PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS
(RCM n.º 52-A/2020, de 1 de julho)

Entidade Responsável
Excerto da ata da Reunião 33/ER/2022
Aprovado em minuta em 09.06.2022
Local

Reunião on-line via
zoom

Data 06.06.2022

Hora início

14:35

Hora fim

16:05

Participantes
Presenças:
- Helena Roseta, Coordenadora Nacional

Ausências justificadas:
- José Reis, representante do ACM na Entidade Responsável
pelo Programa

- Ana Pedroso, Secretária-Geral do Ministério da Saúde
- Henrique Sá-Melo, representante da ACSS, IP
- 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 – Catarina Homem

Ordem de trabalhos (excerto)
2. Protocolo de cooperação entre o Programa Bairros Saudáveis e a plataforma ODS Local (doc 2);
4. Autorização de despesas da 2ª tranche de financiamento (doc 4a e doc 4b)

Assuntos discutidos (excerto)
A pedido da Coordenadora Nacional (CN), foi deliberado aprovar em minuta o excerto da ata da presente reunião relativo
às deliberações dos pontos 2 e 4 da Ordem de Trabalhos na próxima reunião da Entidade Responsável.
2. Protocolo de cooperação entre o Programa Bairros Saudáveis e a plataforma ODS Local (doc 2, versão aprovada)
A proposta de protocolo de cooperação entre o Programa Bairros Saudáveis e a plataforma ODSlocal foi debatida, tendo
sido proposto pela SGMS e aprovado pelos presentes alterar a redação do considerando 12 e pedir ao ICS a confirmação
de que cumprem o previsto no nº 3 da Cláusula Quarta, quanto ao disposto no artigo 5.º A do Código dos Contratos
Públicos. A minuta do protocolo, com a alteração incluída, foi aprovada por consenso de todos os presentes, devendo a
versão draft da proposta disponível no site com a Ordem de Trabalhos ser substituída pela versão aprovada.
4. Autorização de despesas da 2ª tranche aos projetos com relatórios aprovados (doc 4a e doc 4b);
A Coordenadora Nacional apresentou a proposta de autorização de despesas da 2ª tranche de financiamento, no montante
total de 250 229,00 euros, aos 30 projetos da tabela anexa, que constitui o documento 4b da Ordem de Trabalhos. A
deliberação proposta foi aprovada por unanimidade, nos seguintes termos:
a) Aprovar a despesa da 2ª tranche de financiamento, no montante total de 250 229,00 euros, aos 30 projetos da tabela
anexa;
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b) Solicitar à ACSS, IP que promova as transferências indicadas, na condição de terem sido apresentados pelas respetivas
entidades promotoras comprovativos atualizados de situação regularizada perante a autoridade tributária e a segurança
social.
Foi ainda deliberado marcar a 34ª reunião da Entidade Responsável para dia 9 de junho, às 12h00, para fechar a autorização
de despesas da 2ª tranche aos restantes projetos.
O documento doc 2, na versão aprovada, e os documentos 4a e 4b, todos aprovados, estão disponíveis no site do Programa,
na página da 33ª reunião da Entidade Responsável.

A coordenadora nacional

A Secretária-Geral do Ministério da Saúde

Helena Roseta

Ana Pedroso

