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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA 

 

Ordem de trabalhos: 
Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião de 15 de junho. 
Ponto 2 – Tomada de posse dos elementos cooptados da comunidade local. 
Ponto 3 – Eleição do presidente do Conselho Geral 
Ponto 4 – Outros assuntos e deliberações. 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior de 15 de junho. 

• Foi aprovada a ata da reunião do dia 15 de junho por todos os elementos do Conselho Geral, com 

direito a voto, que estiveram presentes na referida reunião. 

Ponto 2 - Tomada de posse dos elementos da comunidade local. 
 

• Em conformidade e com o que ficou decidido por unanimidade na reunião de 15 de junho, procedeu-

se ao envio dos convites às entidades cooptadas por este órgão máximo de gestão, a saber: as Juntas 

de freguesia de Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d’El Rei, respetivamente. Tendo as respostas sido 

positivas ao convite que lhes foi endereçado, tomaram posse perante o Conselho Geral. 

Ponto 3 - Eleição do presidente do Conselho Geral. 
 

• Relativamente a este ponto foi indicada por alguns elementos do Conselho Geral a docente Ana Paula 

Rodrigues para exercer este cargo. 

• De acordo com o disposto no número dois do artigo 13º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

na sua republicação do Decreto-Lei nº137/2012 de 2 de julho, procedeu-se à votação, da qual se 

apuraram os seguintes resultados: 

     Total 

N.º votantes 15 

N.º votos em branco 0 

N.º votos nulos 0 

 

• Não votou a docente Sara Andrade, Diretora deste Agrupamento. 

• Assim, foi eleita por unanimidade a docente Ana Paula Rodrigues para Presidente do Conselho Geral, 

com quinze votos a favor. 

CONSELHO GERAL 
Ano letivo: 2020/2021 

Data: 08/07/2021 Sala: Refeitório 

Ata n. º11 em Minuta Hora: 18:30h Presidente: Ana Paula Rodrigues 

Nos termos e para os efeitos do artigo 34º, do Código do Procedimento Administrativo, foram aprovadas 
a ata e as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento a ata em minuta: 
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Ponto 4 – Outros assuntos e deliberações. 

• Todos os presentes foram informados que a próxima reunião do Conselho Geral será marcada para o 

dia 22 de julho, pelas 18:30h. 

• Foi proposto e aprovado por unanimidade o pedido de autorização de gozo de férias da Diretora (de 

26 de julho até 06 de agosto de 2021). 

• Um dos representantes da autarquia manifestou a sua preocupação relativamente ao facto de o 

Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento apresentar um estado de degradação considerável. A 

Diretora explicou que, relativamente àquela infraestrutura, já tinha contactado em outubro de 2019, 

via e-mail, o Delegado Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo a fim de lhe reportar o estado 

em que se encontrava aquele espaço desportivo já na altura, cuja presença de infiltrações no telhado 

decorrentes das águas pluviais, colocavam em causa a lecionação de aulas e especificando as 

situações que urgiam intervenção. Posteriormente, foi respondido pela DGEstE que o processo se 

encontrava em descentralização e que estaria sob a alçada do Município. A representante do 

Município presente assegurou que iria reforçar a necessidade dessa intervenção junto da tutela. 

 

Esta ata em minuta foi aprovada, oralmente, por unanimidade, no término da reunião ocorrida em 08 de 

julho de 2021. 

A Presidente do Conselho Geral: 

Ana Paula Rodrigues 
 

 

 


