
1 
 

Programa Bairros Saudáveis 

 

Pedidos de alterações aos projetos - Informação e proposta de decisão  
 

1. Enquadramento regulamentar e legal 

1.1 O protocolo de financiamento de cada projeto do Programa Bairros Saudáveis dispõe, na sua 

Cláusula 5ª, que podem ser autorizadas alterações ao projeto/atividade, desde que das mesmas 

não resulte uma alteração substancial dos objetivos do projeto aprovado, nem seja ultrapassado 

o montante total de financiamento aprovado. 

1.2 Nos termos da Cláusula 2ª, as entidades promotoras devem comunicar ao Primeiro 

Outorgante, no prazo de dez dias úteis após a assinatura do protocolo de financiamento e 

através de formulário disponibilizado para o efeito na plataforma de candidaturas aos Programa: 

a) a recalendarização das atividades, tendo em atenção o disposto na Cláusula 7ª; 

b) as propostas de alteração ao projeto que sejam necessárias, tendo em atenção o disposto na 

Cláusula 5ª.  

As alterações ao calendário e ao projeto, após a validação do Primeiro Outorgantes, constituirão 

uma adenda à Ficha de candidatura. 

1.3 No capítulo V do Código dos Contratos Públicos, em matéria de modificações objetivas do 

contrato, nomeadamente na alínea c) do n.º 3 do artigo 313.º, exclui-se dos limites a tais 

modificações as de montante inferior a 10% ou, em contratos de empreitada de obras públicas, 

a 15 % do preço contratual inicial.  

 

2. Procedimento seguido e resultados 

2.1 Todas as entidades promotoras foram convidadas a inserir os seus pedidos de alteração no 

formulário disponibilizado para o efeito na plataforma de candidaturas no dia 7 de outubro. O 

prazo de submissão de alterações foi aplicado a cada projeto em função da data de notificação 

do protocolo assinado e o processo de submissão de pedidos de alteração terminou no dia 24 

de novembro, às 18:00. 

2.2 As alterações permitidas na fase de arranque dos projetos foram apenas duas, conforme 

exposto na ata da 26ª reunião da Entidade Responsável: 

• recalendarização das atividades; 

• alteração nos montantes das rubricas do orçamento, desde que não seja alterado o seu 

valor total. 

2.3 A todas as atividades dos projetos foi aplicada uma recalendarização automática das 

atividades, que podia ser alterada desde que se mantivesse o total das atividades e o prazo 

máximo do projeto não excedesse o proposto na candidatura. Quer a recalendarização 

automática, quer os pedidos de alteração dessa recalendarização, cumprem o disposto na 

cláusula 7ª do protocolo. 

2.4 Quanto aos pedidos de alteração dos montantes das rubricas orçamentais, foi acautelada a 

manutenção do total do orçamento aprovado e disponibilizada no site uma descrição 
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exemplificativa do conteúdo de cada uma das oito rubricas orçamentais regulamentares, de 

acordo com deliberação tomada na já referida 26ª reunião da Entidade Responsável.  

2.5 Deram entrada 167 pedidos de alteração, dos quais 154 alteram o cronograma e todos 

alteram os montantes das rubricas orçamentais.  

2.6 Foram analisados separadamente os pedidos de alteração do cronograma e os pedidos de 

alteração dos montantes das rubricas orçamentais. 

 

3. Análise dos pedidos de alteração do cronograma (tabela I) 

3.1 Foram analisadas, para todos os 154 projetos que pediram alterações nas datas de realização 

de atividades, as novas fases indicadas para cada atividade e, em consequência, as fases que se 

propõem para a totalidade do projeto (folha 4. Alterações do cronograma). 

3.2 Tendo em conta o cronograma apresentado na candidatura (folha 1. Orçam. e fases 

candidaturas) e as alterações solicitadas resultantes da folha 4, analisaram-se os desvios face ao 

cronograma inicial (folha 5. Desvios do cronograma inicial) 

3.3 Foram analisadas as consequências, na prestação de contas e no plano de transferência de 

verbas, das alterações submetidas (folha 6. Tipo de desvios), nomeadamente a suspensão do 

pagamento da 2ª tranche, ou da 2ª e 3ª tranches, por não terem nenhuma atividade para 

apresentar nessas fases, como propõem. Caso nos correspondentes relatórios tenham despesas 

para apresentar, mesmo sem realização de nenhuma atividade, deverão os mesmos relatórios 

ser analisadas caso a caso.  

3.4 Foi aplicada a classificação do tipo de desvios a todos os projetos que solicitaram alterações 

ao cronograma (coluna H da folha 5). Constatou-se que em 140 projetos são mantidas 3 fases 

no projeto (indicação “-” na coluna H) e em 4 projetos foram acrescentadas fases, ficando assim 

estes projetos com as 3 fases de realização (indicações F e H na coluna H). Para todos estes 144 

projetos não há consequências na prestação de contas nem no plano de transferência de verbas. 

3.5 Para os restantes 10 projetos, com os números 2, 72, 193, 223, 253, 323, 460, 543, 546 e 

634, as consequências, nomeadamente no plano de transferência de verbas, que deverão ser 

notificadas às entidades promotoras. 

 

4. Análise dos pedidos de alteração dos montantes das rubricas orçamentais (tabela II) 

4.1 A Drª Susana Brissos, responsável pela gestão de projetos no Núcleo Executivo, fez uma 

análise dos desvios entre os valores propostos para cada rubrica e os valores inicialmente 

orçamentados em cada um dos projetos com pedidos de alteração submetidos. Foi também 

feita uma comparação entre os desvios das rubricas Recursos Humanos e Aquisição de Serviços, 

por se ter identificado que um grande número de projetos classificou como Recursos Humanos, 

no orçamento da candidatura, a despesa com contratação de trabalhadores independentes, que 

é uma Aquisição de Serviços. 

 

4.2 A análise de desvios usou a seguinte metodologia:  
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- cálculo, em todas as rubricas orçamentais de cada projeto, do desvio entre a alteração pedida 

e o valor orçamentado na candidatura; 

- soma dos desvios das rubricas de Recursos Humanos e Aquisição de Serviços; uma soma nula 

é entendida como uma reclassificação das despesas em recursos humanos como despesas com 

prestadores de serviços, pelas razões descritas no número 4.1; 

- tendo em conta, por analogia, o exposto no número 1.3, identificação de desvios iguais ou 

superiores a 10% do total do orçamento inicial, quer na soma dos desvios entre RH - Recursos 

Humanos e AS - Aquisição de Serviços, quer nos desvios de cada uma das rubricas restantes (AM 

– Aquisição de Materiais; AE – Aquisição de Equipamentos; DC – Despesas de Comunicação; EI 

– Encargos com Instalações; EE – Encargos com Equipamentos; e Out – Outras); 

- identificação, na coluna “Notificar”, dos projetos que devem ser notificados para prestar 

esclarecimento sobre a justificação dos desvios identificados na coluna “Desvios a esclarecer”, 

de acordo com as correspondentes rubricas orçamentais. 

4.3 Em resultado desta análise, dos 167 pedidos de alteração dos montantes das rubricas 

orçamentais, 119 estão em condições de ser aprovados e 48 carecem de esclarecimentos como 

acima referido. 

 

5. Pedidos de alteração em que foram identificados erros no preenchimento 

Para além da análise das alterações submetidas acima descrita, foram identificados erros no 

preenchimento do formulário por parte dos projetos 354, 419 e 589. Estes erros podem ser 

corrigidos pelas entidades promotoras, se for autorizada a reabertura do formulário de 

alterações para estes 3 casos. 

 

Proposta de decisão 

Assim, proponho à Srª Secretária-Geral do Ministério da Saúde, na sua qualidade de Primeira 

Outorgante dos protocolos de financiamento, que delibere: 

a) aprovar a metodologia de análise das alterações ao cronograma das atividades descrita no 

número 3 e suportada pela Tabela I que faz parte integrante desta informação; 

b) aprovar a metodologia de análise de desvios dos montantes das rubricas orçamentais descrita 

no número 4 e suportada pela Tabela II que faz parte integrante desta informação; 

c) aprovar os 144 pedidos de recalendarização de atividades apresentados através do formulário 

de alterações e identificados na tabela I que não têm consequências na prestação de contas ou 

no plano de transferência de verbas, por terem mantido, ou proposto passar a ter, três fases de 

realização do projeto; 

d) aprovar os 116 pedidos de alteração dos montantes das rubricas orçamentais identificados 

na tabela II que não apresentam desvios superiores a 10% do total do orçamento, excluindo da 

aprovação os 3 pedidos a invalidar de acordo com o proposto na alínea g). 

e) encarregar a Coordenadora Nacional de notificar as entidades promotoras dos projetos 2, 72, 

193, 223, 253, 323, 460, 543, 546 e 634 de que, em relação à recalendarização pedida das 

atividades, o facto de não terem atividades nas três fases do projeto terá consequências no 
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plano de transferência de verbas, nomeadamente a suspensão do pagamento da 2ª tranche, ou 

da 2ª e 3ª tranches, por não terem nenhuma atividade para apresentar na(s) fase(s) 

correspondente(s), como propõem; 

f) encarregar a Coordenadora Nacional de notificar as entidades promotoras dos projetos 2, 6, 

10, 39, 47, 72, 73, 79, 109, 110, 129, 133, 134, 144, 154, 168, 179, 189, 193, 200, 201, 231, 243, 

246, 253, 259, 279, 323, 344, 349, 420, 438, 462, 502, 506, 514, 523, 536, 540, 541, 546, 605, 

618, 634, 667, 706, 709 e 775 para, no prazo de cinco dias úteis, apresentarem justificação das 

alterações propostas aos montantes das rubricas orçamentais, por terem sido identificados 

desvios iguais ou superiores a 10% do total do orçamento, como explicitado no nº 4.2 desta 

informação; 

g) ponderar a possibilidade de reabertura do formulário de alterações dos projetos 354, 419 e 

589 para correção pelas entidades promotoras dos erros identificados, invalidando os pedidos 

submetidos. 

 

Anexos:  

Tabela I – Alterações dos cronogramas 

Tabela II - Alterações dos montantes das rubricas orçamentais 

 

 

Lisboa, 14 de dezembro de 2021 

 

 

A Coordenadora Nacional 

 

 

 

Helena Roseta 

 

 

Ao abrigo da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 

90/2020, e nos termos da Cláusula 

2.ª dos protocolos de 

financiamento, concordo com a 

presente proposta de decisão. 
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