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CONSELHO GERAL 

Ata número 23 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, pelas dezoito horas, sob a 

presidência da professora Margarida Cancela, reuniu o Conselho Geral com a presença dos seus 

membros conforme consta na folha de registo de presenças. --------------------------------------------------  

A ordem de trabalhos da reunião teve como ponto único, a eleição do Presidente do Conselho Geral 

para o quadriênio 2013/2017 do Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos.  ------------------------   

A reunião iniciou-se com a indicação da legislação que suporta a eleição do presidente do Conselho 

Geral, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 75/2008, de  22 de abril, sobre o regime de autonomia, 

administração e gestão de estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básicos 

e secundário, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 137/2012 de 2 julho, artigo 13.º, 

ponto 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, a atual presidente do Conselho Geral, esclareceu que o novo mandato terá a duração de 

quatro anos, salientando que o mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação 

tem a duração de dois anos escolares (Artigo 16.º, ponto 2. do Decreto -Lei n.º 75/2008, de  22 de 

abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 137/2012 de 2 julho. --------------------------  

Após os esclarecimentos solicitou-se aos novos membros do Conselho Geral qual a disponibilidade 

dos mesmos para a candidatura a presidente do Conselho Geral. ---------------------------------------------  

A representante da Camara, Drª Idalina Polido entende que a Presidência do Órgão deve ser definida 

de entre os representantes dos docentes. Opinião corroborada pelo representante do Centro de 

Saúde, Dr. João Diegues, os restantes membros anuíram em relação a este entendimento. ------------  

Apresentou-se a eleição a Presidente do Conselho Geral o professor José Carlos Sousa, candidatura 

única. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Do respetivo ato registaram-se dezassete (17) votos válidos no professor José Carlos Sousa e um (1) 

voto branco. Foi assim, eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em 

efetividade de funções o Professor José Carlos Sousa. . --------------------------------------------------------  

A professora Margarida Cancela terminou as suas funções no Órgão passando a palavra ao novo 

Presidente do Conselho Geral.  --------------------------------------------------------------------------------------  

O professor José Carlos Sousa agradeceu a sua eleição, aproveitando para definir os assuntos a 

tratar em conformidade com as exigências do novo mandato, nomeadamente a 

atualização/reformulação do Regimento Interno do Conselho Geral e o horário das reuniões, tendo 

em conta a participação de todos os seus membros.  -----------------------------------------------------------  

Por último foi agendada a próxima reunião do Conselho Geral, tendo sido definida para dia vinte e 

dois (22) de janeiro de 2014, pelas dezoito horas e trinta minutos (18.30h).  ------------------------------  

E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata.  ------  

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

 
A Presidente 

do Conselho Geral 
 O Secretário  

 _________________________  
 

_____________________ 
 

 


