15/05/2008

Conselho Local de Acção Social

Acta n.º 10

Ordinária
Aos quinze dias do mês de Maio de dois mil e oito, pelas dezoito horas e quinze minutos, reuniram, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santo Tirso, as entidades que compõem o Conselho Local de Acção Social (CLAS), conforme lista de presenças anexa, com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------1. Aprovação da Acta da última reunião ordinária;-------------------------------------2. Apreciação e aprovação dos pareceres técnicos emitidos pelo Núcleo Executivo às candidaturas apresentadas à terceira fase do PARES – Programa
de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais;-------------------------------3. Apresentação do relatório de actividades do Plano de Desenvolvimento Social 2005-2007;----------------------------------------------------------------------------4. Apresentação da Base de Dados dos Conselhos Locais de Acção Social;--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 Acção Social da Câmara Municipal de
Santo Tirso –, a Dr.ª Paula Brandão – Directora de Departamento de Educação, Desporto e Acção Social da Câmara Municipal de Santo Tirso – e o Dr. Rui Santos – Técnico da Câmara Municipal responsável pela Rede Social.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Acta da última reunião ordinária---------------------------------------------Deu início à sessão o Sr. Presidente do CLAS, colocando a apreciação a acta
número nove, previamente enviada a todos os parceiros. Colocada a votação, a acta
foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Apreciação e aprovação dos pareceres técnicos emitidos pelo Núcleo Executivo às candidaturas apresentadas à terceira fase do PARES – Programa de
Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais----------------------------------------------No âmbito do ponto dois da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente informou que
apenas o Centro Social e Paroquial de Vilarinho apresentou candidatura à terceira
fase do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, para a construção de uma creche. O projecto obteve um parecer técnico favorável por parte do Núcleo Executivo, com um total de 92,4 pontos, numa escala de zero a cem. O Sr. Presidente colocou à votação o parecer do Núcleo Executivo, que foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Apresentação do relatório de actividades do Plano de Desenvolvimento Social
2005-2007----------------------------------------------------------------------------------------------------O Dr. Rui Santos procedeu à apresentação em powerpoint do relatório de actividades (que se anexa) do Plano de Desenvolvimento Social 2005-2007. De seguida,
o Sr. Presidente colocou à apreciação dos presentes. O Sr. Padre Coutinho solicitou
esclarecimento acerca do atendimento efectuado pela Câmara no âmbito da consulta
descentralizada da toxicodependência, tendo sido esclarecido relativamente aos procedimentos a efectuar para a marcação de consulta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Apresentação da Base de Dados dos Conselhos Locais de Acção Social--------No âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, o Dr. Rui Santos apresentou, on
line, a Base de Dados dos Conselhos Locais de Acção Social, disponibilizada pela
Segurança Social.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

15/05/2008

Conselho Local de Acção Social

Acta n.º 10

Ordinária
5. Outros assuntos de interesse geral-------------------------------------------------------------Neste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente informou que foi aprovado
pelo Núcleo Executivo, em reunião de dezoito de Abril, o atendimento integrado do
concelho de Santo Tirso. O atendimento deve ser efectuado pelos parceiros Câmara
Municipal, Segurança Social e ASAS num único local, enquanto que os parceiros Misericórdia e Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Ringe atendem
nas respectivas sedes de trabalho, dada a especificidade das suas áreas geográficas
de intervenção. O funcionamento do atendimento integrado deverá ocorrer, preferencialmente e caso seja possível, na futura Loja do Cidadão, ou, em caso de manifesta
impossibilidade, em instalações a disponibilizar pela Câmara Municipal ou pela Segurança Social.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda neste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente informou que o Núcleo Executivo aprovou a realização de um levantamento da deficiência (proposto pela
Casa de Acolhimento Sol Nascente), através da aplicação de um inquérito por questionário, para o qual será solicitada a colaboração de todas as Comissões Sociais de
Freguesia e Inter-freguesias.------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Sr. Padre Coutinho, questionado a viabilidade de adesão da
Paróquia de S. Tiago da Carreira ao CLAS, tendo-lhe sito prestado um esclarecimento
em sentido positivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Sr. Presidente colocou a votação a elaboração da presente acta
em minuta, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Encerramento-------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelas dezoito horas e cinquenta e cinco minutos,
deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que tem quatro
folhas, apenas utilizadas no anverso, respectiva 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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