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Minuta Ata 

Aos 18 dias do mês de Junho de 2015, pelas 14H00, reuniu em Plenário o Conselho 

Local de Acção Social de Vila Nova de Cerveira, doravante designado por CLAS, no Salão Nobre 

da Câmara Municipal que, por falta de quórum, reuniu trinta minutos mais tarde conforme 

previsto no Regulamento Interno e cuja lista de presenças se encontra em anexo, com a 

seguinte ordem de trabalhos:  

1) Informações Gerais;  

2) Avaliação Intermédia do Plano de Ação 2015; 

3) Esclarecimentos sobre o Orçamento Participativo e eventuais propostas; 

4) Apresentação do Projeto Casa Nova; 

5) Outros assuntos. 

 

A Presidente do CLAS de Vila Nova de Cerveira deu as boas-vindas aos presentes e 

justificou a ausência da representante do Instituto Português de Desporto e Juventude e da 

representante da Segurança Social. ------------------------------------------------------------------------------ 

Não havendo informações, a reunião iniciou com a apresentação do segundo ponto. A 

Presidente do CLAS referiu algumas ações do Plano de Ação que ainda não estão executadas. E 

solicitou aos parceiros que se empenhassem na realização destas atividades.------------------------ 

Seguiu-se o terceiro ponto do orçamento participativo, tendo informado que termina a 

16 de julho às 24h00, o prazo de submissão de propostas. Os interessados podem apresentar 

as propostas em formulário próprio, através da Internet em http://op.cm-vncerveira.pt/, de 

acordo com o regulamento aprovado. Podem participar cidadãos com idade a partir dos 15 

anos, naturais, residentes, trabalhadores ou estudantes no concelho. A autarquia avançou com 

dois processos paralelos de OP (Geral e Jovem), com uma verba total de 100.000,00€ e visa 

apresentação de contributos dos cidadãos para projetos que gostaria de ver implementados 

no concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De seguida, foi apresentado o Projeto Casa Nova, o qual a autarquia de Vila Nova de 

Cerveira está a implementar em articulação com as Juntas de Freguesia e outros parceiros 

sociais, um novo projeto de intervenção em habitações de agregados familiares mais 

vulneráveis. O ‘Casa Nova’ visa apoiar obras de pequena dimensão que contribuam para a 

melhoria da qualidade de vida no dia-a-dia. Com o objetivo de promover a inclusão social, o 

Município de Vila Nova de Cerveira está a implementar um projeto de complementaridade à 
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habitação degradada. O ‘Casa Nova’ surge como um mecanismo de incentivo e promoção de 

medidas de apoio na resolução de pequenos problemas habitacionais (pequenas obras de 

conservação, reparação ou beneficiação de habitações degradadas, em serviços de carpintaria, 

serralharia, canalização, isolamentos e impermeabilização, podendo outros serviços serem 

ponderados de acordo com as competências dos serviços), nomeadamente, em situações de 

maior carência. Pela sua proximidade às populações, cabe aos presidentes de junta proceder à 

sinalização de casos que possam integrar este projeto para, posteriormente, serem sujeitos a 

uma informação técnica. Após análise e aprovação, as obras solicitadas serão executadas, após 

contratualização, em parceria pelos serviços da autarquia e pelas Juntas de Freguesia.------------  

No ponto da ordem de trabalhos “Outros Assuntos” não foram discutidos quaisquer 

assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi dada por encerrada.---------------------- 

 

A Presidente do CLAS 


