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ATA NÚMERO UM DO CONSELHO GERAL 

 
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas dezassete 

horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 

Resende, na sala A1.01 da Escola Secundária de Resende, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

Ponto 1 - Dar posse aos novos membros representantes do pessoal docente e 

não docente ao Conselho Geral; 

Ponto 2 - Eleger o Presidente do Conselho Geral; 

Ponto 3 - Outros assuntos. 

Encontravam-se a faltar à reunião os representantes da Comunidade Local, 

Santa Casa da Misericórdia, Guarda Nacional Republicana e Centro de Saúde. 

Faltaram, ainda, as conselheiras Beatriz Teixeira, Delfina Veloso, Margarida Matos, 

Miguel Felisberto e Teresa Vicente. Estiveram presentes os conselheiros Adérito 

Lopes, Amadeu Vasconcelos, Ana Magalhães, Carla Lacerda, Fátima Silva, Maria 

José́ Dias, Nelson Alves, Paulo Jesus, Ricardo Caetano, Salete Cardoso, Sandra 

Pinto e Sérgio Sousa. 

Estiveram, também, presentes os novos membros eleitos como representantes 

do pessoal docente e do pessoal não docente. 

Na ausência do Presidente do Conselho Geral por se encontrar já aposentado e 

depois de se ter analisado o Regimento deste Conselho e o Decreto-Lei n.º 75/2008, 

de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, 

procedeu-se à designação da conselheira Carla Lacerda para presidir à reunião. 

De seguida, a presidente da reunião deu posse aos conselheiros representantes 

do pessoal docente, Paula Pereira, Ana Lázaro e Graça Andrade eleitos pela Lista A, 

Sérgio Sousa, Gina Antas, Paulo Jesus e Ana Magalhães eleitos pela Lista B e aos 

conselheiros representantes do pessoal não docente José Augusto Pereira eleito pela 

Lista A e José Carlos Teixeira eleito pela Lista B. Procedeu, ainda, ao registo dos 

endereços de correio eletrónico dos novos membros de forma a se poder enviar as 
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convocatórias das reuniões, bem como, o Regimento do Conselho Geral em vigor.  

Após a tomada de posse, a presidente da reunião propôs como ponto prévio 

que se endereçassem agradecimentos aos conselheiros que cessaram funções e um 

voto de louvor ao conselheiro António Pereira pelos serviços prestados como 

presidente deste órgão. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

A reunião prosseguiu após a saída do conselheiro Nelson Alves, que deixou de 

fazer parte deste órgão, com a tomada de posse dos novos representantes do 

pessoal não docente.  

De seguida, atendendo a que o presidente do Conselho Geral é eleito pelos 

restantes membros efetivos, procedeu-se à retirada do ponto dois da ordem de 

trabalhos. A presidente da reunião propôs a inclusão do ponto Eleição dos 

Representantes da Comunidade Local na ordem de trabalhos tendo a proposta sido 

aprovada por unanimidade. 

Foram colocadas à consideração como representantes da comunidade local as 

entidades Guarda Nacional Republicana, Santa Casa Misericórdia de Resende, 

Bombeiros Voluntários de Resende, Associação Empresarial de Resende, Centro de 

Saúde de Resende, Casa do Povo de Resende, Irmandade S. Francisco Xavier, 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e as Individualidades Manuel Luís Tuna 

e José Dias Gabriel. Seguiu-se a eleição através de escrutínio secreto tendo cada 

conselheiro votado em três representantes da comunidade local. 

Procedeu-se à contagem dos votos e ao apuramento dos seguintes resultados: 

Bombeiros Voluntários de Resende – nove votos; 

Associação Empresarial de Resende – nove votos; 

Manuel Tuna – oito votos; 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – seis votos; 

Santa Casa Misericórdia de Resende – seis votos; 

Centro de Saúde de Resende – cinco votos; 

Guarda Nacional Republicana – quatro votos; 
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Caso do Povo de Resende – dois votos; 

José Dias Gabriel – dois votos; 

Irmandade S. Francisco Xavier- zero votos. 

Serão enviados convites para integrar o Conselho Geral aos três representantes 

da comunidade local mais votados, os Bombeiros Voluntários de Resende, a 

Associação Empresarial de Resende e Manuel Tuna. Atendendo a que as entidades 

a cooptar poderão não aceitar o convite, procedeu-se ao desempate entre a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e a Santa Casa Misericórdia de 

Resende, através de um segundo escrutínio, verificando-se doze votos para a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e cinco votos para a Santa Casa 

Misericórdia de Resende. 

 O teor dos convites será enviado pela conselheira Carla Lacerda para os 

restantes conselheiros se pronunciarem, antes de os mesmos serem remetidos por 

correio eletrónico às entidades a cooptar. 

Por último, procedeu-se à marcação da próxima reunião para dia cinco de maio 

de 2021, pelas dezassete horas e trinta minutos, com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto 1. Ler e aprovar a ata da reunião anterior. 

Ponto 2. Dar posse aos representantes da comunidade local. 

Ponto 3. Eleger o Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 

Resende (AER). 

Ponto 4. Outros assuntos.  

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou 

a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pela presidente da 

reunião e pela conselheira que a secretariou. 

A Presidente da reunião                                       A Secretária 

________________________________                  _______________________      

Carla Lacerda                                                Sandra Pinto 
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