
                                                         
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA 

 

ACTA N.º 03/2004 

 

-----Aos vinte e seis dias do mês de Julho do ano dois mil e quatro, 

reuniram, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Município na Vila de 

Mafra, os representantes das entidades que, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, constituem o 

Conselho Municipal de Educação, estando presentes: O Senhor Engenheiro 

José Maria Ministro dos Santos, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de Mafra e Vereador responsável pelo pelouro da educação, a 

Doutora Ana Maria Gonçalves como representante do pessoal docente do 

ensino secundário público, o Doutor Alfredo Coelho de Carvalho como 

representante do pessoal docente do ensino básico público, as Senhoras 

Maria da Nazaré Esteves e Ana Isabel da Silva Cordeiro como representantes 

das associações de pais e encarregados de educação, a Senhora Maria 

Helena Ferreira Inácio em representação das instituições particulares de 

solidariedade social que desenvolvem actividade na área da educação, o 

Doutor Rui Fernandes Venda como representante dos serviços públicos de 

saúde, o Senhor Luís Santos em representação do Centro Distrital de 

Solidariedade e Segurança Social de Lisboa, Doutor Miguel Passos Morgado o 

representante dos serviços de emprego e formação profissional, , Director de 

Centro de Emprego de Torres Vedras e o Senhor Capitão António Maciel 

Silva, da Guarda Nacional Republicana em representação das forças de 

segurança. Faltaram o representante da Direcção Regional de Educação de 

Lisboa, Doutora Ricardina Guerreiro, a Senhora Maria João Henriques como 

representante dos estabelecimentos de educação e de ensino básico e 

secundário privados, o Senhor João Gonçalo Pedro representante da 

associação de estudantes da Escola Secundária José Saramago, o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, Doutor Joaquim Francisco Silva 

Sardinha e o Presidente da Junta de Freguesia da Venda do Pinheiro, Senhor 

Vítor Gonçalves Pereira Rodrigues, em representação das Juntas de 
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Freguesia do Concelho.-----------------------------------------------------------

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

-------Foi declarada aberta a reunião quando eram nove horas e quarenta 

minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------

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

-- 

 

ORDEM DE TRABALHOS:  

1. Aprovação das actas das reuniões anteriores; 

2. Regimento do Conselho Municipal de Educação (art.º 8.º do Decreto-

Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro; 

3. Plano de Intervenção da Câmara Municipal de Mafra, para os Jardins 

de Infância e Escolas Básicas do 1.º ciclo, Escolas Básicas do 2.º e 3.º 

ciclo e Escolas Secundárias – ano lectivo 2004/2005; 

4. Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2004/2005; 

5. Acção Social Escolar referente ao ano lectivo 2004/2005 para as 

Escolas Básicas do 1.º ciclo. 

 

-----Declarada aberta a reunião, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Mafra, fez uma adenda à ordem de trabalhos informando os presentes 

que aguarda a nomeação de um novo representante do pessoal docente da 

educação pré-escolar pública, devido à Doutora Maria do Céu Garcia dos 

Reis Loureiro Alves ter abdicado da nomeação, em virtude do Agrupamento 

de Escolas das Freguesias de Igreja Nova/ Cheleiros/ Alcainça ter sido 

extinto e integrado no Agrupamento Vertical de Escolas de Mafra.------------

----------------Em conformidade com o ponto n.º 1, da ordem de trabalhos, 

foram  aprovadas as actas n.º1 e n.º2 das reuniões anteriores.---------------

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

---------------No âmbito do ponto n.º 2, o Regimento do Conselho Municipal 

de Educação (art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, 

elaborado pela Autarquia, a representante do pessoal docente do ensino 
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secundário público, Doutora Ana Gonçalves pediu a palavra e solicitou a 

alteração do artigo 18.º, ponto 2, passando a ler-se “ A convocatória, (...) 

será enviada a todos os membros com a antecedência mínima de 5 dias 

úteis.” Esta alteração foi aprovada e efectuada no decorrer da reunião. O 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra, propôs que as instituições 

elegessem um 1.º e 2.º substituto para estarem representadas na reunião 

do Conselho Municipal de Educação e que entre eles devem permutar a 

informação para que todos estejam dentro dos assuntos e interligados entre 

si. Nada mais havendo a alterar ou acrescentar ficou aprovado o regimento.-

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

------Por solicitação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra, o 

ponto número três da ordem de trabalho, foi apresentado pela Directora do 

Departamento Sócio-Cultural, Doutora Paula Cordas, informando os 

presentes que o Plano de Intervenção da Câmara Municipal de Mafra, para 

os Jardins de infância e Escolas Básicas do 1º ciclo, é um documento prático 

para consulta na perspectiva do professor/utilizador. Descreve o 

funcionamento nas áreas das competências da Autarquia  e explica como é 

que se procede à reparação e recuperação das instalações dos 

Estabelecimentos de Ensino (novos e antigos) e aquisição do 

apetrechamento geral e material didáctico. No próximo ano lectivo 

2004/2005, destaca-se a entrega de dois tinteiros para as impressoras e 

dois filmes de fax por escola de lugar unitário, contemplando as restantes de 

tinteiro e filme de fax por turma. Relativamente ao equipamento informático 

das escolas e no âmbito do PRODEP III, em que a Câmara se candidatou e 

foi aprovado, visando a colocação, por sala, de equipamento informático até 

ao valor de 1.000€/sala (computador, impressora e scanner) e cd’s 

multimédia educativos até 250€/sala, nas Escolas B1 com mais de 10 

alunos. Assim o Estado apoia financeiramente em 75% e a Câmara Municipal 

Mafra em 25%, para o apetrechamento informático e multimédia de 102 

salas de aula das Escolas B1. No que diz respeito á saúde escolar (vacinação 

e alimentação), a Autarquia tem este ponto em aberto, pois estamos a 
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aguardar a intervenção do Centro de Saúde de Mafra para que em parceria 

se possa desenvolver acções de sensibilização nas Escolas.-------------------- 

-----O Sr. Presidente da Câmara Municipal Mafra, questionou os presentes 

sobre o Plano de Intervenção da Câmara Municipal de Mafra, para os Jardins 

de infância e Escolas Básicas do 1º ciclo 2004/2005.---------------------------

-----Não sendo solicitadas intervenções, a Directora do Departamento Sócio-

Cultural, Doutora Paula Cordas, continuou a apresentação do ponto 3, 

nomeadamente o Plano de Intervenção para as Escolas Básicas do 2.º e 3.º 

ciclo e Escolas Secundárias para o ano lectivo 2004/2005, semelhante ao 

Plano apresentado anteriormente para os Jardins de Infância e Escolas 

Básicas do 1.º ciclo, e com o intuito de promover e  desenvolver projectos 

que estimulem a criatividade e sensibilização dos jovens, para temas como a 

aquisição de conteúdos curriculares e programáticos, preservação do meio 

ambiente, saúde escolar, actividades de educação e expressão físico motora, 

desporto e expressão artística. No âmbito das Jornadas da Juventude, no 

inicio do ano lectivo,  realizar-se-á uma reunião para calendarização de 

acordo com o Plano de Actividades das Escolas.---------------------------------

-----O Sr. Presidente perguntou aos presentes se queriam intervir e de 

acordo com o solicitado passou a palavra ao Doutor Rui Venda.---------------

-----O representante dos serviços públicos de saúde, Doutor Rui Venda, 

pediu a palavra, referindo a dificuldade que o Centro de Saúde tem a nível 

de Recursos Humanos (enfermagem / médicos) devido às dimensões dos 

projectos relativos à Saúde Escolar, que gostariam de efectuar em parceria 

com a Autarquia, mas informou que irá tentar na próxima reunião do 

Conselho Municipal de Educação, trazer informações mais objectivas sobre a 

colaboração do centro neste âmbito.--------------------------------------------- 

-----A representante do pessoal docente do ensino secundário público, 

Doutora Ana Gonçalves, considerou bastante enriquecidos e equilibrados os 

Planos de Intervenção e solicitou que no inicio do ano lectivo se fizesse uma 

reunião sobre a calendarização e a temática das Jornadas da Juventude, 

destinadas aos alunos da Secundária, para que atempadamente 
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conjugassem com o Plano de Actividades da Escola.---------------------------- 

-----O Sr. Presidente da Câmara Municipal Mafra concordou e passou a 

palavra ao representante do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança 

Social de Lisboa, o Senhor Luís Santos, que questionou a Autarquia sobre a 

existência de psicólogos nas escolas do Concelho para o apoio aos jovens.--- 

-----A Directora do Departamento Sócio-Cultural, Doutora Paula Cordas, 

informou que nem todas as escolas têm psicólogos, mas os jovens que 

apresentam problemas são, geralmente, encaminhados pelo professor para 

a psicóloga que faz atendimento semanalmente no Espaço Jovem da Venda 

do Pinheiro.------------------------------------------------------------------------

- -----Não havendo nada mais a acrescentar, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal Mafra consultou os presentes relativamente aos Planos de 

Intervenção dos Jardins de Infância, Escolas B.1, E.B.2,3 e Secundária,  

concluindo-se uma apreciação bastante positiva. -------------------------------

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

------A Directora de Departamento Sócio Cultural, por indicação do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal Mafra, tomou a palavra e explicou o ponto 

n.º 4 da ordem de trabalhos, Plano de Transportes Escolares para o ano 

lectivo 2004/2005, dando cumprimento ao número 1 do artigo 4.º, do 

Decreto-Lei n.º22/84, de 5 de Setembro e fez referência à alteração da 

legislação neste âmbito, que foi aprovada mas apenas entrará em vigor em 

2005 e referindo ainda a demora da publicação da Rede Escolar, que até à 

presente data não foi divulgada.-------------------------------------------------

------Após algumas intervenções sobre a alteração da legislação relativa aos 

transportes escolares, o Sr. Presidente, propôs, segundo o artigo 27.º, 

numero 3, do Código de Procedimento Administrativo, que a Acta fosse 

aprovada em Minuta, o que foi efectuado.---------------------------------------

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

------A Directora de Departamento Sócio Cultural explicou o ponto número 

cinco da ordem de trabalhos – Acção Social Escolar, e comunicando que nos 

anos lectivos anteriores a Autarquia transferia o valor monetário atribuído a 
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cada criança consoante os rendimentos do agregado familiar, para a Junta 

de Freguesia a que o aluno pertencia. No próximo ano lectivo 2004/2005 a  

Autarquia procederá à entrega de um vale aos Encarregados de Educação 

dos alunos que necessitam de auxílios económicos para a aquisição exclusiva 

de manuais escolares e ou material didáctico.-----------------------------------

-----As representantes da associação de pais e encarregados de educação, 

alertaram para o facto de que nas papelarias/livrarias os pais poderiam 

adquirir diversos materiais, inclusive tabaco, devendo a Autarquia ser 

imparcial na fiscalização dos materiais adquiridos através dos vales.----------

-----A Directora de Departamento Sócio Cultural comunicou que na reunião 

a realizar com as papelarias/livrarias essa recomendação irá ser 

considerada. ------O Sr. Presidente da Câmara Municipal Mafra recomendou, 

em nome do Conselho Municipal de Educação, que os Agrupamentos de 

Escolas, para o ano lectivo 2005/2006, devem tomar a iniciativa de indicar 

um manual único para todos os estabelecimentos de ensino, mediante o ano 

de escolaridade. Informou, também, os presentes da situação actual dos 

novos estabelecimentos de ensino fazendo um breve resumo das datas das 

inauguração previstas para os ano lectivo 2004/2005 e 2005/2006.----------

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

-----As representantes da associação de pais e encarregados de educação 

questionaram o Sr. Presidente, sobre a posição da Autarquia relativamente à 

preservação dos edifícios dos estabelecimentos de ensino que se encontram 

encerrados.------------------------------------------------------------------------

- -----O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mafra informou que a 

autarquia tem reutilizado os espaços em conformidade com as necessidades 

da comunidade local, não esquecendo nunca a importância da arquitectura 

deixada através dos planos centenários.-----------------------------------------

-----Por solicitação do Senhor Presidente da Câmara Municipal Mafra o 

representante das forças de segurança, fez um balanço breve sobre a 

Segurança nas escolas durante o passado ano lectivo e alertou para o 

importante controlo de entradas e saídas dos estabelecimentos de Ensino, 
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em especial nas E.B.2,3 e secundárias, aquando os encarregados de 

educação autorizam/ ou não a saída dos seus educandos do Estabelecimento 

de Ensino durante as horas lectivas. Expressou, também, a dificuldade 

sentida, por parte das autoridades, na fiscalização de venda de bebidas 

alcoólicas a menores de 16 anos e no desconhecimento da existência de 

jogos de fortuna/ azar nas bares e cafés nas imediações dos 

estabelecimentos de ensino. Informou os presentes da alteração da 

legislação dos jogos de diversão, que passou a competência de fiscalização 

para as Autarquias locais. Relativamente às ocorrências registadas no 

âmbito das escolas e que envolveram alunos, durante o passado ano lectivo 

foram efectuadas 27 diligências no âmbito do abandono escolar, 3 ameaças 

de bomba, 1 tentativa de furto com arma branca, 1 assalto com arma de 

alarme envolvendo 4 indivíduos, 3065 artigos pirotécnicos na época de 

Carnaval na zona da Malveira, 4 furtos de telemóveis e 2 investigações 

relacionadas com estupefacientes. No final colocou à disposição os serviços 

da Guarda Nacional Republicana para eventuais palestras no âmbito do 

ambiente, pois existe uma equipa especializada no assunto, para provas/ 

passeios de BTT em que passem por estradas nacionais e para todos os 

eventos que necessitem de colaboração dos mesmos.--------------------------

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

------O Sr. Presidente da Câmara Municipal Mafra relembrou que devem 

sempre solicitar a autorização ou licenciamento da Autarquia para as 

diversas provas, salvaguardando o Estabelecimento de Ensino. Em 

conformidade com o solicitado pelos presentes, ficou agendada a próxima 

reunião do Conselho Municipal de Educação, para o dia 08 de Outubro de 

2004, às 9:30. A ordem de trabalhos deverá ser enviada posteriormente 

mediante as sugestões dos presentes que atempadamente devem informar 

sobre os assuntos que desejam ver abordados durante a reunião.------------

------Nada mais havendo a tratar, quando eram onze horas e dez minutos, o 

Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual, para constar, se 

lavrou a presente acta que vai ser assinada por todos os presentes.----------
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-------------------------------------------------------------------------------------

- 

Eng. Ministro dos Santos_________________________________________ 

Doutora Ana Maria Gonçalves_____________________________________ 

Doutor Alfredo Coelho de Carvalho_________________________________ 

Maria da Nazaré Esteves_________________________________________ 

Ana Isabel da Silva Cordeiro______________________________________ 

Irmã Maria Helena Ferreira Inácio__________________________________ 

Doutor Rui Fernandes Venda______________________________________ 

Luís Santos___________________________________________________ 

Doutor Miguel Passos Morgado____________________________________ 

Capitão António Maciel Silva______________________________________ 

 

 


