17/04/2015

Conselho Local de Ação Social

Ata n.º 23

Ordinária
Aos dezassete dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas dezoito horas e
quinze 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. Apreciação e votação da ata da última reunião ordinária;-------------------------2. Apresentação, apreciação e votação do relatório de atividades de dois mil e
catorze;------------------------------------------------------------------------------------------3. Apresentação dos resultados do primeiro ano de intervenção da Casa do
Meio Caminho;--------------------------------------------------------------------------------4. Outros assuntos de interesse geral.-----------------------------------------------------Nesta sessão, presidida pelo Sr. Presidente do CLAS, Dr. Alberto Costa, estiveram ainda presente a Dr.ª Paula Brandão – Diretora de Departamento de Coesão
Social, Educação e Desporto da Câmara Municipal – e o Dr. Rui Santos – Técnico da
Câmara Municipal responsável pela coordenação da Rede Social.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Apreciação e votação da ata da última reunião ordinária-------------------------------Deu início à sessão o Sr. Presidente do CLAS, colocando à apreciação dos
presentes a ata da última reunião ordinária, previamente enviada a todos os parceiros.
Nenhum dos presentes quis usar da palavra.-------------------------------------------------------A ata foi colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. As entidades que não estiveram presentes na respetiva reunião abstiveram-se de votar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apresentação, apreciação e votação do relatório de atividades de dois mil e
catorze -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente do CLAS passou a palavra ao Dr. Rui Santos, que procedeu à
apresentação (que se anexa) de uma síntese do relatório de avaliação ex-post das
ações planeadas para o ano de dois mil e catorze (previamente enviado a todos os
parceiros e que se anexa). Após a apresentação, o Sr. Presidente do CLAS colocou o
relatório à apreciação de todos os presentes. Nenhum parceiro quis usar da palavra. O
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relatório foi então colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Apresentação dos resultados do primeiro ano de intervenção da Casa do Meio
Caminho------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente do CLAS passou a palavra à Dr.ª Carla Ferreira, psicóloga da
Casa do Meio Caminho – resposta social gerida pela Associação de Moradores do
Complexo Habitacional de Ringe –, que procedeu à apresentação (que se anexa) dos
principais resultados da intervenção deste equipamento de reinserção social de alcoólicos e toxicodependentes em recuperação.---------------------------------------------------------Após a apresentação, o Sr. Presidente do CLAS agradeceu e felicitou a instituição pelo trabalho realizado e resultados alcançados e enalteceu a importância desta
resposta, que ocupa os seus utentes numa lógica de integração socioprofissional.------Mais nenhum dos presentes quis usar da palavra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Outros assuntos de interesse geral-------------------------------------------------------------O Sr. Presidente do CLAS usou da palavra, informando todos os presentes dos
seguintes assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------•

Comissões Sociais de Freguesia e Inter-freguesias – Na sequência do trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido e de acordo com a opinião manifestada pela
generalidade dos parceiros e pelos facilitadores das comissões sociais, deverão ser criados grupos de discussão de casos, para debate de casos práticos
de famílias carenciadas residentes no território de cada comissão social. Sendo
uma forma de dinamização das comissões sociais, esta ação ajudará a promover respostas de maior proximidade aos munícipes com maiores dificuldades.--

•

Atendimento descentralizado da Divisão de Coesão Social da Câmara Municipal – o atendimento descentralizado iniciou em todas as freguesias no passado
mês de fevereiro.-----------------------------------------------------------------------------------
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•

Quadro comunitário de apoio – foi publicado no passado dia trinta de março o
regulamento do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, que suporta
as candidaturas a realizar na vigência da estratégia Portugal dois mil e vinte.----

•

Candidaturas ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) – No
âmbito do quadro comunitário em vigor, foram apresentadas duas candidaturas
pelo município ao DLBC, uma urbana e uma rural, ambas em consórcio com
outras entidades e no caso da rural em parceria com outros municípios. Os resultados acabaram de ser publicados, tendo sido aprovada a DLBC Rural.-------

•

Formação em finanças pessoais e familiares – a Câmara Municipal irá promover esta formação, cujo interesse de realização foi manifestado pelo CLAS na
última reunião, com início previsto para a próxima semana. Por motivos que se
prendem com as compreensíveis necessidades das famílias, os primeiros formando serão os beneficiários do Programa Municipal de Emergência Social, os
beneficiários de Rendimento Social de Inserção e pessoas residentes em habitação municipal.------------------------------------------------------------------------------------

•

Passeio anual sénior – a Câmara Municipal de Santo Tirso continuará a promover este passeio dirigido a todos os séniores e reformados do concelho, não
sendo ainda possível adiantar o local.-------------------------------------------------------

•

Mês da prevenção dos maus tratos na infância – durante o mês de abril, em
que se celebra o mês da prevenção de maus tratos na infância, está patente no
átrio da Câmara Municipal uma exposição relacionada com o concurso promovido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santo Tirso em parceria com a autarquia e lançado a todas as escolas do concelho para a eleição
do melhor laço azul, símbolo desta problemática.----------------------------------------

•

Jantar de solidariedade da Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente
(CAID) – a CAID irá, uma vez mais, realizar o seu jantar anual de solidariedade, que tem o objetivo principal de chamar a atenção para a causa da deficiência. Este ano acontecerá no dia cinco de junho.-------------------------------------------
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•

Plano Municipal de Vacinação Infantil – a Câmara Municipal tem já em vigor o
plano municipal de vacinação infantil, para comparticipação das vacinas “Prevenar”, “Rotarix” e “Rotateq”, não comparticipadas pelo Plano Nacional de Vacinação. Em função do recente anúncio do governo português relativamente à
comparticipação da vacina “Prevenar”, poderá ter de ser efetuado um ajustamento ao regulamento atualmente em vigor. A este propósito, o Dr. Alberto
Costa enalteceu a colaboração de todas as farmácias do concelho, que, apesar
das dificuldades que atravessam, aceitaram aderir à iniciativa da autarquia.-----

•

Plano Municipal de Saúde – o plano municipal de saúde, que inclui o programa
de vacinação infantil, está a ser elaborado, com a colaboração do Agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto I – Santo Tirso/Trofa.-------------------------Ainda neste ponto da ordem de trabalhos, usou da palavra o Sr. Idalino Ferrei-

ra, secretário do Centro Social e Paroquial de Vilarinho, para solicitar a integração do
projeto de alargamento da valência de Centro de Dia no Plano de Desenvolvimento
Social, não tendo havido oposição de nenhum parceiro.----------------------------------------O Dr. Alberto Costa usou novamente da palavra, para manifestar a sua preocupação com as dificuldades por que passam todas as instituições. No entanto, alertou
para a necessidade de um entendimento entre todas, sobretudo no âmbito da deficiência e da possibilidade de algumas entidades criarem novas respostas direcionadas
para esta área, dada a prioridade que lhe deverá ser atribuída no âmbito do quadro
comunitário de apoio.--------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente do CLAS alertou todas as instituições para o facto de Rede
Local de Intervenção Social (RLIS), medida da Segurança Social, ser baseada no financiamento comunitário disponível até dois mil e vinte, não havendo qualquer garantia de que a mesma continuará após o quadro comunitário. Neste sentido, as entidades que se vierem a candidatar e a beneficiar da RLIS, caso este concelho seja contemplado, devem encontrar formas de garantir a sua autossustentabilidade após o
referido financiamento. O Sr. Presidente do CLAS informou ainda, que já teve oportunidade de transmitir à Dr.ª Ana Venâncio, Diretora Adjunta do Centro Distrital de Segu-
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rança Social do Porto, que em Santo Tirso a Rede Social e as instituições já mantêm
uma boa prática de articulação entre si, pelo que em vez desta medida sugere que
sejam reforçados os apoios às instituições de solidariedade social.--------------------------O Sr. Presidente do CLAS informou os presentes que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Tirsenses manifestou interesse em aderir ao CLAS.
Esta proposta foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.------------Mais nenhum dos presentes quis usar da palavra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encerramento----------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelas dezanove horas e dez minutos, deu-se por
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que tem cinco 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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