Conselho Local de Acção Social
(CLAS)
Acta da reunião do Conselho Local de Acção Social realizada a 18 de Julho de 2008
Aos dezoito dias do mês de Julho de dois mil e oito, pelas quinze horas, 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.ª. Luísa Costa – Centro Distrital de Segurança Social de Braga;
- Dr.ª Ana bela Ameixinha – Agrupamento de Escolas do Ave;
- D. – Junta de Freguesia de Serzedelo;
-Dr. Humberto Carneiro – Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso;
- Irmã Maria de Fátima Gouveia – Centro Social Teresiano de Verim;
- Dr. Victor Santos – Casa de Trabalho de Fontarcada;
- Dr. António Ribeiro – Centro de Emprego de Fafe;
- Dr. António Lourenço – Associação “Em Diálogo”;
- Dr. João Paulo Fernandes – Comissão PCJ;
- Domingos Silva - Presidente da AADVDB;
- Dr.ª. Carla Soares – Associação Oportunidades;
- Sr. Adelino Barbosa – Junta de Freguesia de Travassos;
- Sr. Amadeu Veloso – Junta de Freguesia de Verim;
- Dr.ª. Clarisse Matos Sá – Junta de Freguesia de Vilela;
- Sr. Avelino Silva – Junta de Freguesia da P. Lanhoso;
- Sr. Sérgio Soares – Junta de Freguesia de Taíde;
- João Manuel Silva Gomes – Centro Social e Paroquial de Sobradelo da Goma;
- Dr. Isaque Manuel P. Dias - Centro Social e Paroquial de Taíde;
- Centro Social e Paroquial de Serzedelo;
- Centro Social e Paroquial de Calvos.
- Sr. Pe. Luís Peixoto e Dr.ª. Liliana Freitas Vieira – Centro Social e Paroquial de Garfe;
- Dr.ª Sandrina Oliveira – Técnica responsável.
Da Ordem de Trabalhos, constaram os seguintes pontos:
1. Leitura e aprovação da acta da reunião da reunião de CLAS do dia 18 de Dezembro de
2007;
2. Emissão de pareceres relativos às seguintes entidades / valências:
a. Centro Social Teresiano de Verim – Valência de Centro de Dia;
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b. Associação Oportunidades – Resposta na área da Saúde Mental;
c. Stª. Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso – GAIP – Gabinete de Apoio,
Acompanhamento Intervenção e Promoção psicológica;
d. Centro Social e Paroquial de Garfe – valência de Centro de Dia;
3. Novas orientações para a emissão de parecer dos CLAS, para licenciamento da
construção de equipamentos sociais;
4. Ponto de situação do Projecto Territórios_IN;
5. GAF – Gabinete de Apoio à Família;
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. Aprovação da acta da reunião da reunião de CLAS do dia 18 de Dezembro de
2007;
Neste primeiro ponto procedeu-se à leitura da acta da reunião anterior de CLAS, referente
ao dia 18 de Dezembro de 2007 e a mesma foi aprovada por unanimidade pelos presentes;
2. Emissão de pareceres relativos às seguintes entidades / valências:
Neste segundo ponto, foram apresentadas, uma a uma, todas as candidaturas e no final da
apresentação de cada uma delas deu-se a conhecer o parecer que havia sido emitido em
Núcleo Executivo na reunião do dia 4 de Junho e 16 de Julho de 2008 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 primeira proposta apresentada dizia respeito ao Centro Social Teresiano de Verim. A
resposta a criar dará lugar a 25 novos lugares da valência de Centro de Dia.
Foram avaliados todos os critérios e foi realçado o critério da concertação, uma vez que a
proposta para esta nova valência surge no âmbito da CSIF do Baixo Concelho por sugestão de
todos os presentes.
O parecer atribuído à candidatura foi aprovado, por unanimidade, tendo a mesma obtido a
pontuação final de 84,45% - Favorável.
A segunda proposta dizia respeito à Associação Oportunidades – Resposta na área da saúde
mental. Este parecer foi apresentado e foi aprovado por unanimidade – Favorável – 54,15%.
O terceiro parecer apresentado era relativo à Stª. Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso
mais concretamente à criação de um Gabinete de Apoio e Intervenção Psicológica – GAIP.
O representante da Stª. Casa da Misericórdia, Dr. Humberto Carneiro, chamou à atenção para
o item da pertinência, uma vez que na sua opinião, apesar da problemática não ser
mencionada directamente em nenhum dos eixos prioritários de intervenção, não poderá nunca
ser avaliada como sendo de prioridade baixa. A presidente do CLAS colocou à consideração
dos presentes a alteração deste item e de forma unânime mencionou-se o GAIP como resposta
de prioridade média para o nosso Concelho.
Assim sendo, o parecer ao GAIP foi aprovado por unanimidade como Favorável e com uma
pontuação de 67,60%.
Por fim, foi avaliada a proposta de implementação da valência de Centro de Dia do Centro
Social e Paroquial de Garfe. Este parecer foi colocado à votação e foi aprovado por
unanimidade – Parecer Favorável – 81,60%.

3. Novas orientações para a emissão de parecer dos CLAS, para licenciamento da
construção de equipamentos sociais;

De acordo com artigo 37º do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de Março, as IPSS devem solicitar
parecer ao CLAS, cuja fundamentação deve ser sustentada em instrumentos de planeamento
da rede de equipamentos, o qual será posteriormente anexado ao pedido de parecer prévio da
necessidade local do equipamento a implementar.
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As entidades foram informadas de que a solicitação acima referenciada, apenas é necessária
quando a IPSS pretende após construção do equipamento em causa, celebrar acordo de
cooperação com a segurança social.
A estrutura competente para emitir os pareceres da Rede Social é o Núcleo Executivo, porém,
todo e qualquer parecer emitido pelo Núcleo Executivo, só será válido após deliberação pelo
Plenário do CLAS.
A proposta apresentada sugere que a ratificação dos pareceres pelos plenários dos CLAS seja
feita, em alternativa à reunião plenária, com o recurso ao envio dos mesmos aos parceiros
através de e-mail, fax ou correio com aviso de recepção.
Com o pedido expresso de aprovação/ não aprovação sobre a matéria, no prazo de 10 dias
úteis, sob pena de se considerar os mesmos validados.
Findo o prazo supra referenciado, caso não seja recepcionada qualquer resposta em contrário,
o parecer do Núcleo Executivo é considerado tacitamente aprovado.
Desta forma, os presentes consideraram que não deveria o CLAS deixar de discutir as
propostas de novas respostas para o seu Concelho, por este motivo, apesar do parecer
elaborado pelo Núcleo Executivo ser ratificado pelos elementos do CLAS sem ser em contexto
de plenário, deverão os mesmos ser levados a plenário de CLAS para conhecimento dos
presentes.
Entenderam os presentes que estas alterações deverão ser feitas de forma experimental, mas
esta alteração deverá, para ser valida, constar do regulamento interno do CLAS / PVL.
As entidades foram informadas de que não devem ser dirigidos aos CLAS quaisquer pedidos
de emissão de parecer, quando se trata da implementação de equipamentos lucrativos ou
quando pretendemos o alargamento de acordos de cooperação sem recorrer a obras e em
caso de registos de IPSS.
O formulário próprio para solicitação e a emissão do parecer no âmbito do normativo supra
referenciado será devidamente enviado para todas as entidades presentes via e-mail.
4. Ponto de situação do Projecto Territórios_IN;
Neste item foram apresentadas todas as acções que se encontram em execução no Concelho
da Póvoa de Lanhoso, em cada um dos eixos do Projecto em causa.
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Foi dado a conhecer que o Gabinete de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo já se
encontra em funcionamento às 3.ª feira no Gabinete Acção Social da CMPL.
No 2.º Eixo foi referido o levantamento social concelhio com um total de 259 agregados
familiares em que a problemática principal é a falta de competências parentais, pessoais e
sociais.
Em relação ao 3.º Eixo foi efectuada um 1.º Sessão com os jovens na Diver Lanhoso e será
dinamizado um campo de férias que terá lugar de 28 de Julho a 08 de Agosto.
Dia 24 de Julho haverá lugar no auditório da casa da botica a uma sessão de esclarecimento
com as ipss´s locais com vista a qualificação das mesmas.
O último eixo trata das TIC´S e já se encontram em execução ateliers com os jovens da CPCJ.
5. GAF – Gabinete de Apoio à Família;
Neste ponto foi apresentada a criação de uma nova resposta de âmbito social a implementar
na CMPL para o nosso Concelho.
Este gabinete contará com uma equipa multidisciplinar que dará respostas ao nível social,
psicológico, jurídico, de orientação vocacional, formação parental e informação na área da
saúde.
Esta resposta será apresentada à comunicação social, contudo foi intenção da vereadora da
acção social, leva-la ao CLAS de forma a informar e recolher opinião dos presentes.
Foi também mencionado que o funcionamento desta resposta será inicialmente a título
experimental, podendo alterar-se a dinâmica do mesmo no caso de não se considerar a mais
eficaz.

6.

Outros assuntos

Nos outros assuntos foi também dado a conhecer o BAT – Banco de Ajudas Técnicas, acção
prevista no plano de Acção do PDS Concelhio, que visa, em articulação com o Centro Distrital
da Segurança Social, fazer uma melhor gestão dos materiais atribuídos às famílias do
Concelho.
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O Projecto Equalidade de Famalicão pretende realizar uma sessão de esclarecimento às IPSS
do Concelho da P. Lanhoso no dia 29 de Julho, sessão esta, que irá dar a conhecer a
possibilidades das entidades locais terem acesso a formação a titulo gratuito para pessoal
técnico e não técnico e dirigentes.
A Dr.ª. Luísa Costa – Representante do Centro Distrital de Segurança Social de Braga,
reforçou a necessidade de conciliar a resposta do BAT com a medida do CSI, reforçando a
necessidade de encaminhar os idosos a requerer o apoio em causa.
Por fim o representante da Stª. Casa da Misericórdia, lançou a ideia de alargar a intervenção
da valência SAD - Serviço de Apoio Domiciliário, às respostas da saúde, como sendo:
fisioterapia e enfermagem.
É necessário, através da rede social, efectuar o levantamento das necessidades de terreno,
para depois mencionar a intenção à segurança 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 pela Sr.ª Presidente do CLAS.

A Presidente do CLAS / Vereadora da Acção Social
_____________________________
(Dr.ª. Fátima Moreira)
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