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Acta nº9/2010 da Sessão Plenária do Conselho Local de Acção Social 
de Palmela (CLAS Palmela) 
 
 
 
 
Reunião Ordinária X   Reunião Extraordinária   
 
Data:  15 Abril/2010  
 
Local : Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela 
 

 

Agenda de trabalhos:  

1. Apresentação do Centro de Apoio Familiar e Acons elhamento Parental 

pela Fundação COI 

2. Apresentação do site da Rede Social 

3. Ponto de situação sobre as diligências efectuada s pelo Grupo de 

Trabalho constituído no âmbito da Plataforma Supra Concelhia sobre a 

aplicação do IVA por parte das IPSS. 

4. Apresentação e aprovação do Plano de Acção do Nú cleo Executivo do 

CLAS Palmela 

5. Informações 

 
 
------------------------------ Acta n.º 09/2010 da Sessão Plenária do CLAS Palmela -------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos quinze dias do mês de Abril do ano dois mil e dez o Conselho Local de Acção Social de 

Palmela, adiante designado de CLAS Palmela, reuniu dando cumprimento ao seu Regulamento 

Interno, reunião que aconteceu pelas dezassete horas no Auditório da Biblioteca Municipal de 

Palmela com a presença dos elementos que constam na lista de presenças em anexo. ----------- 

O Presidente do CLAS Palmela, Vereador da Câmara Municipal, Adilo Costa, iniciou a sessão 

plenária deste fórum social local dando as boas vindas ao conjunto dos parceiros do CLAS 

Palmela entre eles, aos (às) Senhores(as) Presidentes das Comissões Sociais de Freguesia; 

ao Dr. Pedro Antunes da LOGFRAME, e aos Elementos do Núcleo Executivo. O Senhor 

Presidente do CLAS Palmela relembrou que este plenário acontece ao abrigo do Regulamento 
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Interno do CLAS Palmela, neste ano de 2010 designado de Ano Europeu do Combate à 

Pobreza e à Exclusão Social, reforçando a pertinência e a urgência na eliminação das 

assimetrias sociais. O Sr. Presidente recordou que o plenário tem a duração prevista de duas 

horas, com a seguinte agenda de trabalhos conforme convocatória, tendo num primeiro ponto a 

apresentação do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental pela Fundação COI; 

num segundo ponto a apresentação do site da Rede Social Palmela, num terceiro ponto a 

apresentação do ponto de situação sobre as diligências efectuadas pelo Grupo de Trabalho 

constituído no âmbito da Plataforma Supra Concelhia sobre a aplicação do IVA por parte das 

IPSS; num quarto ponto a apresentação e aprovação do Plano de Acção do Núcleo Executivo 

do CLAS Palmela sendo o quinto ponto dedicado às Informações. --------------------------------------- 

Em seguida, informou que os representantes do Centro Jovem Tejo; Igreja Evangélica Baptista, 

Associação de Idosos e Reformados do Poceirão, Associação de Solidariedade Social de 

Brejos do Assa, APPACDM e Associação Juvenil Odisseia justificaram as suas ausências 

nesta reunião. -------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente do CLAS Palmela antes de passar à agenda de trabalhos submeteu à votação 

dos parceiros a acta da reunião anterior do CLAS Palmela, acta n.º 8 de 28 de Janeiro de 2010, 

a qual foi aprovada por unanimidade, com catorze aprovações e com uma abstenção. Referiu 

ainda o Presidente do CLASP a possibilidade, juridicamente válida, das entidades votarem 

mesmo que não tenham estado presentes. --------------------------------------------------------------------- 

O parceiro Equipa Multidisciplinar de Apoio às Escolas – Setúbal Sul (Pedro Meireles), referiu a 

importância da participação directa dos Agrupamentos das Escolas no CLAS Palmela, 

entendendo essencial o trabalho directo com cada um deles e sublinhou que cada vez mais, o 

papel do representante desta equipa é de acompanhamento do processo e não de interlocutor, 

pelo que o Sr. Presidente sublinhou a importância do envolvimento dos Agrupamentos. O Sr. 

Presidente relembrou, ainda, que as actas do plenário estão disponíveis para consulta e 

download no site da Rede Social Palmela http://clasp.cm-palmela.pt/ .  - ------------------------------- 

Em seguida o Senhor Presidente do CLAS Palmela colocou à consideração de todos os 

presentes no plenário a introdução de um breve momento para a apresentação dos resultados 

do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental do Centro Social de Palmela, 

solicitação que chegou à Presidência do CLAS Palmela após o envio da convocatória, não 

constando, por essa razão, na ordem de trabalhos enviada. ----------------------------------------------- 

Não se tendo registado oposição por parte do plenário, o Senhor Presidente do CLAS Palmela 

referiu que seriam partilhadas informações pelos diferentes parceiros. Reiterou que no âmbito 

do Programa Nacional do Ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão Social, as duas 

candidaturas aprovadas, no conjunto de 26, têm o concelho de Palmela como área de 

intervenção, e cujas entidades promotoras são o Centro Social de Palmela e a Rede Europeia 

Anti-Pobreza. O Senhor Presidente passou a palavra ao representante do Centro Social 
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Palmela, Guilherme Bettencourt, que informou o plenário da aprovação do projecto “Pobreza 

2010: Observatório da Pobreza e Exclusão Social” pelo Instituto de Segurança Social, no valor 

de 3800,00 € representando um corte orçamental. Referiu o parceiro que o projecto conta com 

um conjunto de actividades distintas, designadamente a constituição de um Observatório para 

a pobreza no concelho de Palmela, o qual necessitará da implicação dos parceiros para a sua 

realização; a criação de um concurso, dirigido aos jovens, para a realização do cartaz do ano 

europeu; e a realização de fóruns a 18 de Junho, a 17 de Setembro e 19 de Novembro, este 

último no âmbito do II Fórum Social Palmela. No âmbito das iniciativas serão também 

realizadas sessões de escuta junto das pessoas apoiadas por medidas de politica social (rsi, 

emprego, banco alimentar, etc….).--------------------------------------------------------------------------------- 

De imediato, o Sr. Presidente passou a palavra à representante da REAPN, Ana Vizinho, que 

informou o plenário da aprovação da candidatura no âmbito do Programa Nacional do Ano 

Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão Social 2009. O projecto decorrerá no ano de 2010 

e tem como objectivo geral promover espaços de reflexão e debate no concelho com vista à 

implicação das comunidades locais nos processos de definição de estratégias de combate à 

pobreza e exclusão social. Como actividades, o projecto contempla a realização de dois 

workshops sobre participação; a realização de um encontro comunitário e de um seminário final 

e a definição de pelo menos duas estratégias de combate à pobreza e exclusão social. Um dos 

workshops designado por “Dinâmicas de animação de cidadania e implementação de 

encontros comunitários” será realizado a 21 de Abril, em Pinhal Novo, no Centro Municipal para 

a Juventude.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente do CLAS Palmela recordou que a apresentação do Centro de Apoio 

Familiar e Aconselhamento Parental pela Fundação COI surge na sequência de um pedido 

desta entidade junto do CLAS Palmela para a apresentação deste projecto e que a mesma 

vem reforçar o principio e o sentido de partilha de iniciativas neste fórum de parceiros, 

possibilitando uma acção mais concertada e articulada. Em seguida o Senhor Presidente do 

CLAS Palmela passou a palavra à representante da Fundação COI para a apresentação do 

CAFAP. De imediato segue-se um momento para esclarecimento de dúvidas e/ ou sugestões. - 

 

2 - Apresentação do site da Rede Social 

 

Em seguida o Senhor Presidente passa a palavra ao Núcleo Executivo (Sandrine Palhinhas) 

para a apresentação do site do CLAS Palmela, o qual já se encontra em http://clasp.cm-

palmela.pt/ pois já foi feita a migração para o servidor Península Digital. Relembra ainda que 

esta ferramenta contem os instrumentos considerados estratégicos para os parceiros e facilitar 

o contacto, a partilha de informação, a articulação e a definição de uma agenda concertada. 

Neste contexto, deve-se sublinhar a necessidade de articulação da agenda das Comissões 
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Sociais de Freguesia, podendo a mesma ser facilitada com a Agenda que o site disponibiliza. 

Após a apresentação seguiu-se um momento para esclarecimento de dúvidas e/ ou sugestões. 

 

3 -  Ponto de situação sobre as diligências efectua das pelo Grupo de Trabalho 

constituído no âmbito da Plataforma Supra Concelhia  sobre a aplicação do IVA por parte 

das IPSS. 

 

O Senhor Presidente do CLAS Palmela refere que após as reuniões do Grupo de Trabalho 

constituído no âmbito da Plataforma Supra Concelhia sobre a aplicação do IVA por parte das 

IPSS, foi elaborado um documento de trabalho com um conjunto de propostas e que as 

mesmas foram apresentadas em sede da última sessão plenária da Plataforma Supra 

Concelhia, realizada na passada sexta feira dia 9 de Abril de 2010. Foi referido pela Presidente 

da Plataforma Supra Concelhia (Dra. Fátima Lopes) que os contributos enviados pelo CLAS 

Palmela, serão partilhados com os representantes que integram a Plataforma e que será 

elaborado um documento de trabalho com uma proposta, a qual será enviada ao Presidente do 

Instituto de Segurança Social, e respectivo Ministério, para avaliação. Refere que, ao nível 

deste trabalho:  

“ O Plenário da Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal aprovou a constituição 

dum grupo de trabalho, constituído pela União Distrital das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social e pelos Conselhos Locais de Acção Social de Palmela, Seixal e do 

Montijo, para avaliar e propor formas de desmaterialização dos processos administrativos e 

fiscais, na distribuição alimentar por parte das IPSS. 

No aspecto fiscal a preocupação resulta da aplicação do nº 10 do artº 15º do C.I.V.A., norma 

sobre a isenção nas operações relacionadas com regimes suspensivos, que enquadra as 

transmissões de bens a título gratuito, para posterior distribuição a pessoas carenciadas, 

efectuadas a instituições particulares de solidariedade social. O legislador criou um mecanismo 

de controlo sobre a possibilidade de fraude que as transacções poderiam configurar, razão 

porque se considera que não são de apresentar propostas na procura da alteração.  

Aceitando o princípio da manutenção da norma, coloca-se a questão do enquadramento 

administrativo que resulta da aplicação do artº 46º que determina o registo das operações em 

caso de não emissão de facturas. A aplicação desta norma determina registos contabilísticos 

que vão onerar os custos.  

Considerando que no âmbito da apreciação se podem enquadrar os géneros alimentícios 

recebidos pelas IPSS do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados - PCAAC e 

Banco Alimentar (caberá à Segurança Social e Banco Alimentar esclarecer o regime fiscal em 

que os bens foram doados ), então as Instituição aumentam os seus custos administrativos 
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para satisfação dum serviço gratuito de distribuição alimentar. Por outro lado o processo 

administrativo exigido pelo PCAAC é uma duplicação do sistema fiscal e será importante a sua 

desmaterialização. Apreciado o processo administrativo exigido pelo PCAAC há que encontrar 

formas da sua simplificação. 

Face o exposto e procurando encontrar soluções para abreviar estes constrangimentos que de 

forma generalizada, praticamente, todos as IPSS´s se vêm confrontadas, propõe-se que sejam 

reflectidas e debatidas as hipóteses de trabalho, adiante enumeradas, tendo como pressuposto 

o reconhecimento, de que as IPSS´s, enquanto instituições locais de proximidade, 

desempenham um papel importante na distribuição alimentar aos mais carenciados, não 

devendo como tal suportar os custos inerentes a este processo administrativo. 

Assim temos como proposta de medidas a implementar, constituindo uma base para reflexão 

na Plataforma Supraconcelhia: 

                A curto prazo 

1. Reduzir a carga burocrática, ou seja, ter em conta a simplificação do preenchimento de 

Mapas e a não sobreposição de dados (ex: eliminar a “ Credencial B” referente ao 

Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados - PCAAC); 

2. Garantir a confidencialidade nominal dos destinatários da distribuição alimentar, 

registando apenas nos formulários o NISS (Número de Identificação da Segurança 

Social); 

3. Legalizar a troca de bens alimentares com o mesmo valor económico, isto é, recorrer à 

troca de bens excedentários por outros em falta; 

A médio e longo prazo 

4. Garantir a comparticipação financeira do Instituto de Segurança Social às IPSS´s, de 

forma a viabilizar a realização destes procedimentos administrativos por estas 

entidades; 

5. Criar um Programa Informático, enquanto instrumento facilitador de utilização para as 

IPSS´s no preenchimento e controlo de dados exigidos neste processo; 

6. Definir um Programa de Formação para Dirigentes, Técnicos e outras categorias 

profissionais das IPSS´s, relativo à viabilização do PCAAC; 

7. Estimular a criação de um Núcleo de Recolha, a nível local, para armazenamento, 

tratamento, distribuição e gestão dos géneros alimentares e outros.”  

 

Após a apresentação seguiu-se um momento para esclarecimento de dúvidas e/ ou sugestões, 

tendo o Centro Social de Palmela reforçado a importância desta questão junto da actuação das  

ipss.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4 - Apresentação e votação do Plano de Acção do Núc leo Executivo do CLAS Palmela 

para 2010 

 

O Senhor Presidente do CLAS Palmela referiu que após a aprovação do Plano de 

Desenvolvimento Social e com o Plano de Acção de 2010 estão reunidas as condições para 

um novo ciclo da nossa Rede Social, a que acresce a vantagem deste percurso colectivo de 

cerca de 9 anos e que se pretende cada vez mais consolidado em prol da melhoria efectiva das 

condições de vida das nossas populações e sobretudo, dos grupos mais vulneráveis. Como é 

reconhecido pela legislação em vigor que regula o funcionamento do Programa da Rede 

Social, os Núcleos Executivos são grupos operativos que devem contribuir para um 

funcionamento pleno dos Conselhos Locais de Acção Social. Neste sentido, o Senhor 

Presidente passou a palavra ao Núcleo Executivo (Raquel Almeida) para a apresentação do 

plano de trabalho para 2010 deste grupo operativo, bem como das suas competências. Foi 

referido que o Plano contem um conjunto de estratégias, designadamente de comunicação e 

informação; de avaliação e monitorização; de execução e operacionalização; de mobilização de 

parceiros; de reforço da coesão. As estratégias apresentadas contem um conjunto de 

actividades, as quais se encontram inscritas em cronograma de acção. -------------------------------- 

Após a apresentação segue-se um momento para esclarecimento de dúvidas e/ ou sugestões 

tendo o Senhor Presidente do CLAS Palmela colocado à votação dos parceiros o plano de 

trabalho apresentado. O documento, aprovado por unanimidade, foi ainda solicitado pelo 

Centro Social de Palmela, pelo que o Presidente informou que o mesmo seria disponibilizado 

através do site do clasp.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Informações  

 
Após a apresentação do ponto anterior, o Presidente deu inicio ao momento de apresentação e 

partilha de informações, tendo sido referido pela Câmara Municipal de Palmela (Ana Branco), o 

Projecto CLIC Sem Idade, que inicia, no próximo dia 12 de Maio, as acções de sensibilização 

na área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Este projecto, com abrangência 

ao nível das cinco freguesias do Concelho, tem como destinatários a população com 55 ou 

mais anos de idade, residente no Município. As acções têm a duração de uma hora e meia por 

sessão, durante 10 dias. O Projecto Clique Sem Idade abrange, nesta primeira fase, as 

freguesias de Poceirão, Quinta do Anjo e Pinhal Novo. ------------------------------------------------------ 

Seguiu-se a apresentação (Susana Gonçalves) do “Dia Internacional da Família – Festival dos 

Afectos”, promovido pela Câmara Municipal de Palmela em articulação com a Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinhal Novo, o Centro Social de Palmela, a União Sol 
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Crescente da Marateca, o Centro Social de Quinta do Anjo e o Centro de Cidadania Activa de 

Setúbal a realizar no próximo dia 15 de Maio, com um conjunto de actividades de carácter 

lúdico, pedagógico e recreativo.------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi ainda referido pelo Presidente uma informação relativa à atribuição de apoios financeiros às 

instituições, Cáritas Diocesana de Setúbal (Centro Comunitário S. Pedro da Marateca) (apoio 

ao funcionamento das actividades) e Associação de Reformados pensionistas e Idosos de 

Pinhal Novo (comparticipação para aquisição de elevador), no valor de 2500,0€ e 7000,0€, 

respectivamente, decisão firmada em reunião pública de 7 de Abril. A atribuição de apoios 

financeiros emerge como forma de contribuir para a concretização das actividades da Rede 

Social, relativamente às acções previstas no eixo das pessoas idosas e nas acções que são 

desenvolvidas junto das crianças e jovens e suas famílias, residentes nas freguesias de 

Marateca e Poceirão. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Momento de apresentação dos novos projectos a integ rar no Plano de Acção de 2010 da 

Rede Social e assinatura da Declaração de Compromis so  

 
Após o momento de partilha de informações, o Senhor Presidente do CLAS Palmela passou a 

palavra ao Pedro Antunes da LOGFRAME para a apresentação dos projectos enviados pela 

ARPI, ACIC, Igreja Evangélica Batista e pelo Agrupamento de Centros de Saúde de Setúbal e 

Palmela, enviados para o Núcleo Executivo e integrados no Plano de Acção de 2010, tal como 

acordado na sessão plenária de 28 de Janeiro. --------------------------------------------------------------  

Após a apresentação dos projectos seguiu-se um momento para esclarecimento de dúvidas e/ 

ou sugestões. De imediato recordou o Senhor Presidente que tal como acordado em plenário 

último, procedeu-se à alteração da Declaração de Compromisso, apresentando a actual a 

seguinte composição:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “No âmbito da implementação do Plano de Acção de 2010 do Conselho Local de Acção Social 

de Palmela, as entidades que integram este fórum de parceiros, aqui representadas, declaram 

o seu compromisso na concretização dos projectos nos quais são responsáveis ou parceiras, 

com vista à prossecução dos objectivos inscritos nos eixos que compõem o Plano de 

Desenvolvimento Social do Concelho de Palmela, respeitando os princípios de solidariedade, 

articulação e integração que orientam a intervenção da Rede Social.” ---------------------------------- 

O Senhor Presidente do CLAS Palmela reiterou que a mesma pretende espelhar o princípio da 

cooperação da Rede Social, não apresentando validade jurídica mas sendo, antes, um 

documento de compromisso de honra para uma acção colectiva.----------------------------------------- 

Referiu, de imediato, que a Declaração de Compromisso se encontra disponível na sala, 

devendo a mesma receber a assinatura dos parceiros. Após este momento, os parceiros foram 

chamados para a assinatura do documento “Declaração de Compromisso”, tendo o presidente 

informado que para este momento se encontra disponível um moscatel de honra .------------------ 
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Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião, da qual foi lavrada e 

aprovada a presente acta assinada pelo Presidente da Mesa. -------------------------------------------- 

 

O Presidente do Conselho Local de Acção Social Palmela 

 

Adilo Costa 


