
Programa Bairros Saudáveis 

Proposta 01/CN/2020  

Autorização de despesas para contratação da linha gráfica e do site do Programa 

 

1. Por despacho conjunto da Presidência do Conselho de Ministros, Trabalho, Solidariedade e 
Segurança social, Saúde, Ambiente e da Ação Climática, Infraestruturas e da Habitação, Coesão 
Territorial e Agricultura, foi determinado, no seu ponto 2, que “a Secretaria-Geral do Ministério 
da Saúde pode celebrar contratos e protocolos de colaboração, sob proposta da Coordenadora 
do Programa e aprovação da Entidade Responsável, sem prejuízo das diferentes áreas 
governativas que constituem a Entidade Responsável assegurarem os necessários apoios 
logísticos e administrativos que não impliquem a realização de despesa.” 
 
2. O ponto 6 da ata da reunião da Entidade Responsável de 23.7.2020, relativo à “Estimativa 

preliminar dos encargos de funcionamento para o ano económico de 2020”, refere que “Foi 

apresentada pela Coordenadora uma estimativa de encargos de funcionamento para o ano em curso, que 

não levantou objecções por parte dos presentes.”  

Nessa estimativa de encargos, constante do documento 8 da mesma reunião, figuram, no item 

“Comunicação e divulgação”, os seguintes montantes (sem IVA): 

• linha gráfica do Programa - 1 000 € 

• produção do sítio electrónico do Programa - 3 000 € 

3. Na sequência de convite por mim dirigido às empresas Anfíbia, para a linha gráfica, e Cortes 
Pereira, para a produção do site, foram apresentadas as seguintes propostas: 

• linha gráfica do Programa – 1000 € mais IVA de 23%  

• produção do sítio electrónico do Programa – 2.200 € mais IVA de 23% 

 
Assim, venho propor à Entidade Responsável a aprovação para a realização das despesas de 
aquisição da linha gráfica do Programa, no valor de 1.000 €, e de produção do sítio electrónico 
do Programa, no valor de 2.200 €, ambas acrescidos de IVA. Estas despesas serão suportadas 
pela Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, uma vez que o Programa ainda não detém a 
dotação orçamental já solicitada ao Ministério das Finanças para o corrente ano.  
 
 
Lisboa, 21.08.2020 
 
 
A Coordenadora Nacional 
 
 

 
 
 
Helena Roseta 


