Conselho Geral
Ata número quarenta e seis
Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e trinta minutos, sob a
presidência da professora Rosária Arroja, reuniu o Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, com a presença dos membros que constam na folha de
registo de presenças.
A ordem de trabalhos da reunião teve os seguintes pontos, tal como indicado na convocatória do dia 28 de
junho de dois mil e dezassete:

1- Leitura, discussão e votação da ata número 45 do Conselho Geral.
2- Tomada de posse do diretor para o quadriénio de 2017-2021, de acordo com o ponto 1, do artigo 24º,

do Decreto-Lei nº 75/2008, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei137/2012, de 2 de julho.
3-

Preparação das eleições para o Conselho Geral (2017-2021), de acordo com os artigos 15º e 16º, do
Decreto-Lei nº 75/2008, com a nova redação dada pelo do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho e o
previsto no Regulamento Interno.

4-

Outros assuntos.
Dando início à Ordem de Trabalhos e no seu primeiro ponto - Leitura, discussão e votação da ata

número 45 do Conselho Geral, a presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja, informou que em virtude das
várias alterações recebidas à referida ata, será novamente enviada a enviar a ata com as alterações
propostas pelos conselheiros, e a mesma será discutida e colocada

à aprovação, no próximo Conselho

Geral.
No seguimento da Ordem de Trabalhos, passou-se ao ponto dois - Tomada de posse do Diretor para o

quadriénio de 2017-2021, de acordo com o ponto 1, do artigo 24º, do Decreto-Lei nº 75/2008, com a nova
redação dada pelo Decreto-Lei137/2012, de 2 de julho. A presidente do Conselho Geral informou, que na
sequência do resultado da eleição do professor Carlos Vilas, ao cargo de Diretor do Agrupamento de Escolas
José Maria dos Santos, recebeu da candidata Professora Emília Paulino, uma nova carta de pedido de
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impedimento de funções do candidato eleito. Os conselheiros foram informados pela senhora Presidente do
Conselho Geral, que a candidata Professora Emília Paulino, na redação da sua carta enviada, alterou
documentos, nomeadamente, o 3º parágrafo, da página 3 da ata nº 44. Na passagem da ata em causa, a qual
se encontra na página do Agrupamento, lê-se: “O representante de pais, Rui Costa, referiu que trata-se de um
ato de grande responsabilidade e que por isso mesmo não pode ser feito em tão pouco tempo. Trata-se de
decidir o director(a) que orientará durante quatro anos o agrupamento. Referiu, ainda, que sentia grande
dificuldade em decidir não conhecendo os candidatos. Mencionou que se sentiu pressionado durante a leitura
dos projectos, referiu…” Na carta enviada pela professora Emília Paulino à Presidente do Conselho Geral lê-se:
” … se sentiram pressionados durante a leitura dos projetos…”. A alteração do singular para o plural , por
parte da professora Emília Paulino induz em erro os leitores da carta. A alteração deliberada de documentos
ou de passagens é um ato grave. A Presidente do Conselho Geral irá responder à senhora professora, após
este Conselho Geral. Assim, e pela segunda vez , o pedido da candidata Emília Paulino é indeferido.
A representante de Pais e Encarregados de Educação, Maura Ribeiro, questionou a presidente do
Conselho Geral sobre a exposição apresentada à DGAE em relação ao primeiro pedido efetuado pela
candidata Professora Emília Paulino. A DEGAE só comunica com os Agrupamentos quando necessita de
esclarecimentos. Não o tendo efetuado, considera que tudo está correto e o Diretor eleito pode tomar posse,
tal como está previsto no Artigo 24º do Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo
Decreto-Lei137/2012, de 2 de julho.
Esclarecidos os presentes, a Presidente do Conselho Geral, agradeceu à Diretora cessante, professora
Maria Guilhermina Ramos, toda a colaboração que prestou ao Conselho Geral no decorrer do seu mandato, e
desejou as maiores felicidades ao novo Diretor, o professor Carlos Vilas. Aproveitou para relembrar que o
Conselho Geral irá acompanhar o trabalho do novo diretor, ao longo do próximo quadriénio, tal como está
previsto na Lei. Após estas considerações, a Presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja, conferiu posse ao
professor Carlos Vilas, no cargo de Diretor do Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, para o
quadriénio de 2017-2021, tendo-se lavrado o auto que foi lido e assinado pela presidente do Conselho Geral
e pelo novo Diretor.
O Senhor Diretor, Carlos Vilas, agradeceu aos conselheiros, a confiança depositada no seu projeto
para o Agrupamento José Maria dos Santos e em particular, à professora Maria Guilhermina Ramos, toda a
colaboração e apoio na transição do processo de mudança de Direção. O Diretor Carlos Vilas, mencionou
ainda, que a sua experiência enquanto membro do Conselho Geral foi muito enriquecedora, as reflexões
críticas contribuiram muito para alterar mentalidades e ajudar no desenvolvimento do Agrupamento.
Informou que tomará decisões sempre em conjunto, ouvindo todas as opiniões. A Presidente referiu que o
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auto da tomada de posse do Diretor será enviado para publicação em Diário da República, tal como está
previsto na Lei e na Circular que regeu todo o procedimento concursal.
De seguida passou-se ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos - Preparação das eleições para o
Conselho Geral (2017-2021), de acordo com os artigos 15º e 16º, do Decreto-Lei nº 75/2008, com a nova
redação dada pelo do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho e o previsto no Regulamento Interno.
A Presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja, informou que o atual Conselho Geral tomou posse
em 11/12/2013, e que segundo o Regulamento, deverá iniciar-se o processo eleitoral 60 dias antes da data
mencionada. Este facto faz com que a data recaia no início do próximo ano letivo (12/09/2017).
Atendendo à azáfama de trabalho neste período, à possível movimentação de professores em
resultado do concurso, às receções aos alunos, aos documentos novos para analisar e aprovar parece mais
prudente colocar as eleições no mês de novembro, do corrente ano civil. A presidente do Conselho Geral,
propôs as datas de 15 ou 29 de novembro de 2017 ou até o final do mês de outubro, para a realização do
ato eleitoral, evitando-se a fase de arranque do novo ano letivo.
A representante de Pais e Encarregados de Educação, Paula Reis, informou que no mês de
novembro, realizar-se-ão, também, as eleições dos orgãos internos das Associações de Pais e será um pouco
difícil mobilizar os pais duas vezes.
Depois de se analisar as situações apontou-se o dia 29 de novembro de 2017, para a realização das
eleições para o Conselho Geral. A presidente do Conselho Geral solicitou aos diferentes representantes neste
órgão (Pessoal Docente, Associação de Pais e Encarregados de Educação, Pessoal Não Docente e Alunos), que
deverão começar a pensar na constituição das listas.
No último ponto da ordem de trabalhos – Outros assuntos, a presidente do Conselho Geral referiu
que solicitou ao professor Jorge Pires, o relatório de implementação do Inglês no terceiro e quarto anos, do
primeiro ciclo. O professor em causa, apenas disponibilizou o documento em suporte papel, pelo que a
análise do mesmo será realizada no próximo Conselho Geral, depois da Presidente receber e remeter aos
conselheiros o ficheiro informático.

A representante da Câmara Municipal de Palmela, Idalina Polido questionou o Diretor Carlos Vilas,
sobre a divulgação da constituição da sua equipa. O diretor referiu que respeitando o prazo previsto na lei, 30
dias após a sua tomada de posse, anunciará com a maior celeridade possível os elementos da sua equipa,
uma vez que ainda está a ultimar alguns contactos. Adiantou ainda, que a equipa será constituida pelo
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Diretor, Subdiretor e três Adjuntos, em representação do ensino pré-escolar, primeiro ciclo e responsável
pelas instalações e Informática.
A presidente do Conselho Geral, Rosária Arroja, reiterou o convite, já enviado por e-mail a todos os
conselheiros, para a cerimónia de entrega de certificados, no âmbito do projeto "A Formação Não É Só o
Saber" a realizar no dia 14 de julho de 2017, pelas 18h 30 min, na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos José Maria

dos Santos.
Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata que vai ser assinada por mim que a secretariei e pela Presidente do Conselho Geral.

A Secretária
_____ Vitalina Carvalho_____
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O Presidente do Conselho Geral
______Rosária Arroja_____

