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Ata n.º  54 

Acta de Assembleia Geral  da APEEAEMA 

Nº 54 

No dia 25 de Novembro de 2016, pelas 20:30 horas, na sua sede social sita na Escola EB1/JI 
Manuel Coco (anterior nº 7 de Odivelas), em Odivelas, teve lugar a realização de Assembleia 
Geral Ordinária da Associação de Pais ou Encarregados de Educação do Agrupamento de 
Escolas Moinhos da Arroja (APEEAEMA), perante os seus associados, tendo a seguinte ordem 
de trabalhos. 

 
Ordem de Trabalhos::  
 
1 – Funcionamento do ATL 2016/2017; 
2 –  Aprovação de Contas; 
3 – Orçamento 2016/2017; 
4 = Projeção da alteração dos estatutos e regulamentos; 
5 – Outros assuntos; 
 
Antes de dar início à respetiva Ordem de Trabalhos, Paulo Sousa, na qualidade de Presidente 
de Mesa da Assembleia, fez a apresentação dos membros presentes da Direção da APEEAEMA, 
uma vez que tratava-se da primeira assembleia geral realizada após a tomada de posse em 
Março de 2016 
 
1 – Funcionamento do ATL 2016/2017; 

Paulo Malaquias, na qualidade de Presidente da APEEAEMA, fez um breve resumo das ações 
desencadeadas desde a tomada de posse da atual direção, tendo em vista a melhoria da 
performance da associação, no que diz respeito à própria estrutura orgânica, com alteração e 
otimização de tarefas atribuídas às funcionárias e ao nível da comunicação de como toda a 
dinâmica deve ser refletida para o exterior (País e/ou Associados) 

As exposições contantes de sensibilização, perante a CMO, que a AP tem tido, quanto ao facto 
de as escolas do Agrupamento terem défice de pessoal auxiliar administrativo, tendo como 
consequência a sobrecarga que as nossas funcionárias têm sido alvo, contudo e até à data a 
situação mantém-se pelo que a AP irá continuar as suas ações de sensibilização até que este 
assunto fique definitivamente resolvido. 

Atividades: Neste tema foi comunicado aos associados a razão pela qual algumas atividades 
não terem tido a respectiva continuidade, justificadas pelo facto de as mesmas não terem o 
numero mínimo de meninos para que a mesma fosse exequível. 
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Alteração do valor da mensalidade do ATL: Esta situação ocorreu pelo facto de, ao contrário do 
que até à data tinha sido estabelecido, o mês de Agosto foi dividido por 11 meses, somado ao 
valor da mensalidade, anulando a a anterior forma de pagamento em 3 vezes (Outubro, 
Novembro e dezembro) do mês de agosto, uniformizando e simplificando a forma de 
pagamento. Realçamos ainda que esta situação já tinha sido proposta e aprovada na anterior 
AG de Outubro de 2015, acrescido ainda do aumento de 1,5 Euro no valor da mensalidade. 

Esta alteração que inicialmente não tinha sido compreendido por alguns dos associados, foi 
devidamente esclarecido e entendido por todos, reconhecendo que de facto não é mais do 
que a uniformização da mensalidade. 

Foi abordado ainda a possibilidade de contratação de uma funcionária, face à perspetiva de 
baixa por motivo de licença de maternidade da funcionária Rute. 

Foi anunciado, também, que a festa de Natal do ATL, será realizada no Pavilhão Polivalente de 
Odivelas, dia 19 de dezembro, a partir das 17h.  

Concluído este ponto, e quando foi dada a oportunidade aos associados de verem esclarecidas 
algumas dúvidas, foram efetuadas algumas queixas no que à demora de resposta de alguns 
email´s de associados, diz respeito. Email´s onde eram solicitados pedidos de esclarecimento 
de algumas dúvidas. Identificadas alguns dos associados nestas situações, e perante o exposto, 
a Direção reconheceu como sendo esta uma das melhorias que terão de ser efetuadas, 
contudo e após um pedido de desculpas à AG (perentoriamente aceite pelos associados), foi 
justificado que por vezes o tempo não é muito e quando os membros da direção estão sujeitos 
também às suas responsabilidades profissionais por vezes estas situações ocorrem, contudo 
terá de ser necessariamente melhorada. 

Andreia Mendes, Vogal EB 2/3 e um dos membros responsáveis pela comunicação, sensibilizou 
ainda a Assembleia para a necessidade de todos os associados atualizarem os seus endereços 
de email, de forma a que sejam rececionadas todos os comunicados da direção da AP  
  
2 –  Aprovação de Contas; 

Neste ponto, Vanda Bernardo, na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal, fez a devida 
exposição. Houve a necessidade imediata de correção, uma vez que não se trata de uma 
aprovação de contas, mas sim uma apresentação do atual estado de contas perante o 
orçamento delineado para o presente ano, tendo-se verificado, que os desvios estão 
perfeitamente ajustados e controlados, face ao ainda período anterior ao fecho das contas do 
presente ano de 2016/2017. 
 
3 – Orçamento 2016/2017; 

Neste ponto, foi feita devida sensibilização, perante a realidade de serem ajustados algumas 
rubricas do orçamento que a direção da AP reconhece que devam ser alteradas, tendo em 
vista o melhoramento e ainda mais controle dos desvios existentes, no ponto anterior 
enunciados. 
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4 = Projeção da alteração dos estatutos e regulamentos; 

Paulo Malaquias, expos este tema, merecendo da parte da direção toda a atenção, de forma a 
que a alteração dos estatutos da AP e regulamentos do ATL sejam uma realidade, uma vez que 
tem sido alvo de alterações/melhoramentos pelas anteriores direções, no entanto e perante a 
grande rigidez dos mesmos, onde é imposta a obrigatoriedade de estarem presentes cerca de 
75% do numero de associados numa AG para o efeito, colocam a direção perante uma grande 
pressão e a necessidade de encontrar alternativas, tendo sido avançado a possibilidade de 
entrega de procurações para poder contornar esta situação, que poderá vir ocorrer já em 
2017. 
 
5 – Outros assuntos; 
Neste ponto foi abordado um tema sensível, o facto de existir a possibilidade de no próximo 
mês de Agosto, o ATL não ter autorização nem condições para a sua abertura, impossibilitando 
os alunos, filhos do associados frequentarem o mesmo durante o mês em questão. 

Esta situação foi originada por uma comunicação rececionada pela direção tendo como 
remetente a CMO, onde era enunciada a necessidade de realização de algumas obras de 
melhoramento do recinto escolar, facto que tem sido constantemente adiado sucessivamente 
todos os anos, mas que no ano de 2017 esta Acão terá de ser necessariamente efetivada. 

A direção anunciou também, que pese embora seja ainda uma decisão da CMO não 
totalmente confirmada, mas colocado em causa o funcionamento do ATL no mês de Agosto, a 
direção irá desencadear tudo o que estiver ao seu alcance para que, no caso de impedimento 
de utilização de instalações do recinto escolar das escolas do agrupamento, que seja a própria 
CMO a poder ajudar-nos quanto ao facto de esta situação constrangedora ser ultrapassada. 

Contudo, embora ainda não consumado, será um tema que continuará a merecer o melhor 
acompanhamento possível da direção, tendo em vista a respetiva comunicação e em tempo 
útil perante os seus associados.  

Antes de finalizar este ponto e dar como terminado as ordens de trabalho da AG, foram 
abordados outros assuntos, não menos importantes, como o facto de a disciplina de inglês não 
ser leccionada nos 1º e 2º anos do 1º ciclo, a ausência e/ou falta  de comunicação entre as 
direções da escola do agrupamento e os pais, mesmo que estes tenham até à data tentado 
obter algumas respostas a algumas duvidas. 

 

Tendo sido concluídos os pontos das ordens de trabalho, foi dada como concluída a presente 
AG 

 O Presidente da Assembleia Geral 

_______________________________________ 

  


