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Acta nº5/2009 da Sessão Plenária do Conselho Local de Acção Social 

de Palmela (CLAS Palmela) 
 
 
 
 

 
Reunião Ordinária   Reunião Extraordinária  X 

 
Data: 22 Julho/2009  
 
Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela 
 
 
Agenda de trabalhos:  
1 – Apresentação, análise e votação da proposta de parecer do Núcleo Executivo ao 
projecto/ candidatura da Fundação Robert Kalley ao Programa Operacional do 
Potencial Humano (POPH), 6.12. 
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------------------------------ Acta n.º 05/2009 da Sessão Plenária do CLAS Palmela ------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos vinte e dois dias do mês de Julho do ano dois mil e nove o Conselho Local de 

Acção Social de Palmela, adiante designado de CLAS Palmela, reuniu pelas dez horas 

e trinta  minutos no auditório da Biblioteca Municipal de Palmela com a presença dos 

elementos que constam na lista de presenças em anexo e com a seguinte ordem de 

trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 1-  Apresentação, análise e votação da proposta de parecer do Núcleo 

Executivo ao projecto /candidatura da Fundação Robert Kalley ao Programa 

Operacional do Pontencial Humano (POPH), 6.12-------------------------------------------------

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

A Presidente do CLAS Palmela, Vereadora da Câmara Municipal, Adília Candeias, 

iniciou a reunião cumprimentando os parceiros e agradeceu a sua presença na 

reunião. Informou que a presente sessão corresponde a uma reunião extraordinária 

dada a necessidade de emissão de parecer da Rede Social ao  projecto /candidatura 

da Fundação Robert Kaley para a resposta de Serviço de Apoio Domiciliário, ao abrigo 

do Decreto-Lei nº115 de 2006 a e em conformidade com o Regulamento Interno do 

CLAS Palmela.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente do CLAS Palmela convidou a Fundação Robert Kalley a partilhar com os 

restantes parceiros os objectivos síntese do projecto/candidatura passando-se em 

seguida à apresentação da proposta de parecer do Núcleo Executivo à referida 

candidatura . -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Presidente do CLAS Palmela corroborou a ideia defendida pelos parceiros quanto 

ao trabalho meritório da Fundação Robert Kalley e sublinhou a importância do papel 

desempenhado por esta Fundação bem como,  das diferentes Instituições Particulares 

de Solidariedade Social locais. Posto isto passou-se à votação da proposta a qual foi 

aprovada por unanimidade, com a seguinte pontuação ------------------------------------------ 

.A Presidente do CLAS Palmela informou que: 

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

Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião, da qual foi lavrada e 

aprovada a presente acta assinada pela Presidente da Mesa e por quem a secretariou. 

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

A Presidente do Conselho Local de Acção Social Palmela 
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   Adília Candeias 
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