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Conselho Geral Ordinário 

Ata nº4 de 2022_2023 

Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, pelas dezoito horas, reuniu na escola sede do Agrupamento de 

Escolas Vale Aveiras, o Conselho Geral, sob a presidência de Lélio Reis, com a presença dos seguintes elementos: 

Nome Em representação de: Presença 

Cristina Sousa Câmara Municipal de Azambuja  

Filipa Franco Câmara Municipal de Azambuja  

Tânia Mata Câmara Municipal de Azambuja  

Gabriela Costa C. Local – Centro Social e Paroquial A. Cima  

 C. Local - J. Freguesia Aveiras de Cima Não convocado 

 C. Local - J. Freguesia Vale Paraíso Não convocado 

Lourença Simões Diretora  

Ana Cristina Isidro Docentes  

Carlos Mocho Docentes  

Fátima Jesus Deus Docentes  

Maria Rute Fonseca Docentes  

Patrícia Machado Docentes Faltou 

Pedro Jesus Docentes  

Sérgio Troeira Docentes  

Maria Graça Vicente Pessoal não docente  

Susana Abreu Pessoal não docente  

Sofia Marques  Pais e Enc. de Educação  

Maria Couceiro Pais e Enc. de Educação  

Marco Carvalhal Pais e Enc. de Educação  

Sílvia Vítor Pais e Enc. de Educação  

Teresa Gomes Pais e Enc. de Educação Faltou 

Vanessa Valente Pais e Enc. de Educação  

Deu-se início à reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 1. Aprovação da ata da reunião anterior;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Aprovação do Relatório da Conta de Gerência de 2020;------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3. Apresentação dos novos conselheiros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4. Eleição do Presidente do Conselho Geral; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5. Outros assuntos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Reuniu-se o conselho acima indicado com a presença dos seguintes conselheiros: Maria Graça Vicente, Susana 

Abreu, Tânia Mata, Filipa Franco, Cristina Sousa, Fátima de Jesus Deus, Lélio Reis, Maria Rute Fonseca, Carlos 

Mocho, Cristina Isidro, Sérgio Troeira, Pedro Jesus, Maria Gabriela Costa,Ana Sofia Marques, Maria Couceiro, 

Sílvia Vítor, Marco Carvalhal, Vanessa Valente.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram ausentes os conselheiros: Patrícia Machado, Teresa Gomes. Os conselheiros Horácio Abreu e Sérgio 

Alexandre não foram convocados por lapso.------------------------------------------------------------------------------------ 

Também esteve presente a Diretora para esclarecimentos relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos.-- 

Em relação ao ponto um da ordem de trabalhos foi aprovada a ata elaborada no dia treze de dezembro de dois 

mil e vinte e dois.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente ao ponto dois, a Diretora deste agrupamento referiu que recebeu da IGEC – Inspeção Geral da 

Educação e Ciência- um ofício acompanhado pelo Relatório da Conta de Gerência de 2020 com uma 

recomendação para que este conselho o aprove. Refere-se que este relatório foi alterado por elementos da 

IGEC após uma inspeção que teve por base um processo de inquérito envolvendo o anterior Diretor, António 

Pedro. Considerando que este Conselho Geral não dispõe de informação detalhada para poder apreciar as 

alterações efetuadas, considera este órgão não o submeter a aprovação.----------------------------------------------------- 

Esclarecidas as dúvidas desta recomendação a Diretora ausentou-se desta reunião para posteriores deliberações 

pelos conselheiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto três da ordem de trabalhos foi feita a apresentação individual de todos os conselheiros presentes. -------  

Dando cumprimento ao ponto quatro desta ordem de trabalhos procedeu-se à eleição do novo presidente deste 

conselho. Cada conselheiro manifestou a sua preferência em voto secreto da qual resultou: Ana Sofia Nunes 

com cinco votos; Sílvia Vítor com quatro votos; Carlos Mocho com quatro votos; Sérgio Troeira com um voto; 

Maria Rute Fonseca com um voto; Marco Carvalhal com um voto e Fátima Deus com um voto. ------------------------ 

Visto nenhum conselheiro ter obtido mais de cinquenta por cento dos votos, efetuou-se uma segunda volta com 

os três conselheiros mais votados resultando o seguinte resultado: Ana Sofia Nunes com onze votos; Sílvia Vítor  

com três votos e Carlos Mocho com três votos. Assim, foi eleita como presidente deste Conselho a conselheira 

Ana Sofia Nunes que agradeceu a confiança depositada em si e pediu a colaboração de todos. ------------------------ 

Chegado ao ponto cinco da ordem de trabalhos o professor Lélio Reis referiu a importância deste órgão e de 

algumas dificuldades sentidas e ultrapassadas passando de seguida a presidência da reunião à conselheira Ana 

Sofia Nunes, ausentando-se. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Todos os conselheiros propuseram que se fizesse um louvor ao professor Lélio Reis pelo trabalho desenvolvido 

ao longo do seu mandato, enquanto presidente deste conselho.  --------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada esta reunião.---------------------------------------------------- 

A secretária                                                               O/A  Presidente do Conselho Geral 

    ____________________                                                         _______________________________ 
         (Fátima de Jesus Deus)                                                                 (Lélio Reis / Sofia Marques de Andrade Nunes) 


