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Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e vinte 

minutos, reuniram, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santo Tirso, as entidades que com-

põem o Conselho Local de Ação Social (CLAS), conforme lista de presenças anexa, com a se-

guinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um – Apreciação e votação da ata da última reunião ordinária; ------------------------ 

Ponto dois – Apresentação e votação das versões atualizadas dos cadernos temáticos 

“Vulnerabilidades e recursos sociais” e “Atividade económica, emprego e formação”; -------------- 

Ponto três – Apresentação e votação do Plano de Ação para dois mil e dezoito e da 

versão atualizada do Plano de Desenvolvimento Social dois mil e quinze-dois mil e vinte; --------- 

Ponto quatro – Adesão de novos membros ao Conselho Local de Ação Social; ----------- 

Ponto cinco – Eleição do Núcleo Executivo para o biénio dois mil e dezoito-dois mil e 

dezanove; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto seis – Proposta de alteração do regulamento interno; ------------------------------------ 

Ponto sete – Outros assuntos de interesse geral. ---------------------------------------------------  

 Nesta sessão, presidida pelo Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, estive-

ram ainda presente a Dr.ª Paula Brandão – Chefe de Divisão de Ação Social da Câmara Munici-

pal – e o Dr. Rui Santos – Técnico da Câmara Municipal responsável pela coordenação da Rede 

Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponto um – Apreciação e votação da ata da última reunião ordinária ------------------------------ 

Deu início à sessão o Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, 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. ----------------------------

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

Ponto dois – Apresentação e votação das versões atualizadas dos cadernos temáticos 

“Vulnerabilidades e recursos sociais”, “Atividade económica, emprego e formação” ------- 

O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, deu a palavra ao Dr. Rui Santos, 

que informou os presentes acerca das alterações produzidas nos cadernos temáticos do diag-

nóstico social, enviadas previamente a todos os parceiros, que resultaram nas respetivas ver-

sões atualizadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Dr. José Pedro Machado colocou os cadernos à apreciação do CLAS. -------------------- 
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Nenhum parceiro quis usar da palavra. ---------------------------------------------------------------- 

As versões atualizadas dos cadernos (um ponto três, em ambos os casos) foram então 

colocadas a votação, tendo sido aprovadas por unanimidade. --------------------------------------------- 

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

Ponto três – Apresentação e votação do Plano de Ação para dois mil e dezoito 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 o plano de ação para dois mil e dezoito e consequente atualização efetuada ao 

Plano de Desenvolvimento Social, ambos enviados previamente a todos os parceiros. ------------ 

O Dr. José Pedro Machado colocou os planos à apreciação do CLAS. ----------------------- 

Nenhum parceiro quis usar da palavra. ---------------------------------------------------------------- 

A versão atualizada do Plano de Desenvolvimento Social (quatro ponto zero), que inclui 

o plano de ação para dois mil e dezoito, foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unani-

midade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponto quatro – Adesão de novos membros ao Conselho Local de Ação Social --------------- 

O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, informou que o Jardim-Escola João 

de Deus manifestou interesse em aderir ao CLAS, tendo colocado a proposta a apreciação dos 

presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Nenhum parceiro quis usar da palavra. ---------------------------------------------------------------- 

A proposta de adesão foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. --- 

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

Ponto cinco – Eleição do Núcleo Executivo para o biénio dois mil e dezoito-dois mil e 

dezanove --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, informou que, de acordo com o 

regulamento interno do CLAS, deverá ser eleito um novo Núcleo Executivo para o biénio dois mil 

e dezoito-dois mil e dezanove, enumerando as entidades que atualmente o constituem. De 

acordo com o que ficou decidido por unanimidade na última eleição do Núcleo Executivo, infor-

mou ainda que as instituições de solidariedade social que integram este órgão devem obedecer 

a um critério de rotatividade. Foram então consultadas as instituições de solidariedade social 

presentes, no sentido de se apurar quais as que estariam disponíveis para integrar o Núcleo 
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Executivo para o próximo biénio. As únicas duas instituições que manifestaram essa disponibili-

dade foram a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso e a Casa de Acolhimento 

Sol Nascente, em substituição da Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso e 

da Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Ringe. -------------------------------------- 

 Face à disponibilidade manifestada, o Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, 

colocou a votação a composição do Núcleo Executivo para o biénio dois mil e dezoito-dois mil e 

dezanove, que inclui os seguintes parceiros: Câmara Municipal de Santo Tirso, Segurança So-

cial, Centro de Emprego de Santo Tirso, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Junta 

de Freguesia de Vila Nova do Campo, Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso, 

Casa de Acolhimento Sol Nascente. A proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------

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

Ponto seis – Proposta de alteração do regulamento interno ------------------------------------------ 

 O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado informou os presentes que têm sido 

remetidos ao CLAS pedidos de pareceres técnicos de respostas sociais já implementadas e/ou 

inscritas no Plano de Desenvolvimento Social e de respostas sociais que necessitam apenas de 

um parecer para o alargamento do acordo de cooperação com ao Segurança Social. Neste sen-

tido, passou a palavra à Dr.ª Paula Brandão, que leu uma proposta de alteração do Regulamento 

Interno do CLAS, para alteração do ponto número um do artigo décimo sétimo, que passaria a 

ficar com a seguinte redação: “Os pareceres técnicos emitidos pelo Núcleo Executivo têm por 

base a grelha para emissão de pareceres técnicos aprovada pelo CLAS-STS, salvo em situações 

em que se aplique um quadro de critérios específico ou situações em que o projeto ou resposta 

social já esteja implementado e/ou inscrito no Plano de Desenvolvimento Social enquanto ne-

cessidade estratégica, situação em que será suficiente uma declaração do CLAS-STS a confir-

mar a sua necessidade”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Foi ainda apresentada a proposta da Segurança Social para eliminação do ponto número 

um do artigo décimo quarto, dado que o Plano Nacional de Ação para a Inclusão aí mencionado 

já foi extinto, ao mesmo tempo que os dois últimos pontos do mesmo artigo salvaguardam a 

importância de manter a conexão entre a estratégia concelhia e as estratégias nacional e euro-

peia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

As propostas foram colocadas à apreciação dos presentes. Ninguém quis usar da pala-

vra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Considerando que, de acordo com o disposto no artigo décimo nono do regulamento 

interno do CLAS, o mesmo só poderá ser alterado mediante deliberação tomada por dois terços 

dos membros, estas alterações foram colocadas a votação, juntamente com a proposta de envio 

das mesmas para apreciação e votação do CLAS por correio eletrónico, de forma a garantir que 

as alterações sugeridas são aprovadas pela maioria prevista. --------------------------------------------- 

Ambas as propostas foram colocadas a votação, tendo sido aprovada por unanimidade 

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

Ponto sete – Outros assuntos de interesse geral ---------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, informou os presentes dos seguin-

tes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O município de Santo Tirso foi considerado familiarmente responsável pelo Ob-

servatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis; ------------------------------ 

 Está neste momento a decorrer uma campanha designada “Santo Tirso por Ti-

mor”, tendo havido bastante adesão, nomeadamente na zona nascente do con-

celho. Agradeceu a todos os parceiros que se associaram â Câmara Municipal 

nesta campanha a colaboração prestada; -------------------------------------------------- 

 Foi celebrado um protocolo com a Administração Regional de Saúde do Norte 

para a criação de uma consulta dentária na Unidade de Saúde Familiar de S. 

Martinho do Campo, tendo a Câmara Municipal o compromisso de apetrechar o 

respetivo espaço com o equipamento necessário, nomeadamente uma cadeira 

de dentista; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Foi celebrado um protocolo entre a CESPU – Cooperativa de Ensino Superior 

Politécnico e Universitário, CRL., a Câmara Municipal de Santo Tirso, a Câmara 

Municipal da Trofa, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e o Centro 

Hospitalar do Médio Ave para dotar este último de consultas de medicina dentá-

ria a partir de dois mil e dezoito. --------------------------------------------------------------- 

 Foi celebrado um protocolo com o Ministério da Saúde no âmbito da campanha 

“Juntos contra o sal”. No âmbito deste protocolo vai ser implementada uma es-

tratégia municipal para a promoção de uma alimentação mais saudável; --------- 

O presidente da Delegação de Santo Tirso da Cruz Vermelha Portuguesa, Dr. Hugo As-

soreira, usou da palavra, para felicitar o concelho de Santo Tirso, na sequência do programa de 
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acolhimento de refugiados, informando que chegaram da Eritreia, há dezoito meses, dois refugi-

ados que, graças ao trabalho em rede com os vários parceiros envolvidos, estão integrados na 

comunidade local e exercem já uma atividade profissional. Neste sentido, agradeceu a todos os 

parceiros que participaram naquele que é um caso quase único de sucesso no acolhimento de 

refugiados no nosso país. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Na sequência do referido pelo Dr. Hugo Assoreira, o Dr. José Pedro Machado enalteceu 

a importância da Rede Social nesse processo, que acabou por enriquecer um trabalho de inte-

gração que poderia ser feito por qualquer um dos parceiros envolvidos de forma isolada, mas 

sem a eficácia e eficiência demonstradas pelo trabalho em parceria. ------------------------------------ 

O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, expressou a importância da parti-

cipação nas sessões plenárias do CLAS, que já foi superior à observada na presente sessão. 

Neste sentido, indicou que serão tomadas as diligências necessárias para que essa participação 

volte a aumentar e que terá em conta participação das instituições no momento em que essas 

mesmas instituições solicitarem a colaboração da Câmara Municipal na resolução dos seus pro-

blemas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------- 

Mais nenhum dos presentes quis usar da palavra.--------------------------------------------------

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

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

E nada mais havendo a tratar, pelas dezanove horas, 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. 


