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Participantes 

Presenças:  
 
- Helena Roseta, Coordenadora Nacional 
 
- Henrique Sá-Melo, representante da ACSS, IP e co-
representante do MS na Entidade Responsável pelo 
Programa   
 
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Nuno Félix, representante do MAAC na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
- Joel Vasconcelos, representante do MAA na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- José Reis, representante do MAAP na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
 
 
Secretariado – Catarina Homem 
 
Sara Gonçalves, da ACSS, IP 

Ausências justificadas: 
 
- Ana Pedroso, Secretária-Geral do MS e co-representante 
do MS na Entidade Responsável pelo Programa 
 
- Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- Sofia Nabais, representante do MTSSS na Entidade 
Responsável 

 
 
 

Ordem de trabalhos  

1. Proposta de pagamento da 3ª tranche a um lote de projetos sem erros no 2º relatório de prestação de contas (doc 
1) 
2. Alteração da data-limite de pagamento das despesas elegíveis dos projetos (doc 2)  
3. Minuta do requerimento para solicitar o levantamento de penalizações preventivas aplicadas aos projetos com 
baixa taxa de execução financeira no 2º relatório (doc 3, versão aprovada) 
4. Outros assuntos 
 
Aditamento à OT 
5. Exposição do projeto 131 - Desporto no Bairros (doc 4) 
 

 
 
 

Assuntos discutidos 

1. Proposta de pagamento da 3ª tranche a um lote de projetos sem erros no 2º relatório de prestação de contas (doc 
1) 
A Coordenadora Nacional apresentou a proposta de pagamento da 3ª tranche de financiamento a um lote de 35 projetos 
cujos 2ºs relatórios de prestação de contas, após correção de erros notificados, não apresentam erros. A 3ª tranche é de 
20% do orçamento inicial aprovado para a candidatura e só é paga quando a taxa de execução financeira (razão, expressa 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/13c31a8c1beedfe890fd74bf5545c8c859db49bbf9d95d8dbfea6bb990c05ac0.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/13c31a8c1beedfe890fd74bf5545c8c859db49bbf9d95d8dbfea6bb990c05ac0.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/54093fe0e55129adfb3112e381fcbe7ebb5998e251df17c50ec78287ce69b2c0.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/62b4559eee920c7281e864faa1e96b7d0a76a6f9d13fbd12b30400cbf0bbf671.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/c1551d9de15430a21e1a43b05a170ba70daee2a7726e1e548619d22a81555af0.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/13c31a8c1beedfe890fd74bf5545c8c859db49bbf9d95d8dbfea6bb990c05ac0.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/13c31a8c1beedfe890fd74bf5545c8c859db49bbf9d95d8dbfea6bb990c05ac0.pdf
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em percentagem, entre o total de despesas elegíveis validadas e o total de receitas recebidas das tranches anteriores) é 
igual ou superior a 50%. A Entidade Responsável apreciou a proposta apresentada e deliberou por consenso dos 
presentes: 

a) Aprovar a despesa de 265 512,00 € (duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e doze euros) para pagamento da 3ª 
tranche de financiamento aos 35 projetos da tabela do Lote 1, anexa à proposta, segundo os valores nela indicados;  
b) Solicitar à ACSS, IP que aprove e promova o correspondente pagamento, sob condição de terem sido apresentados pelas 
respetivas entidades promotoras comprovativos atualizados de situação regularizada perante a autoridade tributária e a 
segurança social.   
 
 
2. Alteração da data-limite de pagamento das despesas elegíveis dos projetos (doc 2)  
A Coordenadora Nacional expôs a necessidade de prorrogar a data-limite de pagamento das despesas elegíveis dos 
projetos, fixada em 5 de dezembro por decisão da 36ª reunião da Entidade Responsável, no pressuposto de que nessa 
data a 3ª e 4ª tranche de financiamento já estariam pagas, o que não sucedeu. Estando já pendente de agendamento em 
Conselho de Ministros uma proposta de resolução que prorroga o prazo de conclusão do Programa para 30 de abril de 
2023, aquela data-limite deve ser prorrogada até à abertura do fecho de contas pelos projetos, como consta da proposta 
apresentada. A proposta foi aprovada por consenso dos presentes. 
 
 
3. Minuta do requerimento para solicitar o levantamento de penalizações preventivas aplicadas aos projetos com 
baixa taxa de execução financeira no 2º relatório (doc 3, versão aprovada) 
A Coordenadora Nacional apresentou a proposta, que dá seguimento à decisão sobre penalizações preventivas aplicáveis 
a projetos com baixa taxa de execução financeira, tomada na 36ª reunião da Entidade Responsável. A proposta 
apresenta dois modelos de requerimento, dirigidos ao Presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do 
Sistema de Saúde, ACSS, IP, na qualidade de Primeiro Outorgante em exercício dos protocolos de financiamento. Após 
esclarecimentos, a redação da proposta foi alterada e as duas minutas de requerimento, com as alterações introduzidas, 
foram aprovadas por consenso dos presentes, devendo ser submetidas para aprovação da redação final ao Conselho 
Diretivo da ACSS, IP. 
 
 
Aditamento à Ordem de Trabalhos 
 
5. Exposição do projeto 131 - Desporto no Bairros (doc 4) 
A Coordenadora Nacional apresentou a proposta de resposta ao pedido de prorrogação do prazo de execução das 
atividades do projeto 131 – Desporto no Bairro. Após esclarecimentos sobre o ponto 2 da proposta, ficou claro que ele 
pressupõe que o projeto apresente as despesas no âmbito dos processos de prestação de contas do Programa e seja 
submetido às penalizações preventivas a que haja lugar, de acordo com as regras do Programa, ou a acertos de contas 
finais, caso o valor recebido nas  tranches de financiamento já pagas seja superior ao total das despesas elegíveis validadas. 
Esclarecida esta questão, a Entidade Responsável apreciou a fundamentação apresentada e deliberou por consenso o 
seguinte: 
1. Indeferir o pedido formulado pela ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA BELA VISTA de instalar o campo de Padel no parque da Bela 
Vista em data posterior à fixada para o término de execução das atividades dos projetos aprovados no âmbito do Programa 
Bairros Saudáveis;  
2. Aceitar como elegíveis as despesas realizadas no decurso dos trabalhos preparatórios para a instalação do campo de 
Padel no parque da Bela Vista, desde que devidamente reportadas e justificadas, com apresentação dos respetivos 
documentos de despesa e pagamento e cumprindo todos os procedimentos legais e regulamentares. 
 
 
4. Outros assuntos 
Não havendo mais nada a tratar, a ER aprovou a presente ata em minuta e a reunião foi encerrada. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/54093fe0e55129adfb3112e381fcbe7ebb5998e251df17c50ec78287ce69b2c0.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000741,000009/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/62b4559eee920c7281e864faa1e96b7d0a76a6f9d13fbd12b30400cbf0bbf671.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000741,000009/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/c1551d9de15430a21e1a43b05a170ba70daee2a7726e1e548619d22a81555af0.pdf
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Documentos 

Os documentos doc 1, doc 2, doc 3 (na versão aprovada) e doc 4 da Ordem de Trabalhos estão disponibilizados no site e 

fazem parte integrante desta ata.  

 
A coordenadora nacional  A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 

  

 

Helena Roseta Ana Pedroso 
 

 


