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Conselho Local de Acção Social 

(CLAS) 

 

 

Minuta da Acta da reunião do Conselho Local de Acção Social  

 

No dia vinte e oito de Junho de dois mil e sete, pelas 15.30 horas, nas instalações 

da Casa da Botica do Concelho da Póvoa de Lanhoso, reuniu o Conselho Local de 

Acção Social, tendo estado presentes os seguintes membros: 

 

- Ver ficha de presenças anexa 

 

Presidiu à reunião do Conselho Local de Acção Social, a Dr.ª. Fátima Moreira, 

Vereadora do Pelouro da Acção Social da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e 

Presidente do CLAS. 

 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

1. Aprovação da acta da reunião de CLAS do dia 04 de Fevereiro de 2007 

 

A acta da anterior reunião de CLAS foi lida e foi deliberado por unanimidade a 

aprovação da mesma. 
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2. Emissão dos pareceres às 5 candidaturas ao Programa de Alargamento 

da Rede de Equipamentos Sociais (PARES);  

Foram apresentados os pareceres, elaborados em reunião de Núcleo Executivo da 

Rede Social, no passado dia vinte e seis de Junho, às cinco candidaturas 

apresentadas por instituições deste Concelho ao Programa de Alargamento da 

Rede de Equipamento Social (PARES). 

 

As candidaturas foram apresentadas pelas seguintes instituições e para as 

valências que se indicam: 

 

• Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso – Lar de Idosos; 

• Centro Social e Paroquial de Serzedelo – Lar de Idosos; Centro de Dia e 

alargamento do apoio domiciliário; 

• Centro Social e Paroquial de Taíde – Creche, Lar e Apoio domiciliário; 

• Casa de trabalho – Lar Residencial Masculino (deficientes Profundos); 

• Associação de Solidariedade Social Integrada e Saúde do Norte – Lanhoso – 

Centro de Actividades Ocupacionais; Lar Residencial e Residência Autónoma 

(para pessoas com deficiência). 

 

O plenário do Conselho Local de Acção Social deliberou, por unanimidade, aprovar 

os pareceres elaborados em sede de Núcleo Executivo da Rede Social. 

 

A Segurança Social vota favoravelmente os pareceres. No entanto ressalva que 

quanto ao critério da concertação, os projectos apresentados na 1.ª fase do PARES 

foram votados tendo em conta que já tinham sido objecto de concertação em sede 

de CLAS. 
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3. Contratos Locais de Desenvolvimento Social – CLDS – Plano de Acção. 

 

Neste terceiro ponto foi efectuada uma apresentação do Plano de Acção dos 

Contratos Locais de Desenvolvimento Social, elaborado por Técnicos do Núcleo 

Executivo da Rede Social e aprovado pelo mesmo Núcleo no dia 26 de Junho de 

2007. 

O mesmo documento foi aprovado por unanimidade pelo CLAS da Póvoa de 

Lanhoso, neste dia 28 de Junho de 2007 e será apreciado e sujeito a 

ratificação em reunião de Câmara. 

 

4. Diversos  

 

• Base de Dados da Rede Social  

 

Neste último ponto foi abordada a necessidade de todas as Instituições e Serviços 

do Concelho colaborarem na cedência de informação acerca do funcionamento dos 

seus serviços, com o objectivo principal de alimentar, até Setembro do corrente 

ano, a Base de dados Nacional da Rede Social. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, da qual se 

lavrou a presente acta que será lida e assinada pelo Presidente do CLAS. 

 

O Presidente do CLAS 

 

_____________________________ 

(Dr.ª. Fátima Moreira) 


