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Aos vinte e sete dias do mês de Junho de dois mil e seis, pelas dezoito horas e 

trinta 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 do Plenário; 

2. Aprovação das Comissões Sociais de Freguesia e das Comissões 

Sociais Inter-freguesias; 

3. Nomeação do novo representante das Juntas de Freguesia no 

Núcleo de Gestão e Coordenação;  

4. Apresentação das linhas orientadoras do próximo Plano de 

Desenvolvimento Social do concelho de Santo Tirso (em articulação 

com o Quadro de Referência Estratégica Nacional 2007-2013 e com 

o Plano Nacional de Acção para a Inclusão 2007-2009); 

5. Outros assuntos de interesse geral. 

 

Estiveram ainda presentes: 

 

• a Dr.ª Júlia Moinhos – Vereadora do Pelouro de Acção Social; 

• a Dr.ª Paula Brandão – Directora de Departamento de Educação, 

Desporto e Acção Social; 

• o Dr. Rui Santos – Técnico da Câmara Municipal responsável pela 

Rede Social. 

 

Deu início à sessão o Sr. Presidente do CLAS, Eng.º Castro Fernandes, 

colocando à apreciação dos parceiros a Acta n.º 4 do Plenário do CLAS, da 

qual, previamente, se forneceu cópia. Colocada a aprovação, a Acta n.º 4 foi 
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aprovada com duas abstenções e com os votos favoráveis dos restantes 

parceiros presentes. 

 

Na sequência do segundo ponto da ordem de trabalhos, o Dr. Rui Santos 

apresentou aos presentes a proposta do Núcleo de Gestão e Coordenação 

para constituição das Comissões Sociais de Freguesia e das Comissões Sociais 

Inter-freguesias (que se anexa), alertando para o facto das mesmas estarem 

previstas no Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho (que também se anexa). 

A proposta passa pela constituição de duas Comissões Sociais de Freguesia e 

cinco Comissões Sociais Inter-freguesias, conforme a lista que se segue: 

 

• Comissão Social de Freguesia de Santo Tirso; 

• Comissão Social de Freguesia de Vila das Aves; 

• Comissão Social Inter-freguesias de Além Rio (Areias, Palmeira, Lama 

e Sequeirô); 

• Comissão Social Inter-freguesias Ave-Vizela Sul (Rebordões, S. Tomé 

de Negrelos e Roriz); 

• Comissão Social Inter-freguesias da Zona Nascente (S. Martinho do 

Campo, S. Salvador do Campo, S. Mamede de Negrelos e Vilarinho); 

• Comissão Social Inter-freguesias da Encosta do Monte (Santa Cristina 

do Couto, S. Miguel do Couto, Burgães e Monte Córdova); 

• Comissão Social Inter-freguesias do Vale do Leça (Agrela, Água 

Longa, Lamelas, Refojos, Reguenga, Guimarei e S. Tiago da 

Carreira). 
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Após a exposição, os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de S. 

Martinho do Campo e da Reguenga solicitaram alguns esclarecimentos, que 

foram feitos pela Dr.ª Paula Brandão. 

 

A constituição das Comissões Sociais de Freguesia e das Comissões Sociais 

Inter-freguesias foi colocada à votação pelo Sr. Presidente do CLAS, tendo sido 

aprovada por maioria, com uma abstenção. 

 

Para o ponto três da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente do CLAS explicou 

que o Sr. Ascendino Almeida (J. F. Lamelas) manifestou vontade em ser 

substituído no Núcleo de Gestão e Coordenação, enquanto representante 

das Juntas de Freguesia, por falta de disponibilidade. Para a sua substituição, 

foi proposta a eleição da Dr.ª Estela Cecília Santos Dias Machado (Presidente 

da Junta de Freguesia de S. Mamede de Negrelos). Colocada à votação, esta 

proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

No tocante ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente do CLAS 

alertou os parceiros para a importância que cada vez mais é atribuída à Rede 

Social, nomeadamente pelo facto de ser obrigatório um parecer técnico do 

CLAS para todas as candidaturas efectuadas no concelho, na área social. Foi 

também referido pelo Sr. Presidente que o próximo Plano de Desenvolvimento 

Social deverá sintonizar-se com o Quadro de Referência Estratégica Nacional 

2007-2013, facto que deverá ter influência na transferência de fundos 

comunitários para o concelho de Santo Tirso. Ainda dentro deste tema, o Sr. 

Presidente informou que o Concelho de Santo Tirso integra agora a NUT III 

“Grande Área Metropolitana do Porto”, de acordo com a nova associação de 

municípios. 
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Ainda no âmbito do ponto quatro da ordem de trabalhos, o Dr. Rui Santos 

apresentou o ponto da situação do Plano de Desenvolvimento Social 2005-

2007 do concelho de Santo Tirso (que se anexa), fazendo referência às acções 

executadas, não executadas e que ainda se encontram em execução. Do 

mesmo modo, foram apresentadas as linhas orientadoras para a elaboração 

do próximo Plano de Desenvolvimento Social, designadamente os objectivos 

do Plano Nacional de Acção para a Inclusão e as estratégias do Quadro de 

Referência Estratégica Nacional 2007-2013. 

 

Na sequência da apresentação, a Dr.ª Paula Brandão informou todos os 

presentes acerca das candidaturas efectuadas ao Programa de Alargamento 

da Rede de Equipamentos Sociais (PARES).  

 

Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o Dr. Rui Santos fez um apelo 

aos presentes, no sentido de enviarem informação à Rede Social para incluir 

no Boletim Informativo e no sentido de divulgarem os projectos de cada 

instituição, para inclusão no Plano de Desenvolvimento Social e mesmo no 

Plano Director Municipal. 

  

E nada mais havendo a tratar, pelas dezanove horas e tinta 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, Rui Filipe Dias dos Santos, designado para secretariar a reunião, 

subscrevo e que vai ser assinada por quem presidiu. 

 

 


