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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 

ATA nº 2/2016 

 

 

Data: 11/07/2016 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 10h00 

Hora de encerramento: 12h15 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações;  

2. Aprovação da ata da reunião anterior; 

3. Emissão de parecer relativamente aos seguintes projetos: 

 Da Associação Jardim Infantil de Ferrel para ampliação da creche; 

 Do Centro Social da Bufarda para ampliação do Centro de Dia, ampliação do 

Serviço de Apoio Domiciliário e criação de uma Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosos. 

 

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

 

 

1. INFORMAÇÕES 

Na abordagem ao ponto 1 da ordem de trabalho, relativo a informações, a Sra. 

Vereadora Clara Abrantes começou por informar do agendamento da próxima reunião 

plenária do Conselho Local de Ação Social para o dia 28 de julho, dando conta dos 

objetivos da mesma. Informou acerca da programação prevista para a celebração do Dia 

do Município, que irá ser assinalado no próximo dia 8 de agosto. Fez o ponto de 

situação da ação desenvolvida pela CAIP – Comissão de Acompanhamento a Idosos de 

Peniche, dando conta de que está a ser preparado um encontro de âmbito nacional a 

realizar em Peniche, durante o mês de novembro, com o objetivo de promover a 

reflexão e discussão em torno dos modelos de funcionamento e organização das 

comissões de proteção/acompanhamento a idosos e respetivo impacte. Fez a divulgação 

da comemoração do Dia dos Avós, que irá decorrer no próximo dia 26 de julho, no 

pinhal de Ferrel. 
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2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Depois de ter sido previamente enviada aos membros do Núcleo Executivo, foi posta à 

apreciação a ata relativa à última reunião, que se realizou no passado dia 17 de 

fevereiro, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

 

 

3. EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE AOS SEGUINTES 

PROJETOS: 

• DA ASSOCIAÇÃO JARDIM INFANTIL DE FERREL PARA AMPLIAÇÃO 

DA CRECHE 

• DO CENTRO SOCIAL DA BUFARDA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO 

DE DIA, AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO E 

CRIAÇÃO DE UMA ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS 

IDOSOS 

A fim de emitir parecer, o Núcleo Executivo fez a apreciação das seguintes 

candidaturas: 

 Da Associação Jardim Infantil de Ferrel para ampliação da creche; 

 Do Centro Social da Bufarda para ampliação do Centro de Dia, ampliação do 

Serviço de Apoio Domiciliário e criação de uma Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosos. 

Para esse efeito, o Núcleo Executivo utilizou a grelha para emissão de parecer da Rede 

Social e, na sequência da análise feita, deliberou por unanimidade, como proposta a 

submeter à ratificação do CLAS, emitir o parecer favorável relativamente a ambas as 

candidaturas.  

 

____________________________________ 

 

O Técnico Superior 

 

Victor Ramos 

 


