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DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

2021/2022 
DELEGAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA 

  

ATA NÚMERO CINQUENTA E SEIS DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

 -------- Aos trinta dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas, reuni-5 

ram, presencialmente, na Escola Básica e Secundária de Anadia os elementos do Conselho Geral. 

Estiveram ausentes os conselheiros Ana Paula Gama, Anabela Figueiredo, António Carvalho, Bruno 

Cruz, Maria João Santos, Paula Santos e Pedro Silva, sendo as suas faltas justificadas.  -------------  

 -------- Ordem de trabalhos:  ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Ponto único: Análise e eventual aprovação do Relatório de Contas de Gerência referente 10 

a 2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A presidente deu início à reunião apresentando a ordem de trabalhos. Questionou se algum 

dos presentes pretendia introduzir outro ponto adicional à mesma, nada havendo a acrescentar. 

Informou que o diretor prestaria algumas informações sobre a transição de competências para a 

Câmara Municipal. Solicitou autorização ao conselho para que a chefe de serviços de administração 15 

escolar, Liliana Fernandes, por fazer parte do Conselho Administrativo e o assistente técnico Pedro 

Patrício, se juntassem à reunião para apresentarem o documento em análise e esclarecerem al-

gumas dúvidas que fossem surgindo, tendo o conselho anuído.  Passou-se então à apreciação e 

aprovação da ata da reunião anterior enviada antecipadamente a todos os elementos deste con-

selho. Após algumas alterações de sintaxe, foi aprovada por todos os elementos presentes na re-20 

união em questão, no momento da votação.  ----------------------------------------------------------------  

 -------- Passando a palavra ao diretor, este fez uma breve apresentação da situação da transferên-

cia de competências para o município. Referindo-se à legislação em vigor sobre o assunto, princi-

palmente ao Dec. Lei 21/2019, deu conhecimento que, de acordo com o preconizado no art.º 66.º, 

foi já formada uma comissão de acompanhamento e monitorização, constituída pela delegada 25 

regional, pela presidente da câmara e por ele mesmo. Esta já reuniu e traçou algumas bases para 

que tudo possa funcionar de uma forma pacífica. Posteriormente houve já outras reuniões entre 

alguns técnicos da câmara e o agrupamento, nas quais também tem participado a chefe dos ser-

viços administrativos, Liliana Fernandes.  No seu entender, tem havido sempre um alinhamento 

entre as intenções da câmara e do agrupamento. Informou que, no dia onze de abril, a câmara irá 30 

realizar uma reunião com todos os assistentes técnicos e operacionais, no cineteatro de Anadia, 

uma vez que estes funcionários transitam para a alçada do município.  O seguro dos trabalhadores 

passa a integrar o seguro do município, mantendo-se a ADSE.  A avaliação do SIADAP é homologada 
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pela presidente da câmara, sendo feita pela direção do agrupamento. Deverá ser feita uma dele-

gação de competências entre o município e o agrupamento, sendo a avaliação dos funcionários 35 

um dos assuntos a delegar. Relativamente às contas, a verba de gestão corrente do agrupamento 

continuará a passar por receitas próprias (bufete e papelaria), sendo que a restante verba que era 

transferida para o agrupamento em duodécimos, passará a ser transferida para o município. A 

legislação estipula um ano para regularizar algumas situações que vão surgindo. O conselheiro 

Paulo Carvalho solicitou à conselheira Jennifer Pereira alguns esclarecimentos sobre este processo 40 

de transferência de competências, tendo esta esclarecido a natureza das mesmas, indicando as 

que já estão em andamento e as que futuramente estão previstas noutras áreas, nomeadamente 

no campo da saúde. O diretor continuou lamentando que os valores de referência estipulados pelo 

ministério se reportem aos do ano de dois mil e dezoito, o que considera não fazer sentido face à 

situação atual. Informou que os equipamentos e manutenção dos edifícios serão também da com-45 

petência da autarquia, mostrando a sua apreensão pelo facto do edifício da Escola Básica e Se-

cundária pertencer à Parque Escolar e ainda pelo elevado valor de alguns  encargos, nomeada-

mente da eletricidade e do gás, apesar das medidas que tentaram implementar de poupança ener-

gética. As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do primeiro ciclo e o transporte dos 

alunos de Educação Especial passam também para a alçada do município. Finalizou informando 50 

que nas reuniões que tiveram, solicitaram à câmara um contributo para a elaboração do Projeto 

Educativo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A presidente agradeceu os esclarecimentos do diretor e passou ao ponto único da ordem 

de trabalhos, solicitando a entrada da chefe dos serviços administrativos Liliana Fernandes e do 

assistente técnico Pedro Patrício. Passando a palavra ao diretor, este fez uma breve contextuali-55 

zação do documento proposto que se apresentou para aprovação. Salientou o facto do nosso agru-

pamento movimentar, anualmente, uma verba de cerca de vinte milhões de euros, agradecendo 

a ajuda dos dois técnicos presentes na gestão da mesma.  O agrupamento é composto por um 

universo muito elevado de alunos, docentes e pessoal não docente, o que explica os números 

referidos neste documento.  Passou a palavra à Liliana Fernandes a qual começou por salientar 60 

que as contas são auditadas trimestralmente por uma empresa de auditoria e caso seja encontrada 

alguma irregularidade esta é imediatamente reportada ao agrupamento para ser corrigida. Neste 

momento, todos os mapas de contas já se encontram validados por esta empresa. Relativamente 

às contas da gerência de dois mil e vinte e um, informou que a receita foi executada a cem por 

cento, enquanto que a despesa foi executada a noventa e oito por cento. Isto porque houve fontes 65 

de financiamento em que não se gastou todo o saldo atribuído, nomeadamente o relativo ao do 

projeto ERASMUS, do POCH e de outros, uma vez que nem todas as atividades programadas pude-

ram ser executadas. Este valor teve de ser entregue no final do ano, mas já foi solicitada a sua 

recuperação, tendo algum já sido recuperado. Finda a sua intervenção, colocou-se ao dispor para 

qualquer esclarecimento sobre o documento. A presidente questionou sobre a recuperação dos 70 

valores relativos aos projetos Ciência Viva e do projeto ERASMUS. Quanto à verba para a Ciência 

Viva, o diretor acrescentou que esta veio bastante tarde. A presidente considerou que é de louvar 
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o facto da despesa ser executada quase a cem por cento. A conselheira Isabel Matos questionou 

se as verbas recuperadas são acrescidas ou consideradas verbas extras. A Liliana informou que 

estas entram sempre como saldo inicial, mas vai-se na mesma buscar a verba que diz respeito ao 75 

ano. Acrescentou que só houve uma verba que não foi devolvida relativamente à aquisição de 

material para a COVID19 uma vez que era especifica para esse fim e não tendo sido toda gasta, 

não foi possível ser recuperada após ter sido devolvida.  --------------------------------------------------  

 -------- Não tendo sido solicitado qualquer outro esclarecimento, a presidente agradeceu a pre-

sença dos dois técnicos, os quais abandonaram a reunião. Dando continuidade à mesma, colocou 80 

à votação a aprovação do Relatório de Contas de Gerência, o qual foi aprovado por unanimidade.  

 -------- Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença dos conselheiros e do 

diretor e deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata. ------------------------------  

 
A Presidente do Conselho Geral, 85 

 (Maria Luísa Martins C. H. Flores) 
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A Secretária, 95 

 (Anunciação Maria Silva Calado)  
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