
 

 

PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS 
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Entidade Responsável  
 

Excerto da ata da Reunião 34/ER/2022 
Aprovado em minuta em 09.06.2022  

Local   
Reunião on-line via 
zoom 

Data 09.06.2022 Hora início 12:00 Hora fim 12:45 

 

 

Participantes 

Presenças:  
- Helena Roseta, Coordenadora Nacional  
 
- Belmira Rodigues, em representação de Ana Pedroso, 
Secretária-Geral do MS 
 
- Nuno Félix, representante do MAAC na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Sofia Nabais, representante do MTSSS na Entidade 
Responsável 
 
- Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- Joel Vasconcelos, representante do MAA na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
Secretariado – Daniela Serralha 

Ausências justificadas: 
 
- Henrique Sá-Melo, representante da ACSS, IP 
 
- Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ordem de trabalhos (excerto) 

1. Aprovação do excerto em minuta da 33ª reunião (doc 1) 

2. Autorização de despesa da 2ª tranche de financiamento (doc 2a e doc 2b) 

 
 
 

Assuntos discutidos (excerto) 

1. Aprovação do excerto em minuta da 33ª reunião (doc 1) 

Foi aprovado o excerto em minuta dos pontos 2 e 3 da 33ª reunião. 

2. Autorização de despesa da 2ª tranche de financiamento (doc 2a e doc 2b) 

Apesentada a proposta de autorização de despesa da 2ª tranche de financiamento (doc 2a) dos 139 projetos da tabela 
constante do doc b, foi aprovada por unanimidade dos presentes a deliberação proposta, do seguinte teor: 

a) Autorizar as despesas relativas à 2ª tranche de financiamento, no montante total de 1 169 761,20 euros (um milhão 
cento e sessenta e nove mil setecentos e sessenta e um euros e 20 cêntimos) aos 139 projetos da tabela anexa; 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/0c6846fdda40d739bc5236a010724578246b2803d2b95ee794f8a5394e7db360.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/f00753101ca792327fb239bb6e8a11c81882d499ac377387489e7b95417e7766.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/2ca8d5e38c620df3d2a6defa2da17ceebc125c7939829156a807026458113b7e.pdf
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b) Solicitar à ACSS, IP que promova as transferências correspondentes, na condição de terem sido apresentados pelas 
respetivas entidades promotoras comprovativos atualizados de situação regularizada perante a autoridade tributária e a 
segurança social. 

c) Suspender o pagamento da 2ª tranche aos dois projetos a que se refere o ponto nº 5 da proposta (projetos 28 e 131). 

Os documentos doc 2a e doc 2b estão disponíveis no site do Programa, na página da 34ª reunião da Entidade Responsável. 
 
 

A coordenadora nacional  A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 

  

 

 

Helena Roseta Ana Pedroso 
 

 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000711,000009/index.htm

