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REDE SOCIAL DA PÓVOA DE LANHOSO – CLAS 

 

 

Conselho Local de Acção Social 

(CLAS) 

 

Acta da reunião do Conselho Local de Acção Social realizada a 18 de 

Dezembro de 2007 

 

Aos dezoito dias do mês de Dezembro de dois mil e sete, pelas quinze horas e 

trinta minutos, reuniram-se, no auditório da Casa da Botica, os elementos 

representantes das entidades do CLAS, tendo estado presentes os seguintes 

elementos: 

 

- Dr.ª. Fátima Moreira – Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso; 

- Dr. Jorge Dantas – Segurança Social; 

- Dr.ª Mª José Lourenço – Agrupamento de escolas do Ave; 

- Dr. Belarmino Leite – Agrupamento de Escolas Prof. Gonçalo Sampaio; 

- Sr. Paulo Manuel Sousa Oliveira – Junta de Freguesia de Serzedelo; 

- Dr.ª. Rosa Peixoto – Santa Casa da Misericórdia; 

- Irmã Maria de Fátima Gouveia – Centro Social Teresiano de Verim; 

- Revmo. Arcipreste Pe. Manuel Santos – Casa de Trabalho de Fontarcada; 

- Dr. António Ribeiro – Centro de Emprego de Fafe; 

- Sr. Joel Silva – Junta de Freguesia de Geraz do Minho; 

- Dr.ª Sandrina Oliveira – Técnica responsável. 

 

Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes pontos:  

 

1. Emissão de parecer prévio necessário ao alargamento das valências do 

Centro Social e Paroquial de Sobradelo da Goma;  

2. Aprovação do regulamento interno do CLAS; 

3. Proposta de adesão de novos elementos a integrar o CLAS; 

4. Avaliação periódica relativa à execução do Plano de Desenvolvimento 

Social e do respectivo plano de acção; 
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5. Apresentação pública das candidaturas que foram aprovadas pelo 

Programa PARES referentes aos centros Sociais e paroquiais de 

Serzedelo e Taíde e à Associação de Solidariedade Social, Integração e 

Saúde do Norte; 

6. Outros assuntos. 

  

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

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

Lanhoso e Presidente do CLAS. 

 

Relativamente aos assuntos agendados, resultou o seguinte: 

 

1. Deliberação do Plenário do CLAS sobre o parecer prévio elaborado 

em sede de Núcleo Executivo relativamente ao Centro Social e 

paroquial de Sobradelo da Goma 

 

Neste primeiro ponto procedeu-se à apresentação da candidatura em causa e 

posteriormente deu-se a conhecer o parecer que havia sido emitido em Núcleo 

Executivo na reunião do dia 14 de Dezembro de 2007 para que o mesmo fosse 

sujeito à apreciação de todos os elementos presentes. 

 

Foram discutidos individualmente os critérios apresentados na grelha 

adequada para a emissão de pareceres para cada candidatura, a saber: 

• Pertinência; 

• Subsidiariedade; 

• Concertação; 

• Parcerias; 

• Inovação; 

• Divulgação; 

• Empregabilidade; 

• E Sustentabilidade. 
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A proposta apresentada dizia respeito ao Centro Social e Paroquial de 

Sobradelo da Goma. A resposta a criar dará lugar a 40 novos lugares da 

valência SAD – Serviço de Apoio Domiciliário.  

 

O parecer atribuído à candidatura foi Favorável, tendo a mesma obtido a 

pontuação final de 62,25%, conforme a grelha apresentada em anexo. 

 

2. Aprovação do regulamento interno do CLAS  

 

Neste ponto, foi apresentada uma proposta do regulamento interno do CLAS 

que havia sido elaborada e estudada em Núcleo executivo do dia 14 de 

Dezembro de 2007. 

 

O mesmo foi de encontro ao novo Decreto-Lei n.º115/2006 de 14 de Junho que 

rege a Rede Social. 

 

Foi dada a possibilidade aos elementos do CLAS de procederem ao envio de 

propostas e reformulações do documento, uma vez que o regulamento foi 

enviado via e-mail para cada um dos elementos em causa. 

 

3. Proposta de adesão de novos elementos a integrar o CLAS 

 

Neste terceiro ponto foi proposta a adesão de três novas entidades ao CLAS, 

sendo estas, a CPCJ – Comissão de protecção de Crianças e Jovens, a 

Associação de Prevenção e Apoio à Saúde Mental e a Associação de Apoio 

aos doentes Visuais do Distrito de Braga – AADVDB.  

 

Foi aceite por unanimidade a adesão dos mencionados elementos ao CLAS / 

PVL. 
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4. Avaliação periódica relativa à execução do Plano de 

Desenvolvimento Social e do respectivo Plano de Acção  

 

No quarto e último item foi apresentada uma avaliação intermédia do Plano de 

Acção do Plano de Desenvolvimento Social (2007/08) onde foram vistos cada 

um dos eixos de intervenção e cada uma das acções previstas para os 

mesmos. A percentagem de avaliação do plano de Acção encontra-se na casa 

dos 70%. 

 

5. Apresentação Pública das Candidaturas que foram aprovadas pelo 

Programa PARES referentes aos Centros Sociais e Paroquiais de 

Serzedelo e Taíde e à Associação de solidariedade Social, 

Integração e Saúde do Norte 

 

No que concerne à apresentação das candidaturas esta foi adiada para o dia 

10 de Janeiro às 11h30 da manhã por opção dos presentes. 

 

6. Outros assuntos 

 

Foi pedido aos presentes uma maior participação relativamente à medida do 

CSI – Complemento Solidário do Idosos, conforme o solicitado pelo centro 

Distrital de Segurança Social de Braga. Assim como, foi dada a conhecer o 

regulamento dos programas de Apoio Financeiro a Atribuir pelo Alto 

Comissariado da Saúde e Pessoas Colectivas Privadas Sem Fins Lucrativos, 

para apresentação de candidaturas. 

 

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

se lavrou a presente acta que será lida e assinada pela Sr.ª Presidente do 

CLAS. 

 

A Presidente do CLAS / Vereadora da Acção Social  

_____________________________ 

(Dr.ª. Fátima Moreira) 


