CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIRA DO ALENTEJO

ATA 3/2018

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, teve início pelas dez
horas e dez minutos, na sala de formação do CEDEC em Ferreira do Alentejo, a reunião
do Conselho Local de Ação Social de Ferreira do Alentejo, com a seguinte ordem de
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------1- Aprovação da ata da reunião anterior;
2- Informações;
3- Aprovação da adesão de novas entidades para constituição do CLASFA,
como previsto no ponto 3, do artigo 10,º do Regulamento Interno do
CLASFA;
4- Ponto da situação da revisão dos instrumentos de Diagnóstico Social e
Plano

de

Desenvolvimento

Social;-----------------------------------------------------------------------------------5- Outros assuntos; ------------------------------------------------------------------6- Aprovação da minuta da ata.-----------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes representantes: José Guerra, Vereador da Câmara
Municipal de Ferreira do Alentejo e Presidente do Conselho Local de Ação Social;
Antónia Magalhães, do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo; Ana Raquel
Carracinha, da Associação de Desenvolvimento das Terras do Regadio; Maria Inês
Rodrigues, do Instituto da Segurança Social, IP – Centro Distrital de Beja; Rui Sousa ,
da Guarda Nacional Republicana; Fátima Fernandes, da Agrobeja; José Carlos Brito, do
Instituto do Emprego e Formação Profissional – Centro de Emprego de Beja; Maria
José Gamito, da Fundana – Associação de Pais e Jovens da Freguesia de Alfundão;
Sónia Sezinando,

da União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros;

Rodrigo Raposo, da Junta de Freguesia de Odivelas; Juvenália Salgado, da Junta de
Freguesia de Figueira dos Cavaleiros; Sandra Albino, da Unidade Local de Saúde do
Baixo

Alentejo

–

Centro

de

Saúde

de

Ferreira

do

Alentejo.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Não se fizeram representar as seguintes entidades: Associação de Bem-Estar Social dos
Reformados e Idosos de Canhestros, Associação de Bombeiros Voluntários, Associação
Ferreira Ativa, União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda, Santa Casa da
Misericórdia de Ferreira do Alentejo, Centro Social e Paroquial de Odivelas, Esdime.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram ainda presentes os seguintes técnicos: Joaquina Rita e Lélia Guerreiro, do
Instituto de Segurança Social, IP – Centro Distrital de Beja, Armindo Mendes, da
Cáritas -----------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito do ponto um foi aprovada a ata da reunião anterior, com três abstenções das
entidades Agrobeja, Cáritas e GNR, por não estarem presentes na reunião
anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------No segundo ponto da ordem de trabalhos o Presidente do Conselho Local de Ação
Social

prestou

as

seguintes

informações

ao

plenário

do

CLAS:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Informou da criação do Regulamento Municipal do Voluntariado, aprovada a
proposta na última reunião de câmara, deixando ainda aos parceiros a disponibilidade
para

o

recebimento

dos

seus

contributos;

(Ver

documento

em

anexo)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------b) O Regulamento Municipal de Apoio Social foi alvo de um ajustamento, regulamento
esse que se aplica à prestação de apoio social, em parceria, na área do Município de
Ferreira do Alentejo, a famílias socialmente vulneráveis, no que se refere às seguintes
áreas: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Obras, conservação e beneficiação ou alteração e ampliação em habitação própria ou
arrendada, de uso permanente; ----------------------------------------------------------------- Acessibilidade aos serviços de saúde e aos serviços públicos em geral, bem como a
disponibilização de serviços de transporte; ------------------------------------------------------ Prestações pecuniárias, de carácter eventual, para aquisição de bens e serviços de
primeira necessidade; ------------------------------------------------------------------------------- Prestações em espécie. ------------------------------------------------------------------------c) Informou da possibilidade da criação e aprovação de um Regulamento Municipal
para a Comparticipação de Medicamentos, apoio para a compra de medicamentos, da
parte não comparticipada pelo SNS.; -----------------------------------------------------------d) A Dra. Maria Inês Rodrigues, representante do Instituto da Segurança Social, IP –
Centro Distrital de Beja, referiu a problemática da escassez de habitação para a
população migrante, mencionou ainda os programas a decorrer, Programa Operacional
de Apoio ás Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) medidas 1 Aquisição e

Distribuição de Géneros Alimentares e ou Bens de Primeira Necessidade e as Cantinas
Sociais.----------------------------------------------------------------------------------------------No terceiro ponto da ordem de trabalhos, foi apreciada a adesão de uma nova entidade
para a constituição do CLAS, como previsto no ponto 3, do artigo 10º do Regulamento
Interno do CLASFA. A proposta de adesão obteve a seguinte votação: --------------------Fundação de São Barnabé, aprovado por unanimidade; --------------------------------------No quarto ponto da ordem de trabalhos, o Presidente do CLAS informou que se estava a
proceder à atualização dos instrumentos da Rede Social, pelo que, para o efeito, foram
realizadas diversas sessões temáticas: nomeadamente, Migrantes; Idosos; Ação Social;
Crianças e Jovens; Famílias e Saúde. Estando ainda previstas outras temática:-------------

Educação,

no

dia

oito

de

novembro

de

dois

mil

e

dezoito;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Emprego e formação, no dia vinte e dois de novembro de dois mil e dezoito;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Igualdade e Cidadania, no dia seis de dezembro de dois mil e dezoito;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Habitação, no dia treze de dezembro de dois mil e dezoito; --------------------------------No

quinto

ponto

da

ordem

de

trabalhos,

não

existiram

intervenções.-----------------------------------------------------------------------------------------O último ponto da ordem de trabalhos, foi suspenso.------------------------------------------Pelas onze horas, não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da
qual foi lavrada a presente ata e que será assinada por todos os presentes com direito a
voto.----------------------------------------------------------------------------------------------------

