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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

26 de abril de 2022 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, reuniu pelas dezoito horas, o 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos com a presença de todos os 
conselheiros, à exceção do conselheiro Miguel Silvestre.  
A reunião contou igualmente com a presença do Diretor do Agrupamento de Escolas de 

Josefa de Óbidos, José Santos. 

 

Ordem de Trabalhos:  

Ponto 1 – Aprovação da ata da última reunião ; 

Ponto 2 - Tomada de posse dos três membros da comunidade local e da representante 
dos pais e Encarregados de Educação do complexo escolar do Furadouro e jardins de 
infância adjacentes; 

Ponto 3 - Eleição do presidente do conselho geral;  

Ponto 4 - Aprovação da Conta de Gerência; 

Ponto 1 – Deu-se início à reunião com a aprovação por unanimidade, da ata da reunião 

realizada no dia vinte e nove de março de dois mil e vinte e dois. 

Ponto dois - Foi feita a apresentação de todos os representantes do Conselho Geral 

seguindo-se a tomada de posse de dois membros da comunidade local - Enfermeira Maria 

Guedes (ACES Oeste Norte) e Marta Caetano (Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 

Mar) e ainda a representante dos pais e Encarregados de Educação do Complexo Escolar do 

Furadouro e jardins de infância adjacentes, Lila Marquês. 

Não tomou posse o conselheiro Miguel Silvestre (Parque Tecnológico de Óbidos), por não se 
encontrar presente. 
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Ponto 3 – Procedeu-se à eleição do presidente do conselho geral. Votaram dezoito 
conselheiros, obtendo-se o seguinte resultado: Elsa Curto - 11 votos; Ricardo Santos – 3 
votos; Ana Godinho – 1 voto; Catarina Vargas - 1 voto; Maria Santos- 1 voto; Votos em 
branco- 1; 

Tomou posse como Presidente do Conselho Geral, a Conselheira Elsa Curto que propôs um 
voto de louvor à conselheira Ana Sofia Godinho, representante da autarquia no Conselho 
Geral e Presidente cessante deste órgão, como forma de agradecimento por todo o trabalho 
desenvolvido, reconhecendo publicamente a disponibilidade, dedicação e a forma isenta e 
competente que sempre demonstrou no exercício das suas funções.  

O mesmo foi aprovado por unanimidade. 

O Diretor do Agrupamento, também enalteceu o trabalho e dedicação desenvolvido pela 
conselheira enquanto presidente do órgão.  

Ponto 4 - O Diretor do Agrupamento, apresentou a Conta de Gerência, referente ao ano civil 
de 2021. 

Ao nível da população estudantil o agrupamento sofreu um aumento de 47 alunos em 
relação ao ano letivo anterior. Isto deveu-se também ao facto de terem sido criadas duas 
turmas de Português Língua de Acolhimento. 

Ao longo do ano civil de 2021 a receita foi de 5.710.972.81 euros, sendo que a maior parte 
desta (cerca de 5.400.000 euros) diz respeito a despesas de pessoal docente e técnicos. 

Houve um grau de execução a nível orçamental de 99,64%. 

O ponto fulcral da despesa foi a maximização de recursos no âmbito da gestão e 
administração, bem como a conservação e preservação das instalações, espaços verdes e 
recursos educativos. 

Dentro dessa orientação, no ano letivo anterior compraram-se baloiços para duas escolas 
básicas e este ano duas mesas de betão para cada uma das escolas básicas e para a escola 
básica e   secundária, num total de oito com o valor de 1000 euros cada. 

Neste processo, o valor de 20.000 euros disponibilizado anualmente pelo município não tem 
sido ultrapassado. Aliás, tem ficado pela metade nestes últimos dois anos (tendo sido gastos 
dez mil euros por ano). 

Foi também instalado um alarme na Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos um alarme 
de intrusão devido ao aumento de material informático no âmbito do projeto ESCOLA 
DIGITAL. 

A nível de verbas sobrantes, o saldo foi de 15.238 euros relativos a: 

Erasmus - com o valor de 14740 euros (devido à pandemia não foi possível por em prática 
todos os projetos em curso); 

POCH - 497 euros; 
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Centro de Formação Desportiva – 2000 euros (porque não foram adquiridos orçamentos em 
tempo útil );  

 Rubricas em pequenos montantes-  781.51 euros. 

Do SASE sobraram 73,52 euros referentes a seguro escolar. 

O número de alunos com SASE, diminuiu consideravelmente. 

Escalão A Escalão B 

202 – 192 – 10 alunos 234 – 195 – 39 alunos 

 
Foram colocadas questões por alguns conselheiros (Elsa Curto e Paulo Gonçalves), que foram 
esclarecidas pelo Diretor do Agrupamento, José Santos e pela Chefe dos Serviços Adminis-
trativos, Teresa leal.  
 
A conta de Gerência foi aprovada por unanimidade (19 votos) 
 
Deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, redigida e assinada pela 
Conselheira Ana Margarida Reis, e assinada pela Conselheira Presidente  do Conselho Geral 
Elsa Curto. 
 
     Ana Margarida Reis                                           Elsa Curto 

 
 
 

 


