28/03/2019

Conselho Local de Ação Social

Ata n.º 30

Ordinária
Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezanove, 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: ---------------------------------------------------------------------Ponto um – Apresentação do projeto VOAHR Municípios – Voluntariado Organizado
para uma Ação Humanitária de Referência; ------------------------------------------------------------Ponto dois – Apreciação e votação da ata da última reunião ordinária; ----------------Ponto três – Apresentação, apreciação e votação do relatório de avaliação on-going
e da versão atualizada do Plano de Desenvolvimento Social dois mil e quinze-dois mil e
vinte; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro –Apresentação, apreciação e votação do relatório de avaliação ex-post
do Plano de Ação dois mil e dezoito; ---------------------------------------------------------------------Ponto cinco – Apresentação e votação da versão atualizada do caderno temático
“Condições de habitabilidade”; ---------------------------------------------------------------------------Ponto seis – Criação de unidade socio-ocupacional no âmbito da saúde mental; ----Ponto sete – Adesão de novos membros ao Conselho Local de Ação Social; ----------Ponto oito – Outros assuntos de interesse geral. --------------------------------------------Estiveram ainda presentes: ----------------------------------------------------------------------

A Dr.ª Paula Brandão - Chefe de Divisão de Ação Social da câmara municipal; --------



O Dr. Rui Santos – Chefe de Serviço da Rede Social da câmara municipal; --------------



A Dr.ª Sónia Fernandes – Presidente da Pista Mágica – Escola de Voluntariado; ------



Várias entidades do concelho convidadas para o ponto um da ordem de trabalhos. -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um – Apresentação do projeto VOAHR Municípios – Voluntariado Organizado
para uma Ação Humanitária de Referência --------------------------------------------------------Deu início à sessão o Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, apresentando
e agradecendo a presença da Dr.ª Sónia Fernandes, presidente da Pista Mágica – Escola de
Voluntariado, e contextualizando a sua presença no âmbito do projeto VOAHR Municípios –
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Voluntariado Organizado para uma Ação Humanitária de Referência. De seguida, o Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, passou a palavra à Dr.ª Sónia Fernandes, que apresentou o projeto VOAHR Municípios, destacando, entre vários outros aspetos, a importância
do envolvimento da Rede Social e de várias outras entidades locais na promoção de um voluntariado de referência e inclusivo, bem como os objetivos e as metas do projeto. ----------Após a apresentação, o Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, realçou a
criação de uma nova ideia de voluntariado que este projeto irá permitir desenvolver, em
articulação com a Rede Social e com o Serviço de Juventude e Voluntariado da câmara municipal, tornando-se numa mais-valia para o concelho. ----------------------------------------------Seguiu-se a abertura de um espaço de debate, mas nenhum dos presentes quis usar
da palavra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois – Apreciação e votação da ata da última reunião ordinária --------------------O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, colocou 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três – Apresentação, apreciação e votação do relatório de avaliação on-going e
da versão atualizada do Plano de Desenvolvimento Social dois mil e quinze-dois mil
e vinte ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, deu a palavra ao Dr. Rui Santos,
que apresentou, de forma sucinta, o relatório de avaliação intercalar do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) dois mil e quinze-dois mil e vinte, destacando a metodologia de suporte à recolha de informação e os principais resultados, na perspetiva da operacionalização dos objetivos inicialmente propostos. Foram ainda analisadas todas as propostas de alteração aos objetivos gerais e específicos do PDS, que o grupo de trabalho que levou a cabo
esta avaliação considerou fazer, dadas as mutações sociais observadas entre dois mil e ca-
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torze (ano em que o documento foi preparado) e dois mil e dezassete. Essas sugestões conduziram à alteração das respetivas tabelas do documento, estando as mudanças em questão
devidamente assinaladas. ----------------------------------------------------------------------------------Após a apresentação, o Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, salientou a
ligação que existe entre os vários documentos da Rede Social entre si, e entre estes e o trabalho efetuado no terreno, fazendo com que as medidas colocadas em prática não sejam
avulsas, mas antes o resultado de uma sequência lógica baseada no diagnóstico social concelhio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ambos os documentos foram colocados à apreciação dos presentes. Mais ninguém
quis usar da palavra. ----------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o relatório de avaliação on-going e a versão atualizada do PDS (cinco
ponto um) foram colocados a votação, tendo sido aprovados por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro – Apresentação, apreciação e votação do relatório de avaliação ex-post
do Plano de Ação dois mil e dezoito ------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, deu a palavra ao Dr. Rui Santos,
que apresentou as principais conclusões do relatório de avaliação ex-post do plano de ação
de dois mil e dezoito, destacando o grau de execução plena de cinquenta e oito por cento.
Como resultado da avaliação efetuada, o técnico enumerou as pistas para o futuro apontadas,
designadamente a necessidade de maior participação dos parceiros nas atividades promovidas em resultado das necessidades observadas, a importância que os grupos temáticos têm
assumido e a importância da Comissão Municipal de Proteção de Idosos e Adultos Dependentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado à apreciação dos presentes, ninguém quis tecer comentários acerca do relatório de avaliação do plano de ação de dois mil e dezoito. ----------------------------------------De seguida, o relatório de avaliação ex-post do plano de ação de dois mil de dezoito
foi colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto cinco – Apresentação e votação da versão atualizada do caderno temático “Condições de habitabilidade” --------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, deu a palavra ao Dr. Rui Santos,
que apresentou as principais alterações efetuadas ao caderno temático, realçando que a necessidade de tal procedimento se prende com os contributos que este caderno fornece à
revisão do Plano Diretor Municipal, atualmente em vigor, e à Estratégia Local de Habitação,
que brevemente será elaborada pela câmara municipal, por força da definição, por parte do
governo, da Nova Geração de Políticas de Habitação. Foram ainda destacados os dados atualizados relativamente aos pedidos de habitação apresentados à câmara municipal e os dados atualizados do número de famílias beneficiárias do Subsídio ao Arrendamento. ---------Colocado à apreciação dos presentes, ninguém quis tecer comentários acerca do caderno temático. ----------------------------------------------------------------------------------------------A versão um ponto três do caderno temático “Condições de habitabilidade” foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis – Criação de unidade socio-ocupacional no âmbito da saúde mental -------O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, informou que a Casa de Acolhimento Sol Nascente (CASL) e a Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente (CAID) manifestaram ao Núcleo Executivo a intenção de criar uma unidade socio ocupacional para
pessoas com doença mental, propondo-se a financiamento público para o efeito. Em consequência, o Núcleo Executivo decidiu propor ao CLAS a emissão de um parecer favorável a
ambos os projetos (previamente enviados a todos os parceiros em anexo à convocatória da
presente sessão plenária). O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, informou
ainda que teve conhecimento de que há possibilidade de a Administração Regional de Saúde
do Norte – organismo responsável pela apreciação dos projetos – aprovar duas candidaturas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, colocou os projetos à
apreciação dos presentes. -----------------------------------------------------------------------------------

Página 4 de 7

Conselho Local de Ação Social de Santo Tirso
Rua Dr. José Cardoso Miranda, 18 | 4780-451 Santo Tirso | Telefone 252 860 340 | Internet: www.cm-stirso.pt | Correio eletrónico: redesocial@cm-stirso.pt

28/03/2019

Conselho Local de Ação Social

Ata n.º 30

Ordinária
Usou da palavra o Dr. Edgar Mesquita, em representação da Casa de Acolhimento
Sol Nascente, para informar que decidiram avançar com a resposta assim que a necessidade
foi diagnosticada, tendo sido devidamente concertada em CLAS e inscrita no PDS em vigor.
Afirmou, tendo em conta essa mesma concertação, que foi com surpresa que na última reunião do Núcleo Executivo teve conhecimento de um projeto semelhante proposto por outra
instituição, manifestando a sua preocupação com o sucedido. -------------------------------------Mais ninguém quis usar da palavra. ------------------------------------------------------------A proposta do Núcleo Executivo, para emissão de um parecer favorável a ambos os
projetos, foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto sete – Adesão de novos membros ao Conselho Local de Ação Social ---------------O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, informou que a Associação MIMI,
com sede em Monte Córdova, manifestou a intenção de aderir ao CLAS. Em conformidade, a
propostas foi colocada à apreciação dos presentes e ninguém quis usar da palavra. ---------A proposta foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto oito – Outros assuntos de interesse geral --------------------------------------------------O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, informou os presentes dos seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------------------------------------

SOS Casa – foi recordado que a câmara municipal tem em vigor esta medida,
que poderá ser um apoio importante para várias pessoas na realização de
pequenas obras ou reparações que propiciem um maior conforto nas suas
casas. Os interessados podem apresentar as suas candidaturas na câmara
municipal, nas juntas de freguesia e nas instituições de solidariedade social,
entre outros locais. Foi sugerida a divulgação da medida, através das juntas
de freguesia, IPSS, para que mais pessoas dela possam beneficiar; ------------



Novo regulamento municipal do Subsídio ao Arrendamento – trata-se de
uma revisão às condições de acesso a esta medida da câmara municipal, na
qual se destaca a majoração de vinte por cento sobre o valor do subsídio a
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atribuir aos beneficiários jovens. Outra das vantagens desta medida prendese com o facto de as pessoas poderem escolher a sua casa e terem o apoio da
câmara municipal sem serem rotuladas por isso, uma vez que ninguém tem
conhecimento do apoio que lhes é prestado; ---------------------------------------

IMI e IMI Familiar – embora muitas pessoas não saibam, os munícipes de
Santo Tirso podem beneficiar de descontos no Imposto Municipal sobre
Imóveis em função do número de filhos ou dependentes. O mesmo acontece
com o Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Singulares (IRS), já que a câmara municipal abdica de uma parte da verba que recebe do estado em prol
dos munícipes. Trata-se de um conjunto de medidas importantes, dado que
podem interferir na decisão de residir em Santo Tirso ou em algum dos seus
concelhos limítrofes. ---------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim Couto, esteve presente neste
ponto da ordem de trabalhos, agradecendo a presença de todos os presentes, que considerou muito importante para o aprofundamento e qualificação da democracia. -----------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim Couto, reforçou ainda as informações acabadas de dar pelo Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, sugerindo
que para fixarmos as pessoas em Santo Tirso têm de se criar as condições necessárias,
dando alguns exemplos de medidas que motivam as pessoas a optarem pelo nosso concelho
em detrimento de outros. Entre essas medidas encontra-se o novo valor do passe social, que
permite viajar em toda a Área Metropolitana do Porto com um valor único, favorecendo assim a mobilidade das pessoas. ----------------------------------------------------------------------------Mais nenhum dos presentes quis usar da palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 sete folhas, apenas utilizadas
no anverso, respetiva folha de presenças e anexos, que eu, __________________________,
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designado para secretariar a reunião, subscrevo e que, depois de aprovada, vai ser assinada
por quem presidiu. -------------------------------------------------------------------------------------------
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