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ACTA N º 55 

Núcleo Executivo 

 

Aos dezasseis dias do mês de Junho de dois mil e quinze reuniram, pelas quinze horas 

no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mirandela, as seguintes entidades: Câmara 

Municipal de Mirandela; Santa Casa da Misericórdia; Instituto de Emprego e Formação 

Profissional – Centro de Emprego de Mirandela; Coordenador do Programa CLDS +; 

Centro de Saúde I; Centro Distrital de Segurança Social; Direção Geral de Reinserção 

Social. 

 

Entidades Ausentes: 

Agrupamento Escolas de Mirandela 

 

Ordem de trabalhos: 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Aprovação de relatório de execução final do programa CLDS +; 

3. Outros assuntos. 

Aditamento: CERIMIRANDELA - Emissão de parecer técnico para a criação de um 

ATL para mobilidade condicionada. 

 

Primeira ordem de trabalho: Aprovação da ata da reunião anterior. 

O Senhor Presidente deu início à reunião. Colocou a aprovação a ata da reunião 

anterior. Foi dispensada a leitura pois foi enviada a todos os elementos do núcleo 

executivo. 

O Senhor Presidente informou do aditamento feito na reunião e que foi enviado via 

correio eletrónico aos representantes do núcleo executivo: CERIMIRANDELA - 

Emissão de parecer técnico para a criação de um ATL para mobilidade condicionada. 
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Segunda ordem de trabalho: Aprovação de relatório de execução final do programa 

CLDS +. 

O relatório de execução final do programa CLDS + foi enviado a todos os elementos do 

núcleo executivo. O Senhor Coordenador do Programa informou que o programa 

termina a cinco de Junho, existindo um prazo limitado para a aprovação do mesmo em 

plenário. O mesmo fez um resumo do relatório que seguiu em anexo, referindo que 

todas as atividades previstas foram realizadas. 

O Senhor Presidente referiu que seria importante a continuidade do projeto. Aguarda-se 

a abertura de concursos para a candidatura, assim como para a Rede Local de 

Intervenção Social. Informou que neste momento foi feita uma candidatura para um 

gabinete de inserção emprego (G.I.P.). 

Foi colocada a aprovação o relatório de execução final do C.L.D.S. +. O mesmo ficou 

aprovado por unanimidade como favorável. 

Aditamento: CERIMIRANDELA - Emissão de parecer técnico para a criação de um 

ATL para mobilidade condicionada. 

Foi enviado a todos os elementos do núcleo executivo um resumo do projeto da 

CERCIMIRANDELA. Pretende-se criar um Atelier de Tempos Livres para crianças 

com mobilidade condicionada a partir dos três anos de idade.  

A Representante da Segurança Social informou que não poderá aprovar o referido 

parecer visto que esta resposta social não está tipificada ao nível da Segurança Social, 

logo não vai ser licenciada.  

O Senhor Presidente informou que a necessidade desta resposta social foi identificada 

pelos representantes do órgão plenário, e está definida com uma área estratégica de 

intervenção a nível concelhio.  

A proposta vai ser levada a reunião plenária com a finalidade de ser analisada e 

aprovada. 

 Outros assuntos.  

O Senhor Presidente informou que a próxima reunião de núcleo executivo será para 

preparar as jornadas da Rede Social. 

A Representante da Segurança Social informou que vão ser apoiadas nas férias de verão 

ao abrigo do programa PERA (Programa de Reforço Alimentar) cinco crianças.  

Não havendo mais assuntos a abordar a reunião deu-se por encerrada às dezasseis horas. 

 

 


