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Proposta 

Requerimento para pedir o levantamento de penalizações preventivas no 

pagamento da 3ª tranche 

 

1. O pagamento da 3ª tranche de financiamento só pode ser aprovado após verificação da boa 

execução dos projetos, através da validação do 2º relatório de prestação de contas a que estão 

obrigados todos os projetos de mais de 5 000€ de financiamento total aprovado. 

2. Ao abrigo da alínea c) do nº 3 do artigo 31.º do Regulamento do Programa Bairros Saudáveis, 

a Entidade Responsável aprovou, na sua 36ª reunião, em 22 de julho de 2022, uma medida 

corretiva de penalização preventiva, com suspensão total ou parcial do pagamento da 3ª 

tranche, a aplicar aos projetos cujo 2º relatório de prestação de contas, após validação, 

evidencie uma taxa de execução financeira inferior a 50%. A taxa de execução financeira de cada 

projeto é medida pela razão, expressa em percentagem, entre o total de despesas elegíveis 

validadas e o total de receitas do Programa já recebidas. 

3. A penalização preventiva aprovada foi a seguinte: 

a) Suspensão total da transferência da 3ª tranche, para projetos cuja taxa de execução 

financeira, calculada nos termos acima referidos, seja inferior a 25%;  

b) Suspensão de metade da transferência da 3ª tranche, para os projetos cuja taxa de execução 

financeira, calculada nos termos acima referidos, seja igual ou superior a 25% e inferior a 50%. 

Foi ainda aprovado que “a suspensão total ou parcial da 3ª tranche pode ser levantada e paga 

caso os projetos justifiquem a necessidade de acorrer a despesas elegíveis mais elevadas no 

segundo semestre de 2022, mediante requerimento dirigido, ao abrigo do nº 2 da Cláusula 

Oitava dos protocolos de financiamento, à Administração Central do Sistema de Saúde, na 

qualidade de primeiro outorgante em exercício.” 

4. No processo de validação do 2º relatório de prestação de contas detetaram-se muitas 

despesas realizadas e pagas até 31 de julho de 2022 (data-limite fixada para o reporte de 

despesas) que não puderam ser validadas por não estarem devidamente reportadas e 

comprovadas. O número total de erros identificados em despesas1 ultrapassou os 6 000. Foram 

todos notificados individualmente aos respetivos projetos, com indicação da forma de correção. 

Nem todos os projetos conseguiram, contudo, corrigir todos os erros notificados. Na validação 

final do 2º relatório de prestação de contas, as despesas em que subsistam erros são excluídas, 

podendo ser reapresentadas no relatório de fecho de contas. A taxa de execução financeira de 

cada projeto a considerar para efeitos de aplicação de penalizações preventivas é a que resulta 

da validação final do 2º relatório de prestação de contas. 

5. Para apoio dos projetos que sejam alvo de penalizações preventivas, é necessário aprovar a 

minuta do requerimento a usar para solicitar o seu levantamento. O levantamento é aceitável 

não apenas se invocarem despesas elegíveis já faturadas e à espera de pagamento, mas também 

se tiverem despesas elegíveis já faturadas e pagas após 31 de julho de 2022, ou pagas 

 
1 Foi disponibilizado no site um ‘Guia prático de correção de erros do 2º relatório’, que inclui a lista de 
erros e respetiva forma de correção, aplicáveis ao reporte de atividades, despesas e contratos associados 
a despesas.  

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000741,000009/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/prestacao-de-contas/000824,000186/index.htm
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anteriormente mas não aceites no 2º relatório por apresentarem erros não corrigidos. O 

requerimento deve permitir comprovar o motivo invocado para o levantamento da penalização. 

Assim, ao abrigo do nº 3 do artigo 31.º do Regulamento do Programa e para dar cumprimento 

ao aprovado pela Entidade Responsável em matéria de penalizações preventivas por baixa 

taxa de execução financeira no 2º relatório de prestação de contas, proponho que a Entidade 

Responsável aprove os dois modelos de requerimento que se anexam e fazem parte 

integrante da presente proposta. 

 

Anexos 

Modelo 1 - Requerimento para pedido de levantamento da suspensão do pagamento total da 

3ª tranche 

Modelo 2 - Requerimento para pedido de levantamento da suspensão do pagamento de metade 

da 3ª tranche 

 

Lisboa, 10 de dezembro de 2022 

 

A Coordenadora Nacional 

 

Helena Roseta 

 

Modelo 1 – suspensão total 

Requerimento  

Pedido de levantamento da suspensão do pagamento total da 3ª tranche 

 

Senhor Presidente do Conselho Diretivo da 

Administração Central do Sistema de Saúde, ACSS.IP 

 

1. A entidade promotora do projeto … (nº do projeto) foi notificada da validação do 2º relatório 

de prestação de contas, com aplicação de suspensão do pagamento da 3ª tranche por ter uma 

taxa de execução financeira inferior a 25%. 

2. Ao abrigo da deliberação tomada pela Entidade Responsável no ponto 2 da 36ª reunião, de 

22 de julho de 20220, vimos por este meio requerer o levantamento dessa suspensão pelo(s) 

seguinte(s) motivo(s): 
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⃝ 2.1 Porque o projeto tem despesas elegíveis já faturadas e pagas; 

⃝ 2.2 Porque o projeto tem despesas elegíveis já faturadas que não podem ser pagas sem 

receber a 3ª tranche de financiamento; 

⃝ 2.3 Porque o projeto contratualizou a aquisição de um serviço ou bem móvel a pagar em 

diferentes prestações, para cuja liquidação é necessário receber a 3ª tranche de financiamento. 

 

Aguardo deferimento 

 

Pela direção da entidade promotora (nome e assinatura do Presidente ou Tesoureiro) 

 

Nome (legível) _________________________________________________________________  

Assinatura ____________________________________________________________________ 

 

 

Anexar em ficheiro zip 

Para o caso 2.1 – Justificação do motivo invocado, nomeadamente comprovativos de despesas 

já faturadas e pagas; 

Para o caso 2.2 – Justificação do motivo invocado, nomeadamente faturas pendentes de 

liquidação; 

Para o caso 2.3 – Justificação do motivo invocado, nomeadamente contrato que o comprove.   

 

 

Modelo 2 – suspensão parcial 

Requerimento  

Pedido de levantamento da suspensão do pagamento de metade da 3ª tranche 

 

Senhor Presidente do Conselho Diretivo da 

Administração Central do Sistema de Saúde, ACSS.IP 

 

1. A entidade promotora do projeto … (nº do projeto) foi notificada da validação do 2º relatório 

de prestação de contas, com aplicação de suspensão do pagamento da 3ª tranche por ter uma 

taxa de execução financeira entre 25% e 50%. 
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2. Ao abrigo da deliberação tomada pela Entidade Responsável no ponto 2 da 36ª reunião, de 

22 de julho de 20220, vimos por este meio requerer o levantamento dessa suspensão pelo(s) 

seguinte(s) motivo(s): 

⃝ 2.1 Porque o projeto tem despesas elegíveis já faturadas e pagas; 

⃝ 2.2 Porque o projeto tem despesas elegíveis já faturadas que não podem ser pagas sem 

receber a 3ª tranche de financiamento; 

⃝ 2.3 Porque o projeto contratualizou a aquisição de um serviço ou bem móvel a pagar em 

diferentes prestações, para cuja liquidação é necessário receber a 3ª tranche de financiamento. 

 

Aguardo deferimento 

 

Pela direção da entidade promotora (nome e assinatura do Presidente ou Tesoureiro) 

 

Nome (legível) _________________________________________________________________  

Assinatura ____________________________________________________________________ 

 

 

Anexar em ficheiro zip 

Para o caso 2.1 – Justificação do motivo invocado, nomeadamente faturas e comprovativos de 

pagamento de despesas já faturadas e pagas; 

Para o caso 2.2 - Justificação do motivo invocado, nomeadamente faturas pendentes de 

liquidação; 

Para o caso 2.3 - Justificação do motivo invocado, nomeadamente contrato que o comprove.   

 


