IX do Código dos 

Contratos Públicos sem código CPV indicado5 

Insira o código CPV correto no campo ‘Código CPV’ do formulário ‘Contratos’. 

 

C0000 - Designação do contrato 

Erro 8. Contrato de aquisição de serviços, ou de bens móveis, de valor total superior a 5.000 

euros (sem IVA), não excluído das regras da contração pública, sem data de publicação e/ou com 

ligação incorreta, ou em falta, para o Portal BASE6 

Coloque a data de publicação e o link correto para o Portal BASE. 

 

C0000 - Designação do contrato 

Erro 9. Contrato de aquisição de serviços, ou contrato de aquisição ou locação de bens móveis 

– MECP7 

Comprove que o contrato foi submetido na aplicação informática do Tribunal de Contas, 

anexando o comprovativo juntamente com o contrato. 

 

C0000 - Designação do contrato 

Erro 10. Contrato não abrangido pelo CCP com data de publicação e link para o Portal BASE 

Retire a data de publicação e o link para o Portal BASE indevidamente preenchidos. 

 

 

6. Exemplos de erros mais comuns na apresentação de despesas e nos contratos 

associados  

Apresentam-se de seguida exemplos de alguns dos erros mais comuns nas despesas 

identificados no 1º relatório e que podem voltar a ocorrer, muitas vezes associados entre si.  

Despesas não elegíveis ou mal classificadas (erros 1 e 8 das despesas) 

O erro 1 das despesas 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).  

 
5 Este erro não se aplica a despesas de remunerações de Recursos Humanos. 
6 Este erro não se aplica a despesas de remuneração de Recursos Humanos, mas pode aplicar-se, nesta 
mesma rubrica, a despesas com saúde, higiene e segurança no trabalho dos trabalhadores com contrato 
individual de trabalho. 
7 Este erro não se aplica a despesas de remuneração de Recursos Humanos.  



11 
 

A classificação de uma 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.  

Os erros 1 e 8 das despesas vêm muitas vezes associados, por exemplo no caso de bens 

alimentares, combustíveis ou despesas de deslocação, porque a rubrica indicada 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 8 das despesas quando são classificados recibos 

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

Também é frequente ocorrer o erro 8 das despesas 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 2 e 3 das despesas) 

O erro 2 das despesas é assinalado quando o documento de despesa não foi anexado ou não 

corresponde à descrição da despesa e o erro 3 das despesas quando o comprovativo de 

pagamento não foi anexado ou não permite confirmar o pagamento da totalidade da despesa.  

Um caso muito frequente, no que respeita ao erro 3 das despesas, 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 e 6 das despesas) 

O erro 4 das despesas 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, foi criado um modelo de carimbo do Programa Bairros Saudáveis, para visar todos 

os documentos de despesa apresentados e colocar manualmente o valor elegível considerado.  

Incumprimento das normas da contratação pública (erros 7, 8 e 9 relativos a Contratos)  

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 8 dos Contratos 

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.  

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 

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/prestacao-de-contas/000750,000178/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
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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. No entanto, muito 

projetos identificaram este tipo de contrato, mas não indicaram o código CPV. O erro 7 dos 

Contratos é facilmente corrigido acrescentando, no formulário Contatos, o código CPV 

adequado. 

Houve também alguns projetos que tipificaram o contrato como sendo um contrato incluído nas 

chamadas MECP (Medidas Especiais de Contratação Pública), sem qualquer evidência de que 

terão cumprido a exigência legal de submeter todo o processo de contratação na aplicação 

informática do Tribunal de Contas. O erro a assinalar é o erro 9 dos Contratos. 

Incumprimento do Código do Trabalho (erro 5 relativos a Contratos) 

Foram identificadas 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 20228, 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, nomeadamente na própria 

descrição do contrato e sua finalidade. O erro a assinalar é o erro 5 dos Contratos. 

 

7. 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 despesas muito recorrentes, situações cujo esclarecimento adicional e uniforme 

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 

 
8 A remuneração mínima mensal em vigor em 2022 foi fixada em 705,00 euros 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/0f64e47155ff7e9a040bfd469dcbe782b68f7cf9c8dc57d93318b0b943f2c981.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/apoio-aos-projetos/000446,000101/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/,000164/index.htm
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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.9 

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

pode ser registada na rubrica 'Aquisição de materiais', desde que acompanhada da indicação 

que se trata de viatura adquirida para o projeto. Pode também ser registada na rubrica ‘Outras’, 

desde que a finalidade da despesa seja indicada como imprescindível para o projeto.   

- As despesas de transporte para participação nos Fóruns Regionais que decorreram em junho e 

julho de 2022 são despesas elegíveis, a colocar na rubrica ‘Outras’ com a indicação dessa 

finalidade. 

Despesas com catering, produtos alimentares e refeições 

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

da despesa, a atividade em que ela se enquadra, de modo a poder ser considerada elegível. Caso 

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

considerada elegível. 

- Se for uma aquisição de produtos alimentares avulso, será uma 'Aquisição de materiais' (por 

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

enquadra, de modo a poder ser considerada elegível. 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, exceto se tiverem 

sido indispensáveis para a realização de uma dada atividade. Se for o caso, podem ser incluídas 

na rubrica ‘Outras’, com indicação da atividade em causa. 

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 se enquadra, de modo a poder ser considerada elegível. Caso não seja evidente que a 

despesa serve o propósito de realização do projeto, não será considerada elegível; 

 
9 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://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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- 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 exemplo, se forem crianças, ou pessoas 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 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); 

- Estas despesas 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, higiene e segurança no trabalho relativas a recursos humanos 

contratados 

- Devem ser registadas na rubrica ‘Recursos Humanos’, acompanhadas dos documentos de 

despesa e pagamento correspondentes. Se se tratar de uma despesa que envolva vários 

trabalhadores de mesma entidade, só é elegível a parte que diga respeito aos trabalhadores 

afetos ao projeto em causa, que deve ser confirmada mediante carimbo de imputação parcial, 

ou procedimento equivalente, aposto no documento de despesa. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/prestacao-de-contas/000750,000178/index.htm
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Despesas com saúde que não sejam relativas a recursos humanos contratados 

- 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. 

 


