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ATA Nº 01/16 

Reunião Plenária  

do Conselho Local de Ação Social (CLAS) 

 
Data: 28-07-2016 

Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche 

Hora de início: 17h00 

Hora do fecho: 19h45 

 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

 

Ordem de trabalhos:  

1. Informações; 

2. Aprovação da ata da reunião anterior; 

3. Aprovação do Plano de Ação para 2016; 

4. Emissão de parecer relativamente aos seguintes projetos: 

 da Associação Jardim Infantil de Ferrel para ampliação da creche; 

 do Centro de Dia da Bufarda para requalificação das suas instalações; 

5. Adesão ao CLAS por parte da Casa de Repouso da Barragem; 

6. Eleição do Núcleo Executivo para o próximo biénio. 

 

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

 

 

ABERTURA  

A Senhora Vereadora Clara Abrantes, em quem o Senhor Presidente do Conselho Local 

de Ação Social (CLAS) delegou a função de condução da reunião por motivo de 

impossibilidade de agenda, procedeu à abertura da reunião pelas 17h00, tendo 

cumprimentado os presentes. Passou, de seguida, à abordagem da ordem de trabalhos. 

 

1. INFORMAÇÕES 

A Senhora Vereadora começou por dar as boas vindas aos mais recentes membros do 

CLAS, a saber a AVSP - Associação Cultural Sénior de Peniche, a Santa Casa da 

Misericórdia de Atouguia da Baleia e o Espaço Sénior São Leonardo, Associação Social 

de Atouguia Baleia. Agradeceu a participação na reunião da representante do Centro 
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Distrital de Segurança Social de Leiria, Dra. Delfina Chita. Fez a divulgação do 

programa para a celebração do Dia do Município, que se assinala no próximo dia 8 de 

agosto. Deu ainda a informação de que o CENFIM voltou a funcionar no concelho de 

Peniche, disponibilizando, nomeadamente, oferta formativa ao nível do 12º ano, para 

aprendizagem, destinada a jovens entre os 18 e os 22 anos de idade, na área de técnico 

de manutenção industrial. 

A Dra. Elza Louro, enquanto representante do CHO - Centro Hospitalar do Oeste / 

Hospital São Pedro Gonçalves Telmo de Peniche, manifestou a preocupação sentida ao 

nível do Hospital relativamente à insuficiência de respostas no concelho para as pessoas 

idosas em situação de dependência, tendo solicitado a atenção do CLAS para este 

problema. Para analisar esta questão, a Senhora Vereadora propôs a realização de uma 

reunião do grupo de trabalho “Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade” 

em conjunto com o Núcleo Executivo, a qual ficou agendada para o dia 21 de setembro, 

às 9h30. 

O Senhor Emídio Barradas, representante da Santa Casa da Misericórdia de Peniche, 

deu a informação de que a candidatura submetida pela sua entidade, tendente à 

implementação no concelho de uma RLIS - Rede Local de Intervenção Social, tinha sido 

aprovada. Informou que se prevê que a RLIS entre em funcionamento a partir do dia 19 

de setembro, ficando as instalações sedeadas na rua D. Luís de Ataíde, nº18. A Senhora 

Vereadora propôs a realização de uma reunião do Núcleo Executivo para a abordagem 

ao modo de organização e funcionamento da RLIS, a qual ficou agendada para o dia 2 

de setembro, às 9h30. 

A Dra. Célia Roque, Diretora do Centro de Emprego do Oeste Norte, deu a informação 

de que, em setembro, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, em conjunto com 

o Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, irão iniciar um curso de formação na área 

do apoio aos idosos, com certificação profissional. 

Para abordar a questão da oferta formativa concelhia, foi agendada uma reunião do 

grupo de trabalho “Emprego, Formação e Empreendedorismo” para o dia 14 de 

setembro, às 14h30. 

A Senhora Vereadora deu conta de que o Município de Peniche, integrado numa 

comissão organizadora constituída a partir do grupo de trabalho “Pessoas Idosas, 

Envelhecimento e Intergeracionalidade”, irá levar a cabo, no dia 4 de novembro, no 

Hotel MH Peniche, o “I Encontro Nacional sobre as Politicas Municipais para o 

Envelhecimento”. Informou que também fazem parte da Comissão Organizadora a 

Unidade de Cuidados na Comunidade de Peniche do ACES Oeste Norte, a Associação 

Cultural Sénior de Peniche, o Centro Distrital de Segurança Social de Leiria – Serviço 

de Peniche, a CAIP - Comissão de Acompanhamento a Idosos de Peniche. 

 

 

2.  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Tendo sido previamente enviada a proposta de ata relativa à última reunião plenária, 

que se realizou no passado dia 24 de novembro, foi a mesma aprovada por 

unanimidade. 
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3.  APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA 2016:  

A Senhora Vereadora fez a apresentação da proposta de Plano de Ação para 2016, 

explicando que se trata de um instrumento de operacionalização do Plano de 

Desenvolvimento Social do Concelho de Peniche (PDS), que estabelece, por 

conseguinte, as ações a levar a cabo até ao final de 2016, em conformidade com as 

estratégias, os objetivos e o calendário definidos pelo PDS. Salientou que o Plano de 

Ação consiste, acima de tudo, na assunção de um compromisso, ao mesmo tempo, 

coletivo e individual por parte dos parceiros do CLAS, uma vez que cada parceiro é 

chamado a dar o seu contributo, através da sua ação individual ou de uma intervenção 

em parceria. Reforçou a ideia dizendo que só com o comprometimento dos parceiros é 

possível concretizar as boas intenções plasmadas no PDS. Disse que, após o final do 

ano, haverá lugar a uma avaliação do Plano de Ação 2016, sendo elaborado um relatório 

de execução das atividades. Referiu que o Plano de Ação para 2017 deverá ter em conta 

essa avaliação.  

Explicou que o Plano de Ação 2016 está organizado em torno dos eixos de intervenção 

do Diagnóstico Social e do PDS, apontando ações e atividades a levar a cabo, o 

respetivo cronograma, assim como os parceiros e recursos envolvidos. Fez uma 

apresentação das principais atividades propostas em cada um dos eixos de intervenção. 

Depois da apresentação, seguiu-se um espaço de discussão da proposta, tendo a Senhora 

Vereadora, na sequência, colocado a proposta de Plano de Ação 2016 à votação, tendo a 

proposta sido aprovada por unanimidade. 

No decurso do debate ocorrido, foi feita a proposta para que a AVSP - Associação 

Cultural Sénior de Peniche pudesse integrar o grupo de trabalho “Emprego, Formação e 

Empreendedorismo”, proposta que foi aprovada por unanimidade. 

 

 

4.  EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE AOS SEGUINTES 

PROJETOS: 

 DA ASSOCIAÇÃO JARDIM INFANTIL DE FERREL PARA 

AMPLIAÇÃO DA CRECHE 

 DO CENTRO DE DIA DA BUFARDA PARA REQUALIFICAÇÃO DAS 

SUAS INSTALAÇÕES 

Para fazer a apresentação da candidatura da Associação Jardim Infantil de Ferrel para 

ampliação da resposta de creche, a Senhora Vereadora passou a palavra ao respetivo 

representante, tendo a Dra. Sara Caldas feita a apresentação da candidatura. 

De seguida, tomou a palavra o Dr. João Veríssimo, em representação do Centro de Dia 

da Bufarda, para fazer a apresentação da candidatura proposta pela sua entidade, tendo 

em vista a requalificação das respetivas instalações, tendente, nomeadamente, à 

ampliação do Centro de Dia e do Serviço de Apoio Domiciliário e à criação de uma 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosos. 

Tendo a Senhora Vereadora colocado à apreciação do plenário as propostas de parecer 

emitidas pela Núcleo Executivo relativamente a ambas as candidaturas, deliberou o 

CLAS, por unanimidade, aprovar as propostas do Núcleo Executivo e emitir o parecer 

favorável relativamente às candidaturas da Associação Jardim Infantil de Ferrel para 

ampliação da creche, bem como do Centro de Dia da Bufarda para requalificação das 

suas instalações. 
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5. ADESÃO AO CLAS POR PARTE DA CASA DE REPOUSO DA 

BARRAGEM: 

A Sra. Vereadora deu conta do pedido de adesão ao CLAS apresentado pela Casa de 

Repouso da Barragem. Explicou que, à luz do nº2 do art.º 10º do Regulamento Interno 

do CLAS e do nº1 do art.º 22º do Decreto-Lei nº115/2006, de 14 de Junho, no caso das 

entidades ou organismos do setor público, bem como das instituições sem fins 

lucrativos, o processo de adesão é concretizado através do preenchimento e entrega ao 

Núcleo Executivo de uma ficha de adesão. Salientou que, no caso das entidades com 

fins lucrativos, determinam o nº3 do art.º10º do Regulamento Interno do CLAS e o nº2 

do art.º 22º do Decreto-Lei nº115/2006 que o processo de adesão está sujeito à 

aprovação da maioria dos membros que compõem o CLAS.  

Informou que, no caso da proposta de adesão ao CLAS por parte da Casa de Repouso da 

Barragem, por se tratar de uma entidade abrangida pelo nº3 do artigo 10º do 

Regulamento Interno do CLAS, a proposta está portanto sujeita à aprovação do CLAS, 

tendo a mesa sido submetida à apreciação do Núcleo Executivo para fins instrutórios, 

resultando daí a emissão pelo Núcleo Executivo, na reunião de 17 de fevereiro de 2016, 

de um parecer favorável relativamente à adesão da entidade, por considerar que o 

contributo da mesma constitui uma mais-valia para a dinâmica do CLAS e se afigura 

pertinente do ponto de vista do objetivo de promoção do desenvolvimento social do 

concelho. Foi, na sequência, colocada à votação do plenário a proposta de adesão ao 

CLAS por parte da Casa de Repouso da Barragem, tendo a mesma sido aprovada por 

unanimidade. 

 

 

6. ELEIÇÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO PARA O PRÓXIMO BIÉNIO: 

A Senhora Vereadora fez um enquadramento acerca do disposto no Decreto-Lei 

nº115/2006 de 14 de Junho e no Regulamento Interno do CLAS relativamente à 

composição e ao mandato do Núcleo Executivo, expondo a atual composição do Núcleo 

Executivo e indicando que se tratava de eleger os membros do Núcleo Executivo para 

assumir funções no novo biénio. Reiterou a opção, por razões metodológicas, do 

agendamento da eleição do novo Núcleo Executivo para depois da conclusão dos 

processos relativos à adoção do Diagnóstico Social e do Plano de Desenvolvimento 

Social. 

Tendo-se procedido à eleição do Núcleo Executivo, ficou determinada, por 

unanimidade, a seguinte composição para o mesmo: 

 Câmara Municipal de Peniche; 

 Segurança Social – serviço local; 

 Para representante das entidades sem fins lucrativos, foi eleita a Santa Casa da 

Misericórdia de Peniche; 

 Para representante do setor do Emprego, foi reconduzido o Centro de Emprego 

do Oeste Norte; 

 Para representante do setor da Saúde, foi reconduzida a Unidade de Cuidados na 

Comunidade de Peniche do ACES ON - Agrupamento de Centros de Saúde do 

Oeste Norte. 
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Relativamente ao representante das juntas de freguesia, decidiu o CLAS colocar à 

consideração das Juntas de Freguesia de Ferrel e de Serra D´El Rei, a proposta de 

recondução da Junta de Freguesia de Ferrel como representante das juntas de freguesia 

ao nível do Núcleo Executivo; 

Relativamente ao representante do setor da Educação, decidiu o CLAS que fosse 

agendada uma reunião entre os respetivos pares, a fim de ser nomeado e indicado o 

representante do setor da Educação ao nível do Núcleo Executivo. 

 

 

ENCERRAMENTO 

Sendo 19h45, não havendo mais nenhum assunto a tratar, deu a Senhora Vereadora a 

reunião por encerrada, da qual, para constar, se lavrou a presente ata. 

 

   _____________________________________ 

 

 

P/lo Presidente do Conselho Local de Ação Social, 

 

 

Clara Abrantes 

Vereadora com os Pelouros da Solidariedade Social, Juventude e Associativismo  

da Câmara Municipal de Peniche 

 

 

 

O Técnico Superior 

do Município de Peniche 

 

 

Victor Ramos 
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