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REGULAMENTO 
 

EMISSÃO DE PARECERES SOCIAIS 
 
 
 

Preâmbulo 
 
O presente documento surge da necessidade de unificar e regulamentar a emissão de 
Pareceres Sociais, por parte do CLAS de Silves, no que respeita à criação de respostas 
sociais, sobretudo em candidaturas a Programas / Projectos de âmbito Nacional e 
Regional, que venham beneficiar o concelho de Silves. 
 
O presente Regulamento será aplicado pelo Núcleo Executivo do CLAS de Silves, 
sempre que seja solicitado Parecer à implementação de respostas sociais no concelho e 
passará pela aprovação do CLAS de Silves. 
 
O presente documento é aplicado nos próximos dois anos, altura em que deverá ser 
revisto o Plano de Desenvolvimento Social. 

 
 

I 
(Enquadramento) 

 
A Rede Social, conforme consubstanciado na Resolução do Conselho de Ministros nº 
197/97, de 18 de Novembro de 1997, passa a ter capacidade para emitir pareceres 
sobre a cobertura equitativa e adequada do concelho por serviços e equipamentos 
sociais. Face a esta disposição, o Conselho Local de Acção Social de Silves 
considerando necessário qualificar o processo de emissão de pareceres sociais, 
elaborou, para o efeito, o presente Regulamento, que se rege pelas seguintes 
cláusulas. 
 
 

II 
(Disposições Gerais) 

 
Qualquer entidade, com intervenção no Concelho, no domínio social, deve solicitar à 
Rede Social de Silves o parecer para implementação de equipamentos, respostas e 
valências sociais e projectos integrados em programas. 
 
 

III 
(Tramitação do Processo) 

 
Todas as entidades que pretendam submeter os seus projectos à apreciação da Rede 
Social de Silves, deverão efectuar os seguintes procedimentos: 
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1 – Efectuar requerimento a solicitar o parecer, dirigido ao Presidente do Conselho 
Local de Acção Social, o qual deve ser acompanhado do projecto de candidatura a 
concurso. Na impossibilidade da sua apresentação, deve ser apresentada a pré- 
candidatura, onde conste a justificação do projecto, os objectivos, a metodologia, as 
linhas de desenvolvimento do projecto, com as principais actividades a promover e 
respectivo cronograma e os recursos que pretende afetar. 
 
2 – O processo deve ser entregue no Gabinete de Acção Social, da Câmara Municipal 
de Silves, com excepção do disposto no n.º 4 deste mesmo artigo. 
 
3 – Sempre que se considere necessário, poderá ser solicitada informação 
complementar, ficando assim, suspenso, até entrega das informações solicitadas, a 
contagem do tempo referido no número 1, do capítulo VIII. 
 
4 – Quando o pedido de parecer for relativo à implementação de equipamentos, 
respostas e valências sociais o pedido de parecer deve ser efectuado à Segurança 
Social, em duplicado, a qual remeterá o processo à Rede Social, para análise. 
 
 

IV 
(Competências) 

 
1 - No âmbito das estruturas do Conselho Local de Acção Social, cabe ao Núcleo 
Executivo, a emissão dos pareceres, segundo o definido no presente Regulamento. 
 
2 – No caso do pedido de parecer ser efectuado por uma das entidades que integre o 
Núcleo Executivo, o membro que a representa na Comissão, não poderá participar da 
decisão. 
 
3 – Se, eventualmente, no âmbito da decisão, surgir qualquer situação de empate, o 
representante da Câmara Municipal, no Núcleo Executivo, terá voto de qualidade. 
 
4 - Sempre que possível, o Núcleo Executivo deve articular a emissão do parecer com 
as Comissões Sociais de Freguesia da área territorial do serviço, caso esta tenha sido 
criada.  

 
V 

(Critérios) 
 

1 - Os critérios utilizados na análise dos processos para emissão de pareceres são os 
seguintes: 
a) Pertinência – Os objectivos do projecto encontram-se identificados no Diagnóstico 
Social e vão de encontro ao priorizado no Plano de Desenvolvimento Social; 
 
b) Subsidariedade – Os objectivos do projecto prevêem a rentabilização e 
optimização de recursos existentes no território (concelho); 
 
c) Concertação – O projecto prevê a concordância do CLAS na candidatura; 
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d) Parcerias – O Projecto identifica os parceiros, as respectivas responsabilidades e os 
recursos a disponibilizar; 
 
e) Inovação – O projecto prevê a realização de actividades inovadoras, adequadas 
aos contextos sociais e aos públicos que envolve, acrescentando valor às práticas já 
desenvolvidas; 
 
f) Divulgação da informação – O projecto prevê mecanismos de disseminação dos 
resultados e das práticas desenvolvidas; 
 
g) Empregabilidade – O projecto prevê a criação de novos postos de trabalho, bem 
como a formação e qualificação dos recursos humanos envolvidos; 
 
h) Sustentabilidade/Viabilidade – O projecto prevê a sua auto-sustentação e 
sobrevivência para além do tempo de realização. 
 
 

VI 
(Pontuação Final) 

 
1 – A pontuação final resulta do somatório da percentagem ponderada atribuída a cada 
critério.  
 
2 – Merecem parecer favorável os projectos que tiverem pontuação entre 50 a 100 
pontos e parecer desfavorável os pedidos de parecer que tiverem entre 0 a 49 pontos. 
 
3 – Na situação expressa no n.º 1 do artigo VI do presente Regulamento, merecem 
parecer favorável os pedidos de parecer que tiverem pontuação entre 20 a 40 pontos e 
parecer desfavorável os projectos que tiverem entre 0 a 19 pontos. 
 
 

VII 
(Emissão de Pareceres) 

 
Legitimidade 

 
Compete ao Núcleo Executivo emitir os pareceres da Rede Social, que deverão ser 
validados por deliberação do Plenário do CLASS. 
 
 
 

Validade 
 

1 – O parecer deve ser emitido até vinte dias após a data de entrega do projecto de 
candidatura remetido a apreciação. 
2 – Em caso de parecer desfavorável, o Núcleo Executivo deverá precedê-lo das 
recomendações que considerar necessárias para um melhor enquadramento do 
projecto nos critérios aprovados por este Regulamento. 
 3 - Em caso de parecer desfavorável, a entidade proponente pode reclamar, no prazo 
de oito dias. 
4 - A análise do pedido de reapreciação deve ser efectuada até oito dias após receção 
da reclamação. 
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5- Em caso de parecer favorável o mesmo terá a validade de 12 meses, 
salvaguardando que: 

a) A não implementação da resposta/projeto no tempo considerado implica que a 
entidade informe o CLAS sobre os motivos da não implementação do mesmo; 

b) Findo o prazo e continuando a ser necessário o parecer, deve a entidade 
reforçar o pedido de emissão de parecer. 

 
 

Excepções 
 

1- Pela frequente e generalizada emissão de pareceres e de acordo com o D.L. 
64/2007 de 14 de Março, a aprovação dos pareceres pelo Plenário poderá ser feita em 
alternativa através do envio dos mesmos aos parceiros, através de e-mail, fax ou 
correio, com aviso de recepção, nos termos do disposto do Art. 70º do CPA. 
2- Deverá ser adoptado o meio que se afigura mais adequado e célere, com pedido 
expresso de aprovação / não aprovação sobre a matéria. 
3- O parecer deve ser emitido no prazo de 10 dias úteis, sob pena de se considerar os 
mesmos aprovados (art. 71º, 91º e 99º do CPA) 
4- Findo o prazo supra referenciado, caso não exista resposta em contrário, o parecer 
do Núcleo Executivo é considerado tacitamente aprovado. 
 
 
 

VIII 
(Disposições Finais) 

 
O presente regulamento poderá, a todo o tempo, ser alterado, exigindo-se, para tal, a 
aprovação do CLAS. 
 
 

 
 

 
 

Presidente do CLASS 
 
 

Luísa Conduto Luís 
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