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ATA nº8 – Assembleia Geral de Pais 
 

Ao nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

reuniu na sede social na Escola Básica Integrada da Bobadela, em Assembleia Geral, a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da referida escola (doravante APEE), conforme 

aviso convocatório, regularmente enviado e publicitado com a seguinte ordem de trabalhos: ------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Um: Apreciar, notar e aprovar, sob proposta do Conselho Fiscal, o Relatório e Contas do 

Conselho Executivo – Ano letivo 2012/2013, Artigo 13º Alínea d); ----------------------------------- 

Ponto Dois: Eleição dos Órgãos Sociais – Ano letivo 2013/2014, Artigo 10º Alínea 1) e Artigo 

13º Alínea a); --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Três: Tomada de Posse dos Órgãos Sociais – Ano letivo 2013/2014. ------------------------- 

Deu-se início à sessão com a constituição da mesa da assembleia. ------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da mesa, pelo livro de registo de presenças, verificou que não estavam inscritos 

sócios em número suficiente para que a sessão tivesse início em primeira convocatória, pelo que, 

de acordo com o Artigo 15º Alínea 2) elaborou uma segunda convocatória para as dezanove 

horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À hora referida o Presidente declarou aberta a sessão, registando-se nessa altura a presença de 

dez associados com as obrigações em dia. -------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Um: O Presidente do Conselho Executivo apresentou o Relatório de Contas relativo ao 

período compreendido entre 1 de outubro de 2012 a 30 de setembro de 2013, o qual, neste 

período, apresenta um saldo positivo de quatro mil cento e sessenta e nove euros e sessenta e 

cinco cêntimos, saldo esse, que adicionado ao transitado de exercícios anteriores, perfaz a 

quantia de dezasseis mil e quarenta euros e oitenta e um cêntimos, montante a transitar para o 

exercício do ano letivo de 2013/2014. ----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se a intervenção do Conselho Fiscal, dando conta do parecer redigido a propósito do 

Relatório de Contas, que no essencial, propõe aos associados a sua aprovação. ---------------------- 

O Presidente da mesa da Assembleia questionou os presentes sobre a necessidade de algum 

esclarecimento adicional. Não havendo questões a colocar sobre o Relatório de Contas, foi o 

mesmo colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Dois: O Presidente da mesa apresentou aos associados e demais encarregados de 

educação, a única lista que se apresentou a sufrágio, identificada como “Lista A” e composta 

pelos seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Mesa da Assembleia: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Paulo Ribeiro; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Vice - Presidente: Catarina Silva; --------------------------------------------------------------------------- 
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Secretário: Susana Gomes; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Conselho Executivo: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Pedro Ferreira; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente: Margarida Alves; -------------------------------------------------------------------------- 

Tesoureiro: Marisa Nunes; ----------------------------------------------------------------------------------- 

1º Secretário: Anabela Pereira; ----------------------------------------------------------------------------- 

2º Secretário: Marina Cardoso; ----------------------------------------------------------------------------- 

1º Vogal: Pedro Rocha; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Conselho Fiscal: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Conceição Mendes; ----------------------------------------------------------------------------- 

Relator: Elisabete Correia; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Secretário: Cristina Amaral; --------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apresentados individualmente cada um dos elementos da Lista A que se encontravam presentes, 

procedeu-se à votação, tendo a Lista A sido eleita por unanimidade. ---------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Três: Termo de Posse dos Órgãos Sociais da APEE: -------------------------------------------- 

Paulo António Dias Ribeiro, Presidente da Mesa da Assembleia, certificou-se da identidade dos 

órgãos sociais da APEE eleitos, e estando presentes: Anabela Pereira, Catarina Silva, Cristina 

Amaral, Elisabete Correia, Margarida Alves, Marisa Nunes, Pedro Ferreira, Pedro Rocha e 

Susana Gomes, todos sócios efetivos desta associação, e por terem sido eleitos para os respetivos 

cargos, lhes conferiu a respetiva posse dos cargos para que foram eleitos, depois de cada um ter 

prometido desempenhá-los com zelo, dedicação e assiduidade. Os elementos que não estiveram 

presentes nesta assembleia, Marina Cardoso e Conceição Mendes, tomarão posse posteriormente 

em reunião dos órgãos sociais da APEE. Todos os cargos dos órgãos sociais da APEE não são 

remunerados, nem nenhum dos seus elementos recebe qualquer remuneração no exercício as 

suas funções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As contas bancárias N.º 0161006632930, agência da Bobadela e N.º 0646014823430, agência da 

Portela na Caixa Geral de Depósitos, em nome da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EBI de Bobadela, serão movimentadas pelos senhores Pedro Miguel Soares 

Ferreira CC nº 09854896, Teresa Margarida Claro Alves CC nº 10525744 e Marisa Oliveira 

Nunes CC nº8872205 desde que para o efeito sejam presentes duas assinaturas. --------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois da ordem de trabalhos foram ainda tratados os seguintes temas: ------------------------------- 

1) O Presidente da mesa agradeceu publicamente os serviços prestados por Vítor Costa, 

Presidente do anterior Conselho Executivo dos Órgãos Sociais, não reeleito para 2013/2014. 

Vítor Costa enalteceu os feitos da APEE ao longo dos seus 5 anos de existência e agradeceu aos 

pais, alunos, direção da escola e todos os elementos dos órgãos sociais da APEE. ------------------- 
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2) O Presidente do Conselho Executivo Pedro Miguel Soares Ferreira, eleito nesta Assembleia, 

prestou também a sua homenagem a Vítor Costa. Foi apresentada e aprovada, por unanimidade, 

a proposta de alteração aos estatutos no sentido de introduzir a figura de sócio honorário, sendo 

atribuído a Vítor Costa o título de primeiro sócio honorário. ---------------------------------------- 

3) Em resposta a questões colocadas pelos pais e encarregados de educação presentes, foram 

prestados um conjunto de esclarecimentos. ------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão às dezanove horas e quarenta e três 

minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente da mesa da 

Assembleia e por mim que a secretariei. -------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presidente:  

 

(Paulo António Dias Ribeiro) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A secretária:  

 

(Susana Cristina Santos Gomes) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


