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Ata –de Assembleia Geral da APEEAEMA 

Nº 57 

No dia 22 de Março de 2018, pelas 21:00 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 – Apresentação de Contas;  
2 –  Informação sobre eleições; 
3 – Outros Assuntos 
 

1 – Apresentação de Contas; 

Paulo Malaquias, Presidente da Direção da AP e na ausência de Vanda Bernardo, Presidente do 
Conselho Fiscal fez a apresentação de contas, na sequência da documentação enviado 
antecipadamente aos associados. 

Entre as várias rubricas na documentação de suporte à apresentação das contas, foi 
destacado, a diminuição de custos com envio de correspondência pelos CTT (Apenas registos 
de correspondência sem o acuso de receção) e a diminuição dos custo dos serviços bancários, 
por outro lado existiu um aumento no custo das funcionárias (atualizações salariais e ajustes 
face ao aumento de salario mínimo nacional), custos com formação das funcionárias e serviços 
de Alimentação prestada, uma vez que em Agosto de 2017, a AP patrocinou parte do custo das 
refeições para os meninos do ATL. 

Após os esclarecimentos e discussão das rubricas, a apresentação das contas foi submetida à 
votação dos presentes na AG, tendo sido aprovada por unanimidade. 

(Relatório de contas e outra documentação de suporte encontram-se anexos a esta ata) 
 
 
2 –  Informação Sobre Eleições; 

Neste ponto, foi destacado o facto de o atual mandato da direção da AP ter o seu término em 
Abril, do presente ano e neste sentido foi submetido à votação a possibilidade de a direção 
alargar o período do seu mandato até Outubro, sendo que nessa data irião ter lugar eleições 
de Direção da AP.  

Tendo sido aprovado por unanimidade pelos presentes na AG, passou-se à sensibilização dos 
pais para um envolvimento mais próximo da AP, o que de certa forma podiam-se mostrar 
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como mais-valias tendo em consideração o numero de elementos disponíveis para uma nova 
lista a ser proposta em Outubro, tendo em consideração que existem elementos da actual AP 
que não irão continuar, diminuindo drasticamente o numero de elementos ativos o que de 
certa forma coloca em causa a apresentação de uma lista, com um numero que possibilite a 
apresentação de lista candidata para de eleições e a continuidade da própria AP no 
Agrupamento escolar. 

Os presentes mostraram-se sensibilizados com esta situação, tendo sido de imediato e “in-
loco” mostrado a sua disponibilidade e incluisé a sua participação em próximas reuniões de 
direção, tendo em vista o seu envolvimento e na participação numa próxima lista à direção da 
AP.  
 
3 – Outros Assuntos; 
 
Neste ponto foram abordados os seguintes temas: 
 
Colónia:  
 Informação acerca do encerramento de inscrição, ficando eventuais inscrições de meninos, 
em lista de espera. 
 
Festa Anual da AP: 
 Informação acerca do formato, idênticos aos anteriores e possíveis datas para a realização da 
mesma 
 
Funcionários do ATL:  
Informação acerca do aumento salarial (ajuste) para todos os funcionários que não tinham 
sido beneficiados com o aumento do SMN, na ordem dos 1% e 1,5% 
 
Site da AP: 
Informação acerca do término dos serviços prestados pela entidade que fazia a manutenção 
do Site, sendo que dentro em breve serão retomadas todas as atualizações com informação da 
AP perante os seus associados, com uma nova empresa ou alguém que mostre disponibilidade 
na sua manutenção 

Após concluída a ordem de trabalho, não tendo sido levantada qualquer questão pelos 
presentes, foi dado como encerrada a AG. 

 

 

O Presidente da Assembleia Geral 

_______________________________________ 

 

 


