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- Helena Roseta, Coordenadora Nacional  
  
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade 
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- Ana Pedroso, Secretária-Geral do Ministério da Saúde, 
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Programa   
  
- Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- Nuno Félix, representante do MAAC na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- José Reis, representante do ACM na Entidade Responsável 
pelo Programa 
 
- João Oliveira, da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 
 
Secretariado – Catarina Homem 

Ausências justificadas 
 
- Susana Tavares, representante do MTSSS na Entidade  
Responsável pelo Programa 
 
- Joel Vasconcelos, representante do MA na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- Henrique Sá e Melo, ACSS na Entidade Responsável, co-
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Programa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Excerto da Ordem de trabalhos 

4. Prestação de contas e alterações aos projetos – ajustamento de calendários (doc 3) 

 
 

Assunto discutido 

4. Prestação de contas e alterações aos projetos – ajustamento de calendários (doc 3) 

 

A Coordenadora Nacional apresentou a Proposta “Prestação de contas e alterações aos projetos - ajustamento de 

calendários e fixação de critérios”, que constituía o documento 3 do ponto 4 da Ordem de Trabalhos.  

As questões em análise a que a proposta visa responder são as seguintes:  

• Alteração das datas previstas no anexo 1 aos protocolos de financiamento para apresentação do 1.º relatório de 

prestação de contas pelas entidades promotoras dos projetos aprovados e para validação destes relatórios nos termos 

do Regulamento; 
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• Estabelecimento do calendário de submissão de novas alterações aos projetos, ao abrigo da Cláusula 5ª do protocolo 

de financiamento; 

• Definição do que pode ou não pode ser alterado em cada processo de alteração aos projetos;  

• Fixação dos critérios de apreciação dos pedidos de alteração às rubricas orçamentais dos projetos submetidos pelas 

entidades promotoras; 

• Estabelecimento de uma interpretação restritiva da Cláusula 5ª do protocolo de financiamento, em coerência com a 

questão  

A informação jurídica em que a proposta se baseou consta em anexo à mesma. 

No debate sobre a proposta, foi salientado que se trata de garantir condições práticas para que todos os projetos consigam 

realizar os seus objetivos, com os ajustamentos necessários. 

Foi questionado o sentido da expressão “financiamento aprovado”, que figura várias vezes no texto. Ficou claro que por 
“financiamento aprovado” se entende o “montante total do financiamento aprovado”, que é o montante total do 
orçamento de cada projeto que consta da lista final de classificação e do nº 1 da Cláusula 2ª dos protocolos de 
financiamento. 
Foi acrescentada uma nova alínea sobre os critérios de apreciação das alterações aos projetos, para se exigir justificação 
sempre que, num dado processo de alteração, os desvios acumulados de alterações anteriores das rubricas referidas na 
alínea e) ultrapassem 10% do montante total do financiamento aprovado. 
Com as alterações introduzidas, a proposta foi aprovada por consenso de todos os presentes, condicionado à sua 
comunicação à ACSS, dado que o respetivo ponto focal não esteve presente na reunião. 
 
Junta-se o texto final da proposta aprovada, sem o anexo, que se manteve sem alterações: 
 
“Prestação de contas e alterações aos projetos - ajustamento de calendários e fixação de critérios 
Proposta da Coordenação Nacional – redação aprovada 
 
1. Considerandos 
1.1 Ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2020, de 27 de outubro, foi determinado que a Secretaria-
Geral do Ministério da Saúde seria a entidade com competência para realizar despesas e celebrar contratos em nome do 
Programa. 
 
1.2 A Resolução do Conselho de Ministros n.º 187/2021, de 30 de dezembro de 2021, constata no Preâmbulo que se verifica 
“que os requisitos necessários à gestão das verbas, nomeadamente as do PRR, implicam recursos não disponíveis” na 
Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e comete a execução financeira do Programa, até agora a cargo dessa Secretaria-
Geral, à Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), sem prejuízo da continuação da participação da 
Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, no que diz respeito ao acompanhamento da execução física dos projetos. Esta 
RCM produz efeitos desde 16 de dezembro de 2021. 
 
1.3 A necessidade de assegurar esta transição e a complexidade do processo de alterações aos projetos, aberto ao abrigo 
do n.º 2 da Cláusula 3ª dos protocolos de financiamento, determinou a impossibilidade de abrir o formulário de prestação 
de contas na plataforma de candidaturas no mês de dezembro de 2021, como previsto, sendo necessário ajustar as datas 
do calendário incluído no plano de transferência de verbas que constitui o anexo 1 aos protocolos de financiamento, 
aprovado pela Entidade Responsável na sua 25ª reunião, em 10 de setembro de  2021.  
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1.4 Para tornar mais transparente o processo de aprovação dos pedidos de alteração aos projetos, é conveniente que a 
Entidade Responsável fixe as matérias suscetíveis de alteração e os critérios de apreciação, de forma que das alterações 
não resulte a descaracterização dos projetos aprovados nem qualquer aumento dos respetivos orçamentos totais. 
 
1.5 Tendo em conta o contexto de grande incerteza gerado pela pandemia e a natureza do Programa Bairros Saudáveis, é 
muito relevante manter a possibilidade de serem pedidas alterações aos projetos, permitindo às entidades promotoras 
otimizar a gestão das atividades e dos orçamentos dos seus projetos. Mas não é viável admitir pedidos de alteração a todo 
o tempo. Considera-se assim necessário restringir temporalmente a possibilidade, aberta pela Cláusula 5ª dos protocolos 
de financiamento, de solicitar alterações aos projetos, que deve ser compatibilizada com o calendário de prestação de 
contas e consequente faseamento das sucessivas tranches de financiamento. 
 
2. Questões em análise 
Foi solicitado ao jurista Ricardo Lopes uma informação jurídica, que se anexa a esta proposta, sobre as seguintes questões 
a submeter à apreciação da Entidade Responsável: 
2.1 Alteração das datas previstas no anexo 1 aos protocolos de financiamento para apresentação do 1.º relatório de 
prestação de contas pelas entidades promotoras dos projetos aprovados e para validação destes relatórios nos termos do 
Regulamento; 
 
2.2 Estabelecimento do calendário de submissão de novas alterações aos projetos, ao abrigo da Cláusula 5ª do protocolo 
de financiamento; 
 
2.3 Definição do que pode ou não pode ser alterado em cada processo de alteração aos projetos;  
 
2.4 Fixação dos critérios de apreciação dos pedidos de alteração às rubricas orçamentais dos projetos submetidos pelas 
entidades promotoras; 
 
2.5 Estabelecimento de uma interpretação restritiva da Cláusula 5ª do protocolo de financiamento, em coerência com a 
questão 2.2.   
 
3. Proposta de decisão 
Em face do exposto e ao abrigo dos artigos 38.º, nº1 e 42º do Regulamento, proponho à Entidade Responsável que 
delibere: 
 
a) Aprovar a alteração das datas previstas no Plano de Transferência de Verbas, constante do Anexo 1 aos protocolos de 
financiamento, para apresentação e para validação do 1º relatório de prestação de contas, nos seguintes termos: 
- 1º relatório de prestação de contas a apresentar pelos projetos superiores a 5.000€ – 7 de fevereiro de 2022, em vez de 
15 janeiro 2022;   
- Validação da 1ª prestação de contas dos projetos superiores a 5.000€ – fevereiro/março de 2022, em vez de 
janeiro/fevereiro 2022; 
- Relatório preliminar de execução final dos projetos até 5.000€ - 31 de agosto de 2022 em vez de 31 de julho de 2022. 
 
b) Autorizar a equipa de coordenação nacional a estabelecer o calendário de novas alterações aos projetos, ao abrigo da 
Cláusula 5.ª do protocolo de financiamento, de modo que os pedidos de alterações sejam: 
- Submetidos, através de formulário próprio na plataforma de candidaturas, durante um período posterior à validação dos 
relatórios de cada prestação de contas, com exceção do relatório de fecho de contas; 
- Validados pelo Primeiro Outorgante do protocolo de financiamento antes da disponibilização do formulário para a 
prestação de contas seguinte. 
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c) Definir que, no 2º processo de alteração aos projetos, a abrir após o fecho e validação da 1ª prestação de contas, se 
possa alterar: 
• Nas atividades: a descrição da atividade, mas não os objetivos específicos a que ela responde nem os eixos de 
intervenção onde se insere; as fases de realização, desde que não seja ultrapassada a data de 31 de agosto de 2022;  
• No orçamento: o montante total das rubricas orçamentais, desde que não haja alteração ao montante total do 
financiamento aprovado, nem seja ultrapassada a dotação disponível dessa rubrica validada no 1º relatório de prestação 
de contas. 
 
d) Determinar que não podem ser alterados, sob pena de alteração substancial dos objetivos de um projeto aprovado, os 
seguintes itens da candidatura: designação do projeto, território(s) de intervenção, eixo(s) de intervenção, objetivos, geral 
e específicos, do projeto e montante total do financiamento aprovado.   
 
e) Estabelecer que serão considerados simples ajustamentos ao orçamento, não carecendo de justificação: 
•  A soma dos desvios das rubricas “recursos humanos” e “aquisição de serviços” que seja inferior a 10% do montante total 
do financiamento aprovado;  
•  Os desvios em cada uma das restantes rubricas que sejam inferiores a 10% do montante total do financiamento 
aprovado. 
 
f) Estabelecer que, em cada processo de alteração, os pedidos de alterações às rubricas orçamentais referidas na alínea e), 
que correspondam a desvios iguais ou superiores a 10% do montante total do financiamento aprovado, tenham sempre 
de ser devidamente justificados e submetidos a validação caso a caso. 
 
g) Estabelecer que, sempre que num processo de alteração os desvios acumulados das rubricas referidas na alínea e) 
ultrapassem 10% do montante total do financiamento aprovado, seja também necessária justificação e validação caso a 
caso. 
 
h) Aprovar uma interpretação restritiva da Cláusula 5ª do protocolo de financiamento, restringindo temporalmente a 
flexibilidade aberta por essa disposição aos períodos definidos no calendário dos processos de alterações proposto na 
alínea b) e excluindo quaisquer outros pedidos de alteração das atividades ou das rubricas orçamentais fora desse 
calendário.  
 
 
 
Anexo: Informação jurídica sobre as questões em análise 
 
 
Lisboa, 11 de janeiro de 2022 
 
 
A Coordenadora Nacional 
 
 
 
Helena Roseta 
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Foi deliberado aprovar em minuta o excerto deste ponto da Ordem de Trabalhos. O documento 3 que figura no site, na 
página da 29ª reunião, deve ser substituído pela redação final aprovada acima transcrita. 
 
 

A coordenadora nacional  A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 

  

 

 

Helena Roseta Ana Pedroso 
 

 


