
  

Programa Bairros Saudáveis 
 
 
 
 
 

1º relatório de prestação de contas   
 

Guia do avaliador 
 
 
 
 
 

 
 

Fevereiro de 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

 
 
 
 

Índice 
 
 
 
 

                                                                                                                                     pág. 
 
 
Processo de avaliação do 1º relatório de prestação de contas                               2 
  
1ª fase – Verificação documental dos relatórios submetidos                               2 
  
2ª fase – Análise dos relatórios submetidos e avaliação final                               2 
  
  
Checklist do avaliador                                                                                                3 
  
Tabela de Avaliação – Folha Q1. Atividades                                                                      3 
  
Tabela de Avaliação – Folha Q4. Despesas                                                                      5 
  

Regulamento                                                                                                             5 
  

Controlo orçamental e execução financeira                                                         5 
  

Avaliação das despesas apresentadas                                                         6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1º relatório de prestação de contas – Guia do avaliador 

 

Processo de avaliação do 1º relatório de prestação de contas 

De acordo com o Regulamento, a avaliação de relatórios de prestação de contas é da 

competência da equipa de coordenação nacional, com o apoio das equipas de coordenação 

regional. 

A Entidade Responsável aprovou, em 27 de janeiro, um processo e critérios de validação do 1º 

relatório de prestação de contas. O processo envolve duas fases, que são as seguintes:  

1ª fase - Verificação documental dos relatórios submetidos  

A verificação dos relatórios de prestação de contas envolve a verificação da conformidade da 

execução física (atividades) e financeira (despesas) do projeto. O modelo do relatório incluiu o 

preenchimento de um formulário com cinco quadros: ‘Q1. Atividades’; ‘Q2. Receitas’; ‘Q3. 

Outras fontes de financiamento’; ‘Q4. Despesas’; ‘Q5. Submeter relatório’. 

A conformidade da execução física faz-se através dos dados do quadro ‘Q1. Atividades’. A 

conformidade da execução financeira, para as receitas, é feita pela equipa de coordenação 

nacional através dos quadros ‘Q2. Receitas’ e ‘Q3. Outras fontes de financiamento’. A 

conformidade da execução financeira, para as despesas, é feita através dos dados do quadro 

‘Q4. Despesas’.  

O quadro ‘Q4. Despesas’ associa a algumas despesas informação preenchida pelos projetos num 

quadro próprio, o quadro ‘Contratos’, para efeitos de verificação do cumprimento das regras da 

contratação pública.  

As verificações dos quadros ‘Q1. Atividades’ e ‘Q4. Despesas’ implicam, para cada projeto, ler o 

relatório e, com o apoio de uma tabela de avaliação, verificar a informação colocada, abrir os 

links e documentos carregados em PDF ou ZIP e verificar a sua conformidade com o declarado. 

As inconformidades ou insuficiências detetadas são registadas na tabela de avaliação.  A equipa 

de coordenação nacional notificará os projetos para promoverem as correções necessárias, com 

indicação do prazo para o efeito e das consequências em termos de incumprimento, caso não 

sejam efetuadas. 

2ª fase - Análise dos relatórios submetidos e avaliação final 

A análise dos relatórios, após correções, permitirá uma avaliação final para saber se cada 

relatório deve ser aprovado, com ou sem recomendações, sendo nesse caso proposto à Entidade 

Responsável o pagamento da 2ª tranche de financiamento, com medidas corretivas, se 

necessário.  

As entidades promotoras de projetos cujos relatórios não sejam aprovados (ou que não os 

tenham submetido1) serão ouvidas em sede de audiência prévia e ficam sujeitas às sanções 

regulamentares por incumprimento, que podem determinar a suspensão dos pagamentos, ou a 

restituição total ou parcial da 1ª tranche já recebida.  

 
1 Há apenas um projeto que não submeteu o 1º relatório a que estava obrigado, que é o projeto 267 da 
área regional Norte. Os projetos até 5.000 euros não têm de submeter este relatório. 

about:blank
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A avaliação final implica: confirmar se foram introduzidas as correções notificadas; avaliar as 

justificações apresentadas para a não realização de atividades ou despesas, segundo a grelha de 

avaliação qualitativa a aprovar pela equipa de coordenação nacional; propor medidas corretivas 

quando se justifique. A responsabilidade da avaliação final é da equipa de coordenação nacional 

e a decisão sobre a aplicação de medidas corretivas ou sanções regulamentares por 

incumprimento cabe à Entidade Responsável, sob proposta da coordenação nacional. 

 

Checklist do avaliador 

Cada avaliador recebe um conjunto de relatórios em versão RTF, uma tabela de avaliação e o 

presente documento de apoio.  

A tabela de avaliação tem 3 folhas: Q0. Identificação; Q1. Atividades; Q4. Despesas. 

Na folha Q0. Identificação encontram-se os dados gerais do projeto, incluindo os contactos do 

autor (que preencheu o relatório) e do gestor do projeto, bem como o link para o PDF do 

relatório submetido.  

Dica: É conveniente ler cada um dos relatórios antes de preencher a tabela de avaliação. Pode 

usar-se o ficheiro RTF ou o ficheiro PDF (cujo link está na folha Q0. Identificação da tabela) para 

assinalar notas, dúvidas, etc. 

Tabela de Avaliação - Folha Q1. Atividades 

1. Na folha Q1. Atividades, as colunas Projeto_NR, Atividade_cod e Ativ. designação estão pré-

preenchidas. A descrição da atividade, conforme candidatura, tem de ser lida no próprio 

relatório (versão RTF ou PDF).2 

2. Nos projetos cujo cronograma aprovado não tinha nenhuma atividade prevista até 31 de 

dezembro de 2021, os campos estão assinalados a cinzento. Nestes casos, não há nenhuma 

verificação a fazer pelo avaliador.  

3. As colunas Área regional e Avaliador são colunas de referência. Todos os avaliadores recebem 

uma tabela idêntica com os projetos da sua área regional. Cada avaliador pode filtrar, através 

do nº do projeto ou do seu nome na coluna avaliador, os projetos cujos relatórios lhe cabe 

avaliar. 

4. Foram realizadas algumas verificações automáticas de cruzamento do Estado com Data início 

e Data Fim. As atividades “Não iniciadas” não podem ter os campos Data início e Data Fim 

preenchido. As atividades “Em curso” não podem ter o campo Data Fim preenchido. A indicação 

para AVALIAR já está pré-preenchida. Não há nada a assinalar pelos avaliadores. 

5. Há campos do relatório que não foram introduzidos na tabela de avaliação (por ex. os campos 

Form. Ações, Form. Presenças e Form. Anexo) porque os erros já foram identificados pela 

coordenação nacional.  

6. As colunas a preencher pelos avaliadores na tabela são todas as colunas com indicação de 

AVALIAR e NOTIFICAR (a cores). 

 
2 Dica: para uma consulta rápida da descrição de todas as atividades de um projeto, entrar na página 
projetos do Jornal dos Bairros Saudáveis e colocar o nº do projeto no motor de pesquisa. 

https://jornal.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/index.htm
https://jornal.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/index.htm
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7. Nas colunas AVALIAR, devem selecionar em cada célula a opção pretendida, de entre as 

opções possíveis pré-definidas na lista drop-down3 e esclarecidas na LEGENDA. Para a 

generalidade das colunas, as opções são as indicadas abaixo (mas há algumas variações 

consoante o conteúdo do campo): 

• Satisfatório ou aceitável (semáforo verde) 

• Duvidoso, incompleto ou insuficiente (semáforo amarelo) 

• Incorreto, incongruente ou omisso (semáforo vermelho)  

8. Nas colunas NOTIFICAR, a preencher apenas nos casos ‘Duvidoso, incompleto ou insuficiente’ 

(semáforo amarelo) e ‘Incorreto, incongruente ou omisso’ (semáforo vermelho), devem 

explicitar: os esclarecimentos a pedir (semáforo amarelo); as alterações a introduzir (semáforo 

vermelho). 

9. Foram realizadas algumas verificações automáticas de cruzamento do Estado com 

Localização, Parceiros e entidades envolvidos e Tarefas, que eram de texto livre, mas 

preenchimento obrigatório. 

• As atividades “Não iniciadas” não podem ter estes campos preenchidos. Essa opção já 

está pré-preenchida na coluna AVALIAR. Não há nada a preencher pelo avaliador. 

• A avaliação destes campos para as atividades “Em curso” ou “Concluídas” pode ser: 

‘Satisfatório ou aceitável’ (verde) se a indicação está correta e faz sentido; ‘Duvidoso, 

incompleto ou insuficiente’ (amarelo), se a indicação for demasiado vaga; ‘Incorreto, 

incongruente ou omisso’ (vermelho), se se tratar de um erro evidente ou não 

corresponder ao pedido. A indicação para NOTIFICAR deve explicitar o que precisa de 

ser melhorado ou corrigido. 

10. O campo Balanço só pode ser preenchido para atividades “Em curso” ou “Concluídas”. As 

atividades “Não iniciadas” não podem ter este campo preenchido. Essa opção já está pré-

preenchida na coluna AVALIAR. Não há nada a preencher pelo avaliador. Para as atividades “Em 

curso” ou “Concluídas”, deve verificar-se se fizeram referência ao cumprimento dos objetivos 

específicos da atividade, como se pedia no formulário. Caso o tenham feito, avaliar como 

‘Satisfatório’ (verde); caso não o tenham feito, avaliar como ‘A melhorar’ (amarelo). A indicação 

para NOTIFICAR deve explicitar o que precisa de ser melhorado. No caso das atividades 

“Concluídas”, a notificação deve solicitar que declarem se os objetivos específicos da atividade 

foram atingidos total ou parcialmente. A falta desta indicação na avaliação final pode determinar 

uma penalização, de acordo com a grelha de avaliação qualitativa da 2ª fase.  

11. O campo Justificação de não realização e respetivas colunas AVALIAR e NOTIFICAR só serão 

avaliados na 2ª fase. Por agora, não há nada a assinalar pelos avaliadores. 

12. Os três campos Notícia Jornal Bairros Saudáveis, Pág. Internet ou redes sociais e Anexo 

fotos ou artigos devem ser avaliados um a um, nesta fase, e pelo seu conjunto na 2ª fase. É 

preciso abrir os links e conferir se a informação corresponde ao solicitado e assinalar se há erros 

(links que não funcionam, conteúdos que não evidenciam que a atividade propriamente dita se 

realizou, etc.) a corrigir e notificar, selecionando as opções da coluna AVALIAR e preenchendo a 

coluna NOTIFICAR em conformidade. A opção de avaliação ‘APAGAR campo ou corrigir "Estado" 

da Atividade’ só se aplica a atividades “Não iniciadas” e está pré-preenchida.  

Na avaliação final, após correções introduzidas, a cada atividade “Concluída” tem de 
 

3 Dica: Passando o rato na célula, o botão drop-down surge à direita do canto inferior direito da célula. 
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corresponder pelo menos um registo válido que evidencie que a atividade se realizou, caso 
contrário pode haver uma penalização, de acordo com a grelha de avaliação qualitativa da 2ª 
fase. 
 
13. Os campos dos destinatários preferenciais (Dest. Crianças, Dest. Jovens, Dest. Idosos, 

Dest. Adultos, Dest. Mulheres, Dest. Famílias, Dest. Migrantes, Dest. Pess. Def. e Dest. 

Comunid.) estavam pré-preenchidos no formulário com 0 quando correspondiam a campos 

indicados na candidatura. Há que verificar se, em cada campo onde haja algarismos, foi colocado 

o nº de pessoas correspondente, ou se se manteve 0, o que significa que esse grupo de 

destinatários preferenciais não foi abrangido pela atividade. A tabela de avaliação acrescenta 

uma coluna de verificação com o total4. Caso se trate de uma atividade “Concluída” e todos os 

campos de destinatários estiverem a 0, isso significa que a atividade não abrangeu ninguém das 

pessoas a que se destinava. Pode cruzar-se esta informação com o campo Balanço, se estiver 

preenchido, para ver se a omissão do nº de pessoas é uma gralha ou se de facto não houve 

nenhum destinatário. Neste caso, na coluna Destinatários TOTAL - AVALIAR, deve escolher-se a 

opção ‘Incorreto, incongruente ou omisso’ (vermelho). Na coluna NOTIFICAR deverá dar-se a 

indicação “A atividade não atingiu nenhum destinatário. Justifique porquê.”. Caso não haja 

correção depois da notificação ou a justificação para o efeito não seja validada, na avaliação 

final haverá uma penalização para atividades “Concluídas” sem destinatários, de acordo com a 

grelha de avaliação final da 2ª fase. 

 

Tabela de Avaliação - Folha Q4. Despesas 

Regulamento 

1. De acordo com o Regulamento do Programa, as despesas elegíveis são financiadas a 100%, 

não podem exceder o limite máximo do financiamento atribuído ao projeto e são inscritas pelo 

valor total, com todos os encargos adicionais, como o IVA, contribuições para a segurança social, 

seguros obrigatórios, taxas ou outros aplicáveis.   

2. As rubricas orçamentais de cada projeto, de acordo com o Regulamento do Programa, são as 

seguintes: recursos humanos; aquisição de serviços; aquisição de materiais; aquisição de 

equipamentos; despesas de comunicação; encargos com instalações, na proporção da sua 

afetação ao projeto; encargos com equipamentos, na proporção da sua afetação ao projeto; e  

outras, para outras despesas indispensáveis à realização do projeto, desde que não ultrapassem 

o limite máximo de 5% do financiamento solicitado.  

Controle orçamental e execução financeira 

3. Cada projeto apresentou na candidatura um orçamento com o total do financiamento 

solicitado, distribuído pelas diferentes rubricas orçamentais. No processo de alterações às 

candidaturas realizado após a assinatura dos protocolos de financiamento, foi possível, para os 

projetos que o solicitaram e obtiveram aprovação, uma nova repartição do financiamento total 

aprovado pelas rubricas orçamentais.  

A presente prestação de contas relativa às despesas deu origem a um resumo do controle 

orçamental que podem consultar no PDF do relatório, como exemplificado abaixo. A dotação 

 
4 Este total soma os valores de todos os campos, embora as unidades de cada coluna possam ser 
diferentes. É por isso apenas uma soma de verificação. 
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disponível corresponde ao orçamento de partida (com as alterações incluídas), a soma das 

despesas mostra as despesas totais carregadas e o saldo disponível mostra o ponto de partida 

para a prestação de contas subsequente. O total da dotação disponível, neste relatório, é o 

montante de financiamento aprovado para o projeto na lista de classificação final das 

candidaturas apresentadas a concurso. 

 

4. A execução financeira de cada projeto é também mostrada no PDF do relatório, como 

exemplificado abaixo. Salienta-se que o saldo entre as receitas do Programa e as despesas 

elegíveis só tem de ser nulo no relatório de fecho de contas de cada projeto, uma vez que as 

tranches de financiamento são pagas por antecipação, à exceção da última, que só será paga 

após finalização de todas as atividades. A 1ª tranche de financiamento, paga em 2021, 

corresponde, para todos os projetos obrigados à apresentação do 1º relatório, a 50% do 

orçamento aprovado. 

 

 

 

Avaliação das despesas apresentadas 

5. Na folha Q4. Despesas, os avaliadores devem seguir o mesmo critério da folha Q1. Atividades, 

isto é: 

- nas colunas AVALIAR devem selecionar a opção pretendida: 

• Satisfatório ou aceitável (semáforo verde) 

• Duvidoso, incompleto ou insuficiente (semáforo amarelo) 

• Incorreto, incongruente ou omisso (semáforo vermelho) 

- nas colunas NOTIFICAR, a preencher apenas nos casos ‘Duvidoso, incompleto ou insuficiente’ 

(semáforo amarelo) e ‘Incorreto, incongruente ou omisso’ (semáforo vermelho), devem 
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explicitar: os esclarecimentos a pedir (semáforo amarelo); as alterações a introduzir (semáforo 

vermelho). 

6. O campo Just. Não Realiz. Desp. e respetivas colunas AVALIAR e NOTIFICAR só serão avaliados 

na 2ª fase. Por agora, não há nada a assinalar pelos avaliadores. 

7. Os campos Descrição, Rubrica e Tipo documento devem ser avaliados um a um, mas 

analisados em conjunto. Para ver se a descrição é compatível com a rubrica indicada, consultar 

no site a descrição indicativa das rubricas orçamentais das despesas elegíveis e as perguntas 

frequentes sobre despesas elegíveis. No caso dos encargos com instalações ou encargos com 

equipamentos, para verificar a proporção de afetação ao projeto, é preciso ver, nas colunas 

valor total e valor elegível, se os valores são iguais, o que equivale a uma proporção de 100% 

de imputação; caso o valor elegível seja inferior ao total, é porque houve imputação parcial, que 

tem de ser justificada, como veremos adiante.  

O tipo de documento também tem de ser compatível com a descrição e com a rubrica indicada. 

Os tipos de documento possíveis são: fatura, fatura-recibo, fatura simplificada, fatura emitida 

no estrangeiro, nota de débito, nota de crédito, recibo verde eletrónico e venda a dinheiro5. Se, 

por exemplo, a descrição da despesa for o vencimento de um trabalhador, o documento tem de 

ser um recibo de vencimento (não pode ser um recibo verde eletrónico) e a rubrica tem de ser 

recursos humanos. A confusão entre trabalhadores dependentes, cujas despesas são de 

recursos humanos, e trabalhadores independentes ou prestadores de serviços, a recibo verde, 

cujas despesas são de aquisição de serviços, é muito frequente, por isso recomendamos atenção 

especial a estes campos.  

As opções, nas colunas AVALIAR e NOTIFICAR destes campos, são as indicadas no ponto 5.  

8. Os campos Nome fornecedor, NIF fornecedor, Data documento, Isenção IVA e Nº 

documento devem ser vistos em conjunto, face ao documento de despesa apresentado que está 

na coluna Anexo doc. despesa em formato ZIP. Clicando no endereço, abre-se o link para a 

digitalização do documento, para ver se os dados do documento apresentado conferem com o 

próprio documento. Caso algum dado não confira, deve selecionar-se a opção ‘Incorreto’ 

(vermelho) na coluna Dados doc. despesa – AVALIAR e indicar a correção ou correções a fazer 

na coluna Dados doc. despesa - NOTIFICAR. 

Alertamos para o facto de o NIF nas faturas emitidas no estrangeiro poder não coincidir com a 

identificação fiscal do fornecedor, porque o formato da identificação fiscal varia de país para 

país. Essas situações têm de ser vistas caso a caso.6  

9. Os campos Valor IVA e Valor total devem corresponder aos valores indicados no documento 

de despesa (que está na coluna Anexo doc. despesa em formato ZIP).  

Pode acontecer que o valor total seja superior ao valor indicado no documento de despesa, 

quando se trate de um vencimento, ao qual se devem somar os encargos adicionais, de acordo 

com o Regulamento. Ver mais sobre o que se inclui no valor total na pergunta frequente 12.10 

Quais são os encargos adicionais a considerar no “valor total” da remuneração de um 

trabalhador dependente? E no caso de um trabalhador independente, pago a recibos verdes? 

 
5 Há limites legais para as vendas a dinheiro, indicados no site do Programa em 
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/leis-e-normas/,000139/index.htm 
 
6 Dica: Assinalem estas situações para as vermos em sessão da equipa nacional com a equipa regional. 

about:blank
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/,000145/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/,000145/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000637,000160/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000637,000160/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000637,000160/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/leis-e-normas/,000139/index.htm
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10. O campo Valor elegível tem de ser igual ou inferior ao valor total. Se for igual, selecionar na 

coluna AVALIAR a opção ‘Correto e justificado’. Se for inferior, trata-se de uma imputação parcial 

de despesa que tem de ser justificada. Este tema é particularmente relevante para a imputação 

parcial de encargos com recursos humanos, que podem ver nas perguntas frequentes do tema 

9. Imputação de despesas com recursos humanos. 

Nesse caso, a justificação deve estar incluída no anexo ZIP da coluna Anexo doc. pagamento e 

outros doc. suporte. Caso não exista justificação, na coluna AVALIAR selecionar ‘Incorreto ou 

injustificado’ e explicitar a falha na coluna NOTIFICAR.  

11. No campo Anexo doc. pagamento e outros doc. suporte é preciso abrir o ZIP e ver todos os 

documentos que lá estão. O documento comprovativo do pagamento da despesa é obrigatório 

(cheque, extrato bancário, transferência bancária), a menos que seja o mesmo documento de 

despesa, já colocado na respetiva coluna. Como documentos de suporte, podem ser anexados, 

por exemplo, cópias de mapas de pagamento internos ou outros documentos contabilísticos de 

apuramento de custos. Quanto aos encargos adicionais e retenções de IRS, os projetos tiveram 

de assumir no relatório uma declaração de responsabilidade quanto ao seu pagamento. 

Por exemplo, um recibo de vencimento ou um recibo verde eletrónico não comprovam que o 

pagamento foi feito, deve haver um comprovativo do pagamento efetivo. Quanto aos encargos 

adicionais, são pagos a entidades distintas do trabalhador (segurança social, companhia de 

seguros, etc.) e muitas vezes em datas posteriores, por isso pode não haver comprovativo destes 

pagamentos, valendo então a declaração de responsabilidade. Remetemos novamente para a 

pergunta frequente 12.10 Quais são os encargos adicionais a considerar no “valor total” da 

remuneração de um trabalhador dependente? E no caso de um trabalhador independente, pago 

a recibos verdes?. No caso do pagamento a um trabalhador independente, o comprovativo de 

pagamento só inclui o pagamento a essa pessoa, sem IVA e sem o montante do IRS retido, se 

for essa a indicação que consta do recibo verde eletrónico. O IVA e o IRS retidos têm de ser 

pagos à AT pela entidade promotora. Pode não houver comprovativos destes pagamentos, 

valendo também então a declaração de responsabilidade.  

Quando o valor elegível for inferior ao valor total, no campo Anexo doc. pagamento e outros 

doc. suporte, além do comprovativo de pagamento da despesa propriamente dita ao 

trabalhador, fornecedor ou senhorio (se for uma renda), é obrigatório incluir o documento da 

direção da entidade promotora que comprova a decisão de imputação parcial da despesa. Caso 

esse documento não exista, a opção na coluna Valor elegível - AVALIAR será ‘Incorreto ou 

injustificado’. 

Os avaliadores devem usar a coluna AVALIAR do campo Anexo doc. pagamento e outros doc. 

suporte de acordo com o que identificaram7 e explicitar na coluna NOTIFICAR o que tem de ser 

corrigido ou completado. 

12. Os campos Descrição contrato, Data início contrato, Data fim contrato, Data pub. portal 

BASE, Link portal BASE e Anexo contrato e doc. suporte devem ser vistos em conjunto e em 

articulação com a descrição e valor total da despesa.   

Recordamos os tipos de contrato que podem estar indicados:  

 
7 Dica: é útil descarregar os documentos de despesa, os comprovativos de pagamento e os documentos 
de suporte para uma pasta com o número do projeto, para facilitar a conferência de todos os dados. Em 
caso de dúvida, enviar pedido de esclarecimento para candidaturas@bairrossaudaveis.gov.pt. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/,000155/index.htm.
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000637,000160/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000637,000160/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000637,000160/index.htm
mailto:candidaturas@bairrossaudaveis.gov.pt
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- contratos individuais de trabalho (tipicamente associados a vencimento de trabalhador por 

conta de outrem) – não estão sujeitos à contratação pública e não são publicados no portal 

BASE. A coluna Link portal BASE - AVALIAR está pré-preenchida com ‘Não aplicável’.  

- contratos de aquisição, locação ou arrendamento de bens imóveis (no caso de aquisição, o 

comprovativo de pagamento é a escritura) – não estão sujeitos à contratação pública e não são 

publicados no portal BASE. A coluna Link portal BASE - AVALIAR está pré-preenchida com ‘Não 

aplicável’.  

- contratos de aquisição de serviços ou bens móveis - estes contratos são obrigatórios, se a 

despesa for superior a 5.000 euros (sem IVA), e têm de ter a data e o link para o portal BASE 

preenchidos. Caso não tenham o link, a despesa não pode ser aceite e deve ser retirada para 

correção e apresentação no relatório de prestação de contas seguinte. Nesse caso, na coluna 

Link portal BASE - AVALIAR a opção será ‘Incorreto ou omisso’ e na coluna NOTIFICAR deve 

explicitar-se o que está em falta. 

- contratos de serviços sociais e de outros serviços específicos – Anexo IX do Código dos 

Contratos Públicos – estes contratos, desde que a descrição contenha algum dos códigos CPV 

do Anexo IX, podem corresponder a serviços de qualquer valor e não estão obrigados às regras 

da contratação pública ao abrigo do artigo 6.º A e Anexo IX do CCP.8 A coluna Link portal BASE - 

AVALIAR está pré-preenchida com ‘Não aplicável’. Para resolver muitas das omissões de 

publicitação no portal BASE, o caminho será este, a desenvolver pela coordenação nacional 

junto das entidades promotoras nessa situação. 

Podem ver mais informação sobre contratação pública nas perguntas frequentes do tema 6. 

Contratação pública. 

13. Há muitas despesas que não têm nenhum contrato associado, porque são simples aquisições 

de materiais ou serviços de valor inferior a 5.000 euros (sem IVA) e não correspondem a um 

pagamento regular, como os vencimentos de trabalhadores ou as rendas. Nestes casos, os 

campos Descrição contrato, Data início contrato, Data fim contrato, Data pub. portal BASE, 

Link portal BASE e Anexo contrato e doc. suporte não estão preenchidos e não carecem de 

qualquer avaliação.  

14. Caso a despesa tenha um valor superior a 5.000 euros (sem IVA) e se tratar de uma aquisição 

de serviços, equipamentos ou outros bens móveis, o procedimento mais simples é verificar se 

os campos Descrição contrato e Anexo contrato e doc. suporte estão preenchidos. Se não 

houver nada escrito, pode selecionar-se logo na coluna Anexo contrato e doc. suporte – AVALIAR 

a opção ‘Incorreto, incongruente ou omisso’ e na coluna NOTIFICAR indicar que a despesa não 

cumpre as regras do CCP.9 

 
8 Está disponível no site do Programa, como documento da pergunta frequente 6.09, a lista dos códigos 
CPV relevantes para o Programa Bairros Saudáveis. 
9 Dica: para muitos avaliadores, a matéria da contratação pública, que é complexa, pode ser difícil de 
avaliar. Podem a todo o tempo pedir ajuda à equipa nacional, enviando mail com qualquer dúvida para 
candidaturas@bairrossaudaveis.gov.pt. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/0f64e47155ff7e9a040bfd469dcbe782b68f7cf9c8dc57d93318b0b943f2c981.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/0f64e47155ff7e9a040bfd469dcbe782b68f7cf9c8dc57d93318b0b943f2c981.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/,000152/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/,000152/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/0f64e47155ff7e9a040bfd469dcbe782b68f7cf9c8dc57d93318b0b943f2c981.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/0f64e47155ff7e9a040bfd469dcbe782b68f7cf9c8dc57d93318b0b943f2c981.pdf
mailto:candidaturas@bairrossaudaveis.gov.pt

