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Ordinária
Aos dezanove dias do mês de março de dois mil e doze, pelas dezoito horas e
quarenta e cinco minutos, reuniram, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santo
Tirso, as entidades que compõem o Conselho Local de Ação Social (CLAS), conforme
lista de presenças anexa, com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------1. Apresentação do relatório de atividades de dois mil e onze;---------------------2. Apresentação e votação do Plano de Ação para dois mil e doze;--------------3. Apresentação do levantamento concelhio dos idosos isolados;-----------------4. Adesão de novos membros ao CLAS;
5. Outros assuntos de interesse geral.----------------------------------------------------Nesta sessão, presidida pelo Sr. Presidente do CLAS, esteve ainda presente a
Dr.ª Júlia Godinho – Vereadora do Pelouro de Ação Social da Câmara Municipal de
Santo Tirso –, a Dr.ª Paula Brandão – Diretora de Departamento de Educação, Desporto e Ação Social da Câmara Municipal –, a Dr.ª Rita Azevedo – Chefe de Divisão
de Ação Social da Câmara Municipal – e o Dr. Rui Santos – técnico da Câmara Municipal responsável pela coordenação da Rede Social.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No período que antecedeu a ordem de trabalhos, deu início à sessão o Sr. Presidente
do CLAS, informando os presentes que, apesar do agendamento da sessão plenária
ter sido antecipado e efetuado para esta data a pedido do Centro Distrital de Segurança Social do Porto – para que a Diretora Adjunta, Dr.ª Ana Venâncio, pudesse estar
presente –, a Rede Social foi contactada por aquele Centro Distrital, durante a manhã,
tendo sido dito que não seria possível contar com a sua presença, por imperativos
pessoais. De acordo com o solicitado, será agendada oportunamente uma nova reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Apresentação do relatório de atividades de dois mil e onze---------------------------O Dr. Rui Santos procedeu à apresentação em powerpoint do relatório de
atividades de dois mil e onze (que se anexa). De seguida, o Sr. Presidente colocou-o à
apreciação dos presentes, tendo o próprio usado da palavra, no sentido de afirmar que
deve ser uma preocupação da Rede Social chegar aos cem por cento de execução
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das ações inscritas no plano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apresentação e votação do Plano de Ação para dois mil e onze---------------------O Dr. Rui Santos informou os presentes, através de uma apresentação
efetuada em powerpoint (previamente entregue a todos os parceiros presentes), quais
as ações previstas para dois mil e onze (em anexo). O Sr. Presidente colocou a
apreciação o Plano de Ação, não havendo qualquer presente a querer usar da palavra.
O Plano de Ação foi colocado a votação pelo Sr. Presidente, tendo sido aprovado por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Apresentação do levantamento concelhio dos idosos isolados----------------------O Dr. Rui Santos procedeu à apresentação, em powerpoint, do levantamento
concelhio dos idosos isolados (que se anexa), informando ainda que o documento em
suporte papel será disponibilizado no sítio da internet da Câmara Municipal de Santo
Tirso. O Sr. Presidente colocou o estudo a apreciação dos presentes, tendo o próprio
alertado para a importância de uma intervenção concertada junto desta população,
bem como para a relevância do apoio de potenciais voluntários.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Adesão de novos membros ao CLAS-----------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou o plenário acerca da intenção da adesão ao
Conselho Local de Ação Social por parte da Conferência Vicentina de S. Salvador do
Campo e da União Desportiva e Social de Roriz. As duas propostas foram colocadas a
votação. A Conferência Vicentina de S. Salvador do Campo foi aprovada por
unanimidade. A União Desportiva de Roriz foi aprovada por maioria, com duas
abstenções e um voto contra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Outros assuntos de interesse geral-------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou os presentes do ponto de situação do projeto
“In’tegr@r” – gerido e coordenado pela Cooperativa de Apoio à Integração do Deficien2
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te, no âmbito dos Programas Contratos Locais de Desenvolvimento Social –, através
da leitura de alguns dados (que se anexam). Foi ainda dito pelo Sr. Presidente que,
apesar do projeto estar em funcionamento desde agosto de dois mil e onze, o Instituto
da Segurança Social não efetuou qualquer pagamento à entidade gestora, com um
evidente prejuízo das ações planeadas.--------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou também que a Segurança Social afirma não ter verba para o acordo de funcionamento da Residência Autónoma para deficientes – projeto aprovado no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano, da responsabilidade da Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente – inviabilizando a sua operacionalização.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encerramento----------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelas dezanove horas e trinta minutos, deu-se
por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que tem três folhas, apenas
utilizadas

no

anverso,

respetiva

folha

de

presenças

e

anexos,

que

eu,

________________________, designado para secretariar a reunião, subscrevo e que,
depois de aprovada, vai ser assinada por quem presidiu.----------------------------------------
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