
 
 

 
ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA MESA 

 
DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA 

 
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016 

 
 
 
 

A Mesa Deliberou: 
 
 
1043.ª – Fundo Rainha Dona Leonor (FDRL) – Regulamento e aprovação de minuta de 

contrato de financiamento 
 
Considerando: 

− A suspensão de admissão de novas candidaturas ao Fundo Rainha D. Leonor, 
por decisão da Presidência do respetivo Fundo, de 2016.07.29, por ter sido 
esgotada a dotação orçamental de 2016; 

− O comunicado aposto no respetivo site, fazendo depender a retoma de 
admissão de novas candidaturas em janeiro de 2017 da definição de novas 
regras, a divulgar em dezembro de 2016; 

− E considerando ainda que, desde a criação do Fundo, se tem vindo a verificar a 
necessidade de se proceder à adequação do respetivo Regulamento, 

 
A Mesa deliberou, em conformidade, aprovar a nova versão do Regulamento do Fundo 
Rainha D. Leonor, previamente analisada pelo Gabinete Jurídico do Serviço de Estudos, 
Planeamento, Auditoria e Jurídico, que infra se transcreve: 
 
 

“REGULAMENTO 
FUNDO RAINHA D. LEONOR 

 
CAPÍTULO I 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
 

Artigo 1º 
Objeto 

O presente regulamento define o regime de acesso, de financiamento e de execução 
das candidaturas a apresentar pelas Misericórdias Portuguesas e pela União das 



 
 

Misericórdias Portuguesas doravante “Promotores”, ao Fundo Rainha D. Leonor, 
doravante “Fundo” definindo as regras de utilização do mesmo.  
 

Artigo 2º 
Domínios de Atuação 

1. O Fundo destina-se a apoiar as Misericórdias portuguesas em duas modalidades:  
a) Obras e Equipamentos - Apoio na finalização de obras ou na instalação de 

equipamentos comprovadamente necessários para as populações locais e que 
apresentem uma componente de inovação significativa de acordo com 
parâmetros de avaliação aprovados pelo Conselho de Gestão e publicados 
como Anexo I a este Regulamento; 

b) Recuperação de Património: Anualmente, 25% da dotação orçamental do 
Fundo destina-se a candidaturas que visam a requalificação do património 
relevante das Misericórdias, de acordo com parâmetros de avaliação aprovados 
pelo Conselho de Gestão e publicados como Anexo II a este Regulamento. 

2. A atribuição dos apoios do Fundo, prevista no número anterior, não pode 
configurar a substituição de necessidades permanentes das entidades envolvidas, 
destinando-se exclusivamente aos objetivos previstos na Cláusula II do Acordo de 
Parceria, estrutura modelar do presente Regulamento. 

 
CAPÍTULO II 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

Artigo 3º 
Organização 

A estrutura organizacional do Fundo é composta por: 
a) Presidência 
b) Conselho de Gestão 
c) Equipa Técnica 

 
Artigo 4º 

Composição e Competências 
Presidência 

1. A Presidência é composta pelo Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e 
pelo Presidente da União das Misericórdias Portuguesas. 

2. O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa dispõe de voto de qualidade. 
3. Compete à Presidência: 

a) Propor à SCML a estimativa anual da dotação orçamental a ser afetada ao 
Fundo; 

b) Designar os membros do Conselho de Gestão; 
c) Presidir às reuniões do Conselho de Gestão, quando assim entender; 
d) Deliberar sobre as propostas submetidas pelo Conselho de Gestão. 



 
 

4. As competências da Presidência podem ser delegadas. 
 

Artigo 5º 
Composição e Competências 

Conselho de Gestão 
1. O Conselho de Gestão é designado pela Presidência, sendo constituído por um 

número ímpar de membros. 
2. Compete ao Conselho de Gestão: 

a) A admissão, avaliação e decisão dos processos de candidatura ao Fundo, bem 
como o respetivo acompanhamento e execução dos projetos depois de 
aprovados;  

b) Decidir, acompanhar e avaliar a execução de cada uma das candidaturas ao 
Fundo; 

c) Autorizar despesas até ao limite de 5000€ (cinco mil euros); 
d) Garantir a aplicação dos critérios e dos limites definidos para a concessão dos 

financiamentos, observando o presente Regulamento; 
e) Garantir a aplicação dos critérios e dos indicadores avaliativos e aplicá-los na 

monitorização das candidaturas ao Fundo; 
f) Garantir as contribuições financeiras conforme o cronograma refletido no 

documento de cada projeto e em revisões subsequentes; 
g) Propor as modificações e os ajustes que considere necessários ao bom e regular 

andamento dos projetos; 
 
 

h) Elaborar relatórios de progresso das atividades desenvolvidas; 
i) Propor à Presidência novas ações de apoio social e respetiva estimativa 

orçamental. 
3. As decisões do Conselho de Gestão são tomadas por maioria de votos. 
4. A autorização de despesas é feita com as assinaturas de dois membros do Conselho 

de Gestão para valores acima de 1000€ (mil euros). 
5. O Conselho de Gestão é coadjuvado por uma Equipa Técnica, que designa.   
 

Artigo 6º 
Composição e Competência 

Equipa Técnica 
1. A Equipa Técnica é designada pelo Conselho de Gestão e é composta por membros 

de reconhecido mérito técnico. 
2. Compete à Equipa Técnica:  

a) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Gestão a análise das 
candidaturas apresentadas ao Fundo, desde que devidamente instruídas; 

b) Elaborar os relatórios de acompanhamento das candidaturas e do Fundo; 



 
 

c) Assegurar o bom desempenho do Fundo bem como o apoio técnico ao 
Conselho de Gestão; 

d) Executar, monitorizar e avaliar a calendarização das candidaturas aprovadas 
para o fundo; 

e) Propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento das 
Candidaturas; 

f) Elaborar relatórios de progresso das atividades; 
g) Verificar o financiamento solicitado; 
h) Proceder à análise técnico-financeira da candidatura, verificando 

designadamente a correção formal do plano financeiro e o cumprimento das 
regras de elegibilidade quanto à sua natureza e quanto aos limites dos custos 
orçamentados; 

i) Na sequência da análise referida no número anterior, solicitar o ajustamento 
do orçamento e do plano financeiro da candidatura em função das regras de 
elegibilidade aplicáveis; 

j) Propor ao Conselho de Gestão, em casos de dúvida e de situações devidamente 
justificadas, a coordenação do ajustamento referido no número anterior com o 
promotor da candidatura.  

 
CAPÍTULO III 

ACESSO AO FINANCIAMENTO 
 

Artigo 7º 
Promotores 

Podem ter acesso aos apoios do Fundo as Misericórdias Portuguesas legalmente 
constituídas, em pleno exercício de atividade.  
 

Artigo 8º 
Elegibilidade 

1. Para efeitos de candidatura, são elegíveis as atividades que visem os objetivos 
definidos na Cláusula II do Acordo de Parceria, estrutura modelar do presente 
Regulamento, nos seguintes moldes: 

i) Finalização de obras e instalação de equipamentos com uma componente 
significativa de inovação, designadamente no domínio da intergeracionalidade, 
da deficiência e do envelhecimento activo; 

ii) Adaptação de espaços e equipamentos em funcionamento e que melhorem as 
condições de utilização dos utentes na perspectiva de modernização e de 
humanização das respostas; 

iii) Ampliações de equipamentos existentes que signifiquem uma necessidade 
identificada e comprovada; 

iv) Apoio financeiro para Projetos de recuperação do património cultural, 
propriedade das Misericórdias candidatas. 



 
 

2. A intervenção objetiva do Fundo deve garantir a abertura e o funcionamento das 
respostas, ou do património, aos cidadãos. 

 
Artigo 9º 

Candidatura ao Fundo 
1. As candidaturas são apresentadas exclusivamente através do preenchimento do 

formulário eletrónico que consta no site www.fundorainhadonaleonor.com. 
2. Após o preenchimento do formulário, a candidatura deve ser enviada para o 

endereço: candidaturas@fundorainhadonaleonor.com. 
3. O Promotor deve enviar à SCML, por correio registado com aviso de receção, no 

prazo máximo de 10 dias: 
a) O original do termo de responsabilidade assinado e rubricado por quem, nos 

termos legais, tenha capacidade de obrigar a entidade; 
b) Em caso de parceria, cópias das declarações de compromisso das entidades 

parceiras, assinadas e rubricadas por quem naquelas tenha capacidade para as 
obrigar. 

4. O período de apresentação de candidaturas ocorre, anualmente, entre os dias 1 de 
Janeiro e 31 de Março.  

5. Por razões ponderadas, o Conselho de Gestão pode autorizar a abertura de outro 
período de candidatura para além do fixado na alínea anterior. 

6. As candidaturas apresentadas até ao dia 31 de Março de cada ano, devidamente 
instruídas, são objecto de uma pré-qualificação realizada com base numa grelha de 
avaliação, em função da pontuação obtida. 

7. A elaboração da grelha de avaliação é da responsabilidade do Conselho de Gestão 
do Fundo e obedece a critérios que podem ser consultados no site do Fundo. 

8. Após o Relatório de Qualificação e  decisão do Conselho de Gestão, o site do Fundo 
anuncia a lista das candidaturas classificadas para a fase seguinte. 

9. Nesta segunda fase visa-se optimizar a adequação dos projectos aos objectivos do 
Fundo, e às normas deste Regulamento. 

10. Se, deste processo resultar um saldo orçamental efectivo, o Conselho de Gestão 
pode recuperar as candidaturas subsequentes na lista de classificação, para usar 
toda a verba disponível no Orçamento anual. 

 
Artigo 10º 

Efetivação das Candidaturas 
1. As candidaturas apresentadas devem ser acompanhadas de: 

a) Memória descritiva e justificativa e elementos gráficos do projeto; 
b) Licenciamento camarário, quando aplicável; 
c) Orçamento discriminado com medições e preços unitários; 
d) Cronograma de trabalhos; 
e) Plantas cotadas e com as áreas abrangidas pela candidatura;   
f) Documentos comprovativos da propriedade da infraestrutura a intervencionar; 



 
 

g) Relatório e contas da entidade dos últimos três anos; 
h) Plano de recuperação e estabilização económica e financeira para a entidade 

(quando se justifica); 
i) Plano de investimento e viabilidade do projeto (quando se justifica). 

2. As candidaturas devem estar fundamentadas nos seguintes aspectos:  
a) Relevância do projeto para a prossecução dos objetivos do Programa e 

respetivos resultados; 
b) Carácter inovador; 
c) Descrição do Promotor, das entidades parceiras e da parceria; 
d) Metodologia; 
e) Plano da atividade; 
f) Recursos a afetar; 
g) Metas a atingir. 

 
Artigo 11º 

Admissibilidade da candidatura 
1. A candidatura ao financiamento do Fundo é admitida pelo Conselho de Gestão 

mediante a verificação do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos 
formais: 
a) Completo preenchimento do formulário; 
b) Comprovativo de regularização da situação contributiva perante as Finanças e 

Segurança Social, até à assinatura do contrato; 
c) Termo de responsabilidade de concretização do projeto;  

2. O Conselho de Gestão notifica os promotores das candidaturas que não forem 
consideradas admissíveis ao Fundo, fundamentando essa exclusão. 

3. No caso de o candidato ter beneficiado de outro financiamento no mesmo 
projecto, o Fundo apoia apenas a parte não elegível dessa dotação. 

4. No âmbito do presente Regulamento cada entidade só pode submeter uma 
candidatura ao Fundo por triénio.  

 
Artigo 12º 

Avaliação e critérios 
1. A avaliação das candidaturas para a finalização de obras e equipamentos é 

realizada com base nos seguintes critérios: 
a) Máxima adequação do projeto à necessidade das populações; 
b) Contributo para a coesão territorial; 
c) Recuperação da instituição promotora; 
d) Sustentabilidade do equipamento; 
e) Potencial de repercussão dos resultados; 

2. As regras e parâmetros de avaliação das candidaturas constam dos Anexos I e II.  
 

 



 
 

Artigo 13º 
Comunicação dos resultados das candidaturas 

1. As decisões do Conselho de Gestão sobre as candidaturas são comunicadas 
individualmente aos respetivos Promotores. 

2. No caso de confirmação da aprovação de financiamento, pela Presidência do 
Fundo e pela Mesa da SCML, é enviada ao Promotor a minuta do contrato que 
especifica as condições do financiamento aprovado.         

3. O Promotor devolve ao Conselho de Gestão, no prazo máximo de 20 dias contado a 
partir da data de recepção, a aceitação ou recusa da proposta de contrato, 
assinada e rubricada por quem, nos termos legais, tem capacidade para obrigar a 
entidade.  

 
Artigo 14º 

Execução dos projetos 
1. Os Promotores estão obrigados a executar pontual e diligentemente os projetos 

aprovados, nos termos e condições acordadas no contrato de financiamento. 
2. Os projetos têm obrigatoriamente de iniciar-se até três meses após a data da 

assinatura do contrato de financiamento, sob pena deste ser revogado. 
3. No caso de, sem justificação pertinente, os projetos não terem início nos termos do 

número anterior, o Promotor tem quinze dias para devolver as quantias adiantadas 
pelo Fundo. 

 
Artigo 15º 

Relatórios de Execução 
Sempre que entender, o Conselho de Gestão pode solicitar ao Promotor relatórios 
para monitorização do projeto.  
 

Artigo 16º 
Relatório Final 

1. No caso de financiamento de obras ou de equipamentos, com a conclusão do 
Projeto, os Promotores ficam obrigados a apresentar ao Conselho de Gestão o 
Relatório Final sobre a execução dos mesmos, com descrição detalhada das etapas 
e dos resultados do projeto. 

2. A última tranche do financiamento será paga após aprovação do Relatório Final 
pelo Conselho de Gestão. 

 
CAPÍTULO IV 

FINANCIAMENTO 
 

Artigo 17º 
Percentagem de comparticipação ao Fundo 



 
 

1. Os projetos aprovados são financiados pelo Fundo no montante até noventa por 
cento (90%) dos custos elegíveis, não podendo ultrapassar o valor de 300.000€ 
(trezentos mil euros). 

2. O Fundo requer uma comparticipação do Promotor de mais de 50% do total do 
projecto, podendo este apoiar-se noutros financiamentos para a obtenção desta 
quantia. 

3. O financiamento pelo Fundo é não reembolsável. 
 

Artigo 18º 
Custos Elegíveis 

1. São elegíveis, designadamente, os seguintes custos directos: 
a) Finalização de obras de construção, ampliação ou reconversão de edifícios 

sociais ou culturais; 
b) Equipamentos diretamente relacionados com o projeto; 
c) Arranjos exteriores justificadamente essenciais para o funcionamento da 

resposta; 
d) Instalação de sistemas energéticos; 
e) Instalação de sistemas de segurança previstos na lei; 
f) Obras de preservação do património cultural registado no Promotor; 

2. Não são elegíveis as despesas com taxas e impostos, designadamente o IVA. 
 

Artigo 19º 
Regime de Contratação 

1. Às aquisições de bens no âmbito dos projetos financiados pelo Fundo são 
aplicáveis as regras do Código dos Contratos Públicos. 

2. Sem prejuízo do número anterior, para qualquer aquisição de bens ou serviços 
acima de 5.000 euros, e até ao limite estabelecido como limiar previsto nas 
Diretivas Comunitárias, devem ser consultados, pelo menos, três fornecedores.  

 
Artigo 20º 

Adiantamento Inicial 
1. A aceitação da aprovação da candidatura, através da assinatura do contrato de 

financiamento pelo Promotor, confere a este o direito à perceção do 
financiamento aprovado para realização do respetivo projeto nos termos do 
presente Regulamento. 

2. Com a assinatura do contrato de financiamento, e a reunião de todas as condições 
para início ou continuação da obra, o promotor tem direito a um adiantamento 
inicial no valor correspondente 30% do montante total de financiamento aprovado. 

3. O adiantamento inicial é processado nas seguintes condições:  
a) Verificação de situação contributiva regularizada perante as Finanças e 

Segurança Social, através de entrega das respetivas certidões negativas; 



 
 

b) Devolução do contrato de financiamento assinado e rubricado por quem tem 
poderes para vincular a entidade; 

c) Declaração da Misericórdia candidata atestando as condições de início 
imediato, ou continuação, da obra, incluindo, designadamente, prova da 
adjudicação a empresa selecionada, de acordo com os imperativos legais. 

 
Artigo 21º 

Pagamentos 
1. Após o adiantamento inicial de 30%, os pagamentos intermédios, em número 

máximo de três, são feitos de acordo com a entrega de autos de medição e com as 
respectivas facturas. 

2. O somatório do adiantamento inicial (30%) com os pagamentos intermédios 
(+55%) não pode exceder 85% do montante total aprovado para o projeto. 

3. O remanescente (15%) é pago após a aprovação do Relatório Final do projeto.  
 

CAPÍTULO V 
ACOMPANHAMENTO, MONITORIZAÇÃO E CONTROLO 

 
Artigo 22º 

Dossier de projeto 
1. O Promotor deve manter um dossier de projeto atualizado contendo toda a 

comunicação e documentação relativa ao projeto e constituído pelos originais dos 
seguintes documentos: 
a) Formulário de candidatura e respetivos anexos, incluindo cópia do termo de 

responsabilidade e eventuais declarações de compromisso de entidades 
parceiras; 

b) Comunicação da aprovação de financiamento; 
c) Termo de aceitação e contrato de financiamento; 
d) Eventuais contratos de parceria; 
e) Pedidos de alteração à decisão de aprovação, quando aplicável; 
f) Comprovativo de situação contributiva regularizada perante as Finanças e a 

Segurança Social; 
g) Documentos comprovativos da despesa (facturas, recibos, documentos de valor 

equivalente); 
h) Comprovativos da despesa e de transferência bancárias no âmbito das 

parcerias, quando aplicável; 
i) Relatórios de execução do projeto; 
j) Documentação relativa à publicidade dos apoios recebidos; 
k) Documentos comprovativos da observância, quando aplicável, do regime 

jurídico da contratação pública e dos documentos integrantes do tipo de 
procedimento adotado; 



 
 

l) Documentação relativa a verificações de acompanhamento e auditorias 
realizadas ao projecto pelo Fundo ou por outras entidades. 

2. Após conclusão do projeto, o respetivo dossier deve ser arquivado por um período 
de 5 anos.  

3. O Promotor obriga-se a permitir o acesso aos locais de realização das acções do 
projeto e aos documentos necessários - designadamente de despesa - para efeitos 
de monitorização.  

 
Artigo 23º 

Acompanhamento 
1. A execução dos projetos é objeto de acompanhamento por parte do Conselho de 

Gestão do Fundo, no sentido de supervisionar a evolução do seu progresso e a 
realização de despesa, de modo a atingir as metas e objetivos acordados no 
contrato de financiamento. 

2. O acompanhamento referido no número anterior é feito através da análise dos 
dados contidos no Sistema de Informação do Fundo e dos relatórios de execução 
previstos no presente Regulamento. 

3. Na sequência da análise da informação sobre os projetos, o Conselho de Gestão 
pode efetuar contactos directos com os Promotores no sentido de identificar 
dificuldades e obstáculos à execução do projecto e acordar com os Promotores 
medidas, ações ou ajustamentos que permitam a consecução dos resultados 
contratados. 

4. Sempre que se justifique, o Conselho de Gestão efetua visitas aos locais de 
realização dos projetos com vista a: 
a) Verificar o progresso na execução do projeto; analisar as razões e dificuldades 

face às metas e os objetivos acordados; examinar as possíveis vias de solução 
dos problemas detetados, de modo a assegurar o sucesso do projeto;  

b) Identificar os riscos expectáveis e potenciais até à conclusão do projeto e 
acordar eventuais medidas minimizadoras desses riscos; 

c) Analisar com os Promotores, as entidades parceiras e outras partes 
interessadas/grupos de destinatários, o modo como têm interagido no âmbito 
do projeto; 

d) Analisar outros aspetos relacionados com a execução física e financeira do 
projeto e recolher informação sobre funcionamento do sistema de reporte, no 
sentido de uma melhoria contínua dos mecanismos de retorno da informação 
existentes.  

5. A falta de cooperação ou a recusa de acesso ao Conselho de Gestão do Fundo ou a 
entidades por este designado, por parte do Promotor ou das entidades parceiras, é 
considerada um incumprimento grave dos deveres contratuais que pode dar 
origem à rescisão do contrato e determinar a devolução dos montantes 
transferidos.  

  



 
 

Artigo 24º 
Monitorização e Controlo 

1. Sem prejuízo de outros mecanismos de controlo que venham a ser adotados e 
regulamentados, os projetos estão sujeitos, a todo o tempo, à possibilidade de 
ações de verificação financeira, física e técnica pelo Conselho de Gestão. 

2. A verificação financeira do projeto tem por base as declarações de despesa de 
investimento apresentadas pelo Promotor e visa confirmar:  
a) A legalidade dos documentos de suporte registados nas declarações de despesa 

e pedidos de pagamento (mapa de investimento); 
b) A conformidade das ações realizadas com o previsto na candidatura e nas 

alterações aprovadas ao projeto, bem como a sua elegibilidade atendendo às 
datas da sua realização; 

c) O cumprimento integral dos procedimentos de pagamento, incluindo a 
comprovação dos fluxos financeiros, adequação da respetiva data e validade 
dos documentos de quitação; 

d) A adequada contabilização das despesas do projeto de acordo com as normas 
contabilísticas aplicáveis.  

 
Artigo 25º 

Irregularidades 
1. A constatação de qualquer irregularidade no âmbito das verificações de gestão, ou 

das auditorias de controlo dão origem à suspensão de pagamentos até à decisão 
final sobre a referida ocorrência. 

2. A decisão do número anterior compete ao Conselho de Gestão do Fundo podendo 
ser acionados os meios legais e judiciais ao dispor, a fim de assegurar o 
cumprimento das obrigações e a integridade do Fundo.  

 
CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Artigo 26º 
Dúvidas e casos omissos 

Os casos omissos, e tudo o que não se encontre expressamente regulado no presente 
Regulamento, são objeto de decisão por parte do Conselho de Gestão do Fundo, tendo 
por base o contrato de financiamento, o presente Regulamento, o Acordo de Parceria 
e as disposições legais em matéria de obrigações contratuais. 
 

Artigo 27º 
Aplicabilidade 

1. O presente Regulamento aplica-se a todas as candidaturas submetidas ao Fundo 
durante o seu período de vigência, podendo ser alterado mediante decisão do 
Conselho de Gestão. 



 
 

2. As candidaturas das Misericórdias que, à data da assinatura do Acordo de Parceria, 
já tenham beneficiado de apoio da SCML para construção e /ou conservação de 
equipamento social, não são consideradas prioritárias.” 

 
Mais deliberou a Mesa aprovar a minuta do contrato de financiamento a celebrar com 
as Misericórdias cujas candidaturas venham a ser apoiadas pelo Fundo, contemplando 
as alterações constantes do novo Regulamento, aprovado na presente sessão. 
 
 

A Secretária-Geral 

 
(Susana dos Santos Duarte) 


