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Aos catorze dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

realizou-se no Auditório da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, a Assembleia Geral da Associação 

de Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em sessão 

ordinária, presidida por Rita Constança Pereira Gorgulho (Presidente da Mesa da Assembleia Geral), e 

secretariada por Sandra Maria Torres Candeias (Secretário da Mesa da Assembleia Geral) com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Aprovar o relatório e contas de 2014/2015; 
2. Designar o representante de pais e encarregados de educação no Conselho Geral do 

Agrupamento; 
3. Eleger os órgãos sociais para 2017/2018; 
4. Aprovar o plano de atividades para 2017/2018; 
5. Fixar a quota anual; 
6. Designar os membros da AEEESRDL que poderão movimentar as contas bancárias tituladas 

pela associação. 
 

A Assembleia Geral começou por eleger uma Mesa da Assembleia, em virtude da ausência dos membros 

que constituíram a Mesa eleita no ano letivo de 2014/2015. Foram eleitos por unanimidade dois 

associados, entre os presentes, para dirigir os trabalhos constantes da convocatória: Rita Constança 

Pereira Gorgulho, Presidente da Mesa da Assembleia e Sandra Maria Torres Candeias, Secretário.  

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral iniciou os trabalhos, meia hora após a hora da primeira 

convocatória, ao abrigo dos estatutos, estando presentes vinte e um associados, como consta da folha de 

presenças, em anexo. Estiveram ainda presentes na assembleia, Rita Gaspar, Presidente do Conselho 

Fiscal em 2014/2015; quatro pais de alunos da escola e ainda Dina Gaspar, da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da EB1 Bairro de São Miguel.  

Foram apresentados aos associados, as dificuldades que os membros da lista proposta para os Órgãos 

Sociais encontraram para reativar a Associação, em virtude de não ter tido nenhuma atividade desde o 

ano letivo de 2014/2015. Neste ponto foi apresentado um breve resumo sobre os cenários que se 

colocaram neste processo, designadamente: a extinção da associação, a criação de outra associação e a 

fusão da associação da ESRDL com a APEPES, entre outros.  

Foi também comunicado à Assembleia, que os membros dos Órgãos Sociais que se propuseram para 

eleição, detetaram no final de outubro deste ano que algumas obrigações fiscais poderão não ter sido 

observadas. Acrescentaram, ainda, que fizeram diligências no sentido de procurar a sua regularização de 

forma a que sejam mitigadas eventuais coimas pelo eventual incumprimento nos anos em que a 

Associação esteve inativa (2014-2017), nomeadamente uma primeira diligência no atendimento do 

Serviço de Finanças 8 no dia 31 de outubro de 2017; posteriormente, um contacto através de correio 

eletrónico para o Chefe do Serviço de Finanças 8 no dia 9 de novembro, ao qual respondeu no mesmo 

dia (cópia em anexo), remetendo para o atendimento no Serviço de Finanças 8, que se materializou no 

dia 13 de novembro de 2017, constituindo esta, a terceira diligência com a AT com o objetivo de 

regularizar as situações que possam estar irregulares.  

Neste ponto foi comunicado à Assembleia que a Diretora do Agrupamento tinha entregue em mão, aberta, 

às 17:05 horas do próprio dia desta Assembleia Geral, notificação da Autoridade Tributária (cópia em 

anexo), datada de 26 de outubro de 2017. A Diretora do Agrupamento referiu que o documento lhe 

chegara às suas mãos nesse mesmo dia. O documento foi lido à Assembleia Geral. 

Foi discutido e aprovado por unanimidade o relatório de contas de 2014/2015 que foi apresentado por 

António Nolasco, presidente da Direção em 2014/2015.  

De seguida passou-se ao segundo ponto. Foi designado para representante de pais encarregados de 

educação no Conselho Geral do Agrupamento, Samuel Freire. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral passou ao terceiro ponto. Para o efeito apresentou-se uma 

lista designada «Lista Z», tendo a mesma sido votada de acordo com os estatutos. 
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Os Órgãos Sociais, para o ano de 2017/2018, ficaram constituídos como se segue: Mesa da Assembleia 

Geral: Presidente, Rita Gorgulho; Vice-Presidente, Anabela Quintela; Secretário, Francisco Mendes; 

Suplente, Carla Antunes Alves. Direção: Presidente, Sandra Candeias; Vice-Presidente, Samuel Freire; 

Tesoureiro, Catarina Ariztía. Conselho Fiscal: Presidente, Maria João Nunes; Vice-Presidente; Renata 

Leal; Secretário, António Nolasco. 

No ponto de apresentação do plano de atividades, no âmbito da proposta «estabilizar o funcionamento da 

associação» foi colocada a questão das eventuais coimas que possam vir a estar pendentes sobre a 

Associação relacionadas com a não entrega de obrigações fiscais, nomeadamente desde 2014, o ano em 

que deixou de ter qualquer atividade. Foram dadas as conhecer as coimas em que se poderá incorrer e 

os contactos que já foram efetuados para regularizar a situação. De igual forma, apresentaram-se os 

vários cenários e as alternativas planeadas para regularizar esta situação junto da AT, uma vez que a 

associação esteve sem atividade desde 2014.  

Tendo em conta este período em que a associação não elegeu órgãos sociais, nem teve nenhuma 

atividade e como forma de garantir a idoneidade de todos os membros dos órgãos sociais eleitos por esta 

assembleia geral, deliberou-se que a entrega da sala da associação, de toda a documentação que lhe 

pertença, do cofre e das quantias monetárias que nela possam existir, bem como dos dados de acesso às 

contas bancárias, de correio eletrónico e de outras que possam existir, seja feita na presença de, pelo 

menos, um membro de cada um dos órgãos sociais eleitos; de, caso seja possível, um membro eleito da 

última direção, mesa da assembleia ou conselho geral e, ainda, de um membro da direção da escola, 

devendo lavrar-se ata deste procedimento. A ata lavrada constituirá o balanço a partir do qual os órgãos 

sociais eleitos darão início às suas funções. 

Foi deliberado, integrar os valores referentes a quotas recebidas desde outubro de 2017 como receita no 

exercício de 2017/2018. 

Após a apresentação e discussão, o Plano de Atividades para o ano letivo de 2017/2018. foi aprovado por 

unanimidade 

A quota anual de associado ficou fixada em cinco euros para os encarregados de educação dos alunos 

sem apoios e de dois euros para os encarregados de educação de alunos do escalão B. Os encarregados 

de educação dos alunos com escalão A ficam isentos do pagamento da quota anual. 

Relativamente ao sexto ponto da ordem de trabalho, foi decidido, conforme consta nos estatutos, que a 

conta bancária só pode ser movimentada por duas assinaturas de entre o Presidente da Direção, do Vice-

Presidente da Direção e a do Tesoureiro, sendo a deste último, obrigatória. 

Foi ainda decidido por Rita Constança Pereira Gorgulho que no final da Assembleia Geral se iria proceder 

à tomada de posse dos novos Órgãos Sociais. 

E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por finalizada a 

Assembleia Geral pelas 20 horas e 30 minutos, da qual se lavrou esta ata, que vai ser assinada, nos 

termos da lei. 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral __________________________________________ 
 
 
O Secretário da Mesa da Assembleia Geral: ____________________________________________ 

 

 

 


