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       CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

Ata nº35 
 
Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezanove, pelas dez horas e trinta 
minutos, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, reuniu o Conselho Municipal de 
Educação (CME) nos termos dos artigos 13º e 14º do Regimento, tendo a convocatória 
sido enviada a dez de julho de dois mil e dezanove. O senhor Presidente da Mesa do 
Conselho fez-se acompanhar pela Senhora Vereadora Vitória Branco, responsável pela 
área da Educação, pelo Senhor Vice-Presidente Cláudio Carapuça e pela técnica Vitória 
Lérias, que secretariou a reunião. -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na reunião do CME estiveram presentes os seguintes membros: ----------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nuno Miguel Fernandes Mocinha, que presidiu a reunião (Presidente do CME); ---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Vitória Júlia Branco (Vereadora responsável pelo Pelouro da Educação); ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Claudio Carapuça (Vice-Presidente da Câmara Municipal de Elvas); -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- João Miguel Rosa (em representação da Delegada Regional de Educação do Alentejo); 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Paulo Ferreira (em representação das Instituições de Ensino Superior Público); ---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Fátima Figueira (Representante do pessoal docente do ensino secundário publico); ---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  João Orelhas (Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Publico); ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Maria do Céu Munoz (Representante do Pessoal Docente do Ensino Pré-Escolar 
Público) --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Carla Saldanha (Representante do Estabelecimento de Educação e do Ensino Básico 
Privado); -------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Maria Luísa Lopes (representante das Associações de Pais e Encarregada de Educação); 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Diogo Inácio (Representante das Associações de Estudantes); --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Maria Hermínia Almeida (Representante das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social que desenvolvem atividades na área da educação); --------------------------------------- 

- Maria Benedita Lopes (Representante dos Serviços de Segurança Social); -----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Georgina Silva (Representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional); -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Rui Massaneiro (Em representação das Forças de Seguram da PSP); ------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Gabriela Gonçalves (Representante das Forças de Segurança – GNR); ---------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Manuela Dias (Em representação da Diretora do Agrupamento de Escolas n. º1 de 
Elvas); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Brígida Gonçalves (Diretora do Agrupamento de Escolas nº2 de Elvas); --------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Fátima Pinto (Diretora do Agrupamento de Escolas nº3 de Elvas); ---------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes os seguintes membros do CME: ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausências justificadas:  
- Gaspar Magarreiro (Presidente da Assembleia Municipal) -------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- João Rondão (Representante das Juntas de Freguesia do concelho); ------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- José Martins (Representante dos Serviços Públicos de Saúde);--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausências injustificadas:  
- Sónia Trindade (representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação); 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Tiago Pereira (Representante dos Serviços Públicos da Área do Desporto e da 
Juventude); ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-ORDEM DE TRABALHOS ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto um – Período antes da ordem do dia ---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente deu inicio à reunião agradecendo a presença de todos os membros 
e colocou à votação a ordem de trabalhos, que foi aprovada por unanimidade. O Senhor 
Presidente questionou os presentes se queriam usar da palavra no período antes da 
ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Senhora Vereadora usou da palavra e informou que foi feita a visita às escolas, no final 
do ano letivo. A visita foi em conjunto com as seguintes equipas: Vereadora da área da 
Educação e a sua Equipa Técnica, Vice-presidente e sua Equipa Técnica, Presidente da 
Junta de Freguesia respetiva e representante de cada Direção de Agrupamento de 
Escolas ou Coordenadores de Estabelecimento. A Senhora Vereadora referiu que as 
escolas não estão assim tão degradadas como pensava e como as informações que lhe 
faziam chegar. Informou que se encontra a decorrer um procedimento para aquisição 
de mobiliário novo para algumas escolas. Informou ainda que foi afeta uma Assistente 
Operacional à EB1 da Terrugem. ------------------------------------------------------------------------ 
Não havendo mais nada a informar e não querendo mais ninguém fazer uso da palavra, 
o Senhor Presidente dá este ponto como encerrado e passa para o ponto 2 da ordem de 
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trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Dois – Aprovação da Ata da Reunião Anterior: -------------------------------------------- 

A Ata foi aprovada por unanimidade, não participou na votação o Presidente da Mesa, 
o Representante da Delegada Regional de Educação, a Representante do Pessoal 
Docente do Ensino Secundário Publico, a represente das Associações de Pais e o 
Representante das Associações de Estudantes, por não terem estado presentes na 
reunião anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa pediu autorização para antecipar a apresentação do ponto 3 pelo 
ponto 4. Esta alteração foi aprovada e o Presidente da Mesa pediu de seguida ao Técnico 
da Dgeste, em representação da Delegada Regional da Educação, para apresentar o 
relatório referido na ordem de trabalho. ------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro – Apresentação de relatório sobre o funcionamento do sistema 
educativo no concelho de Elvas (pelo representante do Ministério da Educação e 
Ciência): ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Técnico da Dgeste referiu que não lhe foi pedido superiormente pelos seus serviços 
para apresentar qualquer relatório, talvez devido ao fato das plataformas ainda não 
estarem fechadas e não haver condições para extrair dados concretos para apresentar. 
Referiu ainda que, como as Direções dos Agrupamentos têm atualmente mais 
autonomia, podem ser estas a apresentar os relatórios sobre o funcionamento das 
escolas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente do Conselho mostrou o seu descontentamento pelo facto da ausência de 
relatórios e solicitou que o mesmo fosse apresentado na próxima reunião. ---------------- 
Ponto três – Ponto de situação da descentralização de competências na área da 
educação: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente do CME informou que Câmara e Assembleia já deliberaram pela aprovação 
da transferência de competências na área da educação. Irá ser constituída uma 
Comissão de Acompanhamento constituída pelo Presidente da Câmara, Dgeste e um 
Diretor de cada agrupamento. Segundo o Presidente o sucesso desta medida depende 
da relação a estabelecer entre a Câmara e as Direções dos Agrupamentos. Tudo irá 
funcionar como até aqui, com algumas afinações a fazer, mas sempre em articulação 
com os agrupamentos de escolas. ---------------------------------------------------------------------- 
A falta de pessoal Assistente Operacional é uma constatação. O pessoal ausente por 
baixa médica, mesmo que prolongada, contam para os rácios. --------------------------------- 
A descentralização não passa a responsabilidade para o Município no que toca a grandes 
obras, são só mesmo as manutenções e conservações, como até aqui. As grandes obras 
continuam sob a responsabilidade do Ministério da Educação. -------------------------------- 
Rematou o presidente com estas últimas informações, referindo que o próximo CME 
realizar-se-á no inicio do próximo ano letivo. -------------------------------------------------------- 
Encerramento da reunião--------------------------------------------------------------------------------- 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião ordinária do Conselho Municipal 
da Educação pelo Presidente do CME, da qual se lavra a presente ata que depois de lida 
da qual se lavra a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada. ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


