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Aos vinte e sete dias do mês de Novembro de dois mil e oito, pelas dezoito ho-

ras 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. Apreciação e aprovação do Plano de Acção 2009;---------------------------------- 

2. Apreciação e aprovação de proposta de alteração do Regulamento Interno;- 

3. Apreciação e deliberação dos pareceres técnicos emitidos pelo Núcleo 

Executivo aos projectos “Renascer” e “Autonomia” da Associação de Soli-

dariedade e Acção Social de Santo Tirso;---------------------------------------------- 

4. Adesão de novas entidades ao CLAS;-------------------------------------------------- 

5. Eleição do Núcleo Executivo para o biénio 2008-2010.----------------------------- 

6. Apresentação do Projecto de Teleassistência da Cruz Vermelha Portugue-

sa;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. 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, Des-

porto e Acção Social da Câmara Municipal de Santo Tirso –, o Dr. Rui Santos – Técni-

co da Câmara Municipal responsável pela Rede Social – e o Dr. Carlos Gomes, da 

Cruz Vermelha Portuguesa.------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Apreciação e aprovação do Plano de Acção 2009------------------------------------------ 

Deu início à sessão o Sr. Presidente do CLAS, passando de imediato a palavra 

ao Dr. Rui Santos, que apresentou o Plano de Acção para o ano de 2009, previamente 

enviado a todos os parceiros. Depois da apresentação, o Sr. Presidente colocou o 

Plano à apreciação dos presentes, momento em que cada representante das institui-

ções presentes com projectos integrados no Plano de Acção procedeu a uma breve 

apresentação dos mesmos. De seguida, o Sr. Presidente colocou o Plano de Acção a 

aprovação, tendo este sido aprovado por unanimidade.------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Apreciação e aprovação de proposta de alteração do Regulamento Interno------ 

Dando seguimento ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente leu 

em voz alta a proposta de alteração do Artigo 17.º do Regulamento Interno, previa-

mente enviada a todos os parceiros, que passou a contemplar um ponto 3, de acordo 

com a seguinte redacção: “A deliberação, por parte do CLAS, dos pareceres técnicos 

emitidos pelo Núcleo Executivo pode ser feita, sempre que se justifique e de forma a 

tornar o processo mais célere, via e-mail, fax ou correio registado com aviso de recep-

ção, com o pedido expresso de aprovação/não aprovação sobre a matéria, sendo da-

do um prazo máximo de dez dias úteis para a resposta, a contar da data de envio da 

correspondência, sob pena do parecer técnico ser considerado tacitamente aprovado”. 

De seguida, o Sr. Presidente colocou a proposta à apreciação dos presentes e, não 

havendo qualquer comentário, passou à sua aprovação, tendo a mesma sido aprova-

da por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Apreciação e deliberação dos pareceres técnicos emitidos pelo Núcleo Execu-

tivo aos projectos “Renascer” e “Autonomia” da Associação de Solidariedade e 

Acção Social de Santo Tirso--------------------------------------------------------------------------- 

 O Sr. Presidente procedeu à apresentação das pontuações dos pareceres téc-

nicos emitidos pelo Núcleo Executivo aos projectos “Renascer” e “Autonomia”, da As-

sociação de Solidariedade e Acção Social de Santo Tirso, que foram, respectivamente, 

de oitenta e seis vírgula quatro e setenta e nove vírgula vinte e cinco pontos. De se-

guida, o Sr. Presidente colocou à apreciação dos parceiros cada uma das propostas, 

previamente enviadas a todos os presentes, e, não havendo qualquer comentário, 

passou à sua aprovação, tendo ambas sido aprovadas por unanimidade.-------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Adesão de novas entidades ao CLAS----------------------------------------------------------- 

No âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente apresentou ao 

plenário a lista de entidades que manifestaram interesse em aderir ao CLAS:------------- 

› Conferência de S. Vicente Paulo de Vilarinho;---------------------------------- 

› Associação de Pais da Escola EB1/JI da Rechã;------------------------------- 

› Associação de Pais da EBI/JI de S. Martinho do Campo;-------------------- 

› Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 842 de S. Martinho do 

Campo;------------------------------------------------------------------------------------; 

› Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Tiago da Carreira.-------- 

Estas propostas de adesão foram colocadas a votação, tendo sido aprovadas 

por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Eleição do Núcleo Executivo para o biénio 2008-2010------------------------------------- 

Neste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente apresentou uma proposta 

para reeleição do actual Núcleo Executivo (Câmara Municipal, Segurança Social, Cen-

tro de Emprego, Direcção Regional de Educação do Norte, Junta de Freguesia de S. 

Mamede de Negrelos, Associação de Infantário de Vila das Aves e Associação de So-

lidariedade e Acção Social de Santo Tirso) por um período de mais dois anos, não 

tendo sido apresentada qualquer outra proposta por parte dos parceiros presentes. O 

Sr. Presidente colocou a proposta a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Apresentação do Projecto de Teleassistência da Cruz Vermelha Portuguesa---- 

No ponto seis da ordem de trabalhos, o Dr. Carlos Gomes, em representação 

da Cruz Vermelha Portuguesa, apresentou o projecto de Teleassistência desta entida-

de.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Outros assunto de interesse geral---------------------------------------------------------------- 

No ponto sete da ordem de trabalhos nenhum parceiro quis usar da palavra.----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encerramento----------------------------------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, pelas dezanove horas e vinte 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.---------------------------------------- 

 


