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Reunião de CLAS_ Conselho Local de Ação Social
Ata n.º 15 do plenário do conselho local de ação social
Aos trinta dias do mês de maio de 2013, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniram no
salão nobre da Câmara municipal da Póvoa de Lanhoso, os representantes das entidades do
CLAS, dos quais estiveram presentes os seguintes elementos:
1. Manuel José Batista - Presidente do CLAS;
2. Bruno Fernandes – Chefe de Gabinete do Município da Póvoa de Lanhoso;
3. Ana Teresa Carneiro – A Em Diálogo - Associação para o Desenvolvimento Social
da Póvoa de Lanhoso;
4. Clarisse Matos Sá – A Em Diálogo - Associação para o Desenvolvimento Social da
Póvoa de Lanhoso;
5. Dulcídio Carvalho Mendes – IEFP de Braga;
6. Elizabeth Vieira de Barros Cruz - Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso;
7. Fátima Castro – Comissão de Melhoramentos de Santo Emilião;
8. Fátima Elisabeth Alves – SERENIS – cooperativa de ação social;
9. Fátima Martins – Centro Social e Paroquial de Calvos;
10. Fernando José Matos – Junta de Freguesia de Lanhoso;
11. Frederico Xavier Melo Amaro – CPCJ;
12. Hugo Gonçalves – GNR;
13. Joaquim Machado – EPAVE;
14. José Gomes Couto – Junta de Freguesia de Garfe;
15. Mª. de Fátima Gouveia - Centro Social Teresiano de Verim;
16. Mª. José Martins Lourenço – Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso;
17. Manuel Luís Silva Ferreira – Junta de Freguesia de Geraz do Minho;
18. Maria de Fátima Araújo – C. D. Seg. Social de Braga;
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19. Maria de Fátima Miguel - C. D. Seg. Social de Braga;
20. Marta Vieira – Comissão de Melhoramentos, Desenvolvimento da Cultura e
Solidariedade Social de Campo;
21. Paula Cristina Almeida – Centro Social e Paroquial de Serzedelo;
22. Regina Alves – Serviço Local de Segurança Social da Póvoa de Lanhoso;
23. Ricardina Costeira - C.S.P. Monsul;
24. Sandra Daniela F. Silva – Casa de Trabalho de Fontarcada;
25. Sandrina Oliveira - Coordenadora Técnica da Rede Social;
26. Sérgio Soares - Junta de Freguesia de Taíde;
27. Sónia Fernandes – SCMPL;
28. Victor Manuel B. Santos - Junta de Freguesia da Póvoa de Lanhoso.
Presidiu à reunião do Conselho Local de Acção Social, Manuel José Batista, Presidente do CLAS
e Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso.

Na referida reunião foram abordados os seguintes pontos da ordem de Trabalhos:
1. Aprovação da ata do anterior plenário do CLAS – 18 de Dezembro de 2012;
2. Caracterização dos beneficiários de RSI do nosso concelho e apresentação do plano de
ação para 2013_ NLI_ Núcleo Local de Inserção – Drª. Regina Alves;
3. Atividades Socialmente Úteis para beneficiários da prestação de RSI – apresentação da
medida - CDSS de Braga – Drª. Fátima Araújo;
4. Medidas de apoio e incentivo ao emprego – Centro de Emprego e Formação
Profissional de Braga- Subdiretor – Dr. Dulcídio Mendes;
5. Outros assuntos.
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1.

Aprovação da ata do anterior plenário do CLAS – 18 de Dezembro
de 2012

No que concerne ao primeiro ponto da ordem de trabalhos o Sr. presidente colocou à votação
a ata, que já tinha sido remetida aquando da convocatória para os parceiros, e esta foi
aprovada por unanimidade.
2.

Caracterização dos beneficiários de RSI do nosso concelho e
apresentação do plano de ação para 2013_ NLI_ Núcleo Local de Inserção – Drª.
Regina Alves;

No que diz respeito ao segundo ponto da ordem de trabalhos, coube à coordenadora do NLI
local a caracterização dos beneficiários que estão afetos à medida – RSI. A drª. Regina Alves
destacou a alteração do perfil destes beneficiários e reforçou a importância do papel das
organizações parceiras da rede social na inclusão social destes beneficiários.
3.

Atividades Socialmente Úteis para beneficiários da prestação de RSI
– apresentação da medida - CDSS de Braga – Drª. Fátima Araújo;

Da parte do Centro Distrital de Braga, contamos com a participação da drª. Fátima Araújo, na
apresentação da medida atividade socialmente útil para os beneficiários de RSI.
Com a revisão do regime jurídico do RSI, o Decreto-lei nº133/2012, de 27 de junho, prevê-se
que no âmbito das medidas de inserção que devem integrar o C.I, a participação do titular da
prestação e dos membros do seu agregado familiar em programas de ocupação temporária
que se traduzam na realização de atividades socialmente úteis, como forma de promoção da
sua integração social e comunitária.
A ASU consiste na ocupação temporária a que ficam sujeitos os beneficiários de RSI,
desenvolvida a favor das entidades sem fins lucrativos ou do setor da economia social, com
vista à satisfação de necessidades sociais e comunitárias
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Carateriza-se pela realização de tarefas que não integram o conteúdo funcional dos lugares
previstos no quadro de pessoal ou que não se sobreponham às desenvolvidas pelos
trabalhadores das entidades promotoras.
Podem candidatar-se a estas medidas todos os parcerios sociais (IPSS´S, juntas de freguesia,
escolas, serviços de saúde,etc.). Os beneficiários serão encaminhados pelo NLI de acordo com
o pedido das entidades e de acordo com o perfil selecionado para a atividade em causa.
Foi mencionado que o limite máximo semanal de duração da ASU é de 15h, distribuído no
máximo até 3 dias úteis e sem ultrapassar diariamente 6 horas.
A prestação da ASU não confere direito a qualquer remuneração
Contudo, foi também reforçado que fica à responsabilidade da entidade beneficiária o
encargo com o transporte, alimentação e seguro de acidentes pessoais dos beneficiários ao
seu serviço. Sendo que, o encargo com a alimentação implica que preste um serviço diário
mínimo de 4h.
As entidades interessadas em beneficiar da prestação de atividade socialmente útil, devem
apresentar, por via eletrónica em formulário próprio, a sua candidatura junto do Instituto da
Segurança Social - (ISS, I.P).
O Instituto da Segurança Social, I.P., verifica se as candidaturas preenchem todos os requisitos
formais exigidos e organiza uma bolsa de entidades promotoras.
4.

Medidas de apoio e incentivo ao emprego – Centro de Emprego e
Formação Profissional de Braga- Subdiretor – Dr. Dulcídio Mendes;

No quarto ponto da ordem de trabalhos foram apresentadas as medidas de apoio e incentivo
ao emprego. Os parceiros foram informados relativamente aos requisitos gerais que as
entidades deverão preencher para se candidatarem às medidas e qual o público-alvo das
medidas em causa.
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5.

Outros assuntos:

Neste ponto os parceiros foram informados acerca da atualização do diagnóstico social
concelhio e foram de forma resumida apresentadas as áreas transversais ao concelho que
foram identificadas como prioritários, bem como, ações sugeridas para serem trabalhadas no
contexto das CSIF´S.
Ainda foi solicitado aos parceiros que pudessem contribuir para o PCETA – Plano de
Contingência Especifico para Temperaturas Extrema/Elevadas (Módulo de calor /2013);
Em jeitos de conclusão foram endereçados dois convites de ações que foram levadas a cabo
por entidades parceiras, nomeadamente a UCC que levou a cabo a ação “educar para
prevenir” e da parte do Centro Social de Taíde juntamente com a câmara municipal a sessão
do Teatro do Oprimido – Grupo F 21.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a
presente ata que será lida e assinada pelo Sr. Presidente do CLAS – Manuel José Batista.

Manuel José Batista

(Presidente do CLAS e
Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso)
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