Ata número um de dois mil e dezoito da reunião do Conselho
Geral da EPADRV

Aos oito dias do mês de maio pelas dezoito horas reuniu o Conselho Geral da EPDRV, por
convocatória do diretor da escola João de Queiroz Pinto.
O diretor justificou a convocatória (anexo 1) informando que segundo indicações do ofício
B18030814Q da DGAE (anexo 2), cumpre ao diretor da escola convocar a reunião do
Conselho Geral, procedendo à eleição de novo presidente deste órgão de modo a garantir a
execução dos procedimentos eleitorais para o novo Conselho Geral, dado a conclusão do
mandato anterior datar de quatro de março do presente ano.
Procedeu-se à tomada de posse de quatro novos conselheiros, em substituição de
anteriores, a saber; Pedro Miguel Almeida Machado, representante dos discentes; Ricardo
Manuel Ribeiro, representante dos encarregados de educação; Susana Maria Ferreira
Gravato e Pedro Carvalhais Bento, representantes da Câmara Municipal de Vagos.
Após o ato, deu-se início ao processo eleitoral de novo presidente com a presença de
catorze conselheiros dado que o conselheiro representante do NEVA, Vitor Santos ainda não
estava presente. De imediato as conselheiras Ana Martins e Filomena Martins,
representantes dos docentes invocaram seu voto de vencido, concernente à eleição do
presidente do conselho geral e a todas as deliberações tomadas na reunião relativas à
ordem de trabalhos, solicitando registo em ata. Foi acordado o envio de texto justificativo
por email (anexos 3 e 4), à secretária em exercício.
Do escrutínio de votos resultou a eleição para presidente, a representante dos docentes
Maria Anunciação Mendes da Graça Eckhardt com onze votos a favor, cumprindo-se o
estatuído no ponto 2 do artigo 13 do Decreto Lei 75/2008, alterado pelo Decreto Lei
137/2012, que exige a eleição do presidente por maioria absoluta dos votos dos membros
do conselho geral em efetividade de funções.
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Seguidamente o diretor chamou a presidente eleita à presidência da reunião, que de
imediato deu início à ordem de trabalhos da convocatória.
Relativamente ao ponto um foi aprovado por todos os presentes, à exceção dos dois votos
de vencido o mapa de férias do diretor. Assim o mesmo gozará de férias nos períodos de
onze a dezanove de Julho, vinte e três de Julho a três de agosto e treze a vinte e quatro de
Agosto, perfazendo os vinte e seis dias a que tem direito.
No que concerne ao ponto dois da ordem de trabalhos foram aprovadas por todos os
presentes, à exceção dos dois votos de vencido, as linhas orientadoras do Plano e
Orçamento para o ano dois mil e dezoito (anexo 5), após esclarecimento das mesmas por
parte do diretor.
Analisada a conta de gerência do ano económico de dois mil e dezassete, cujo relatório foi
previamente enviado a todos os conselheiros (anexo 6), explicitada pelo diretor da escola,
com as devidas justificações, a mesma foi aprovada pela maioria, à exceção dos dois votos
de vencido e duas abstenções, respetivamente, Fátima Laouini e Pedro Machado.
Questionado pela presidente sobre a situação de divida da escola herdada da anterior
direção, o atual diretor deu conhecimento de já ter sido pago cerca de meio milhão de
euros, informando os presentes que estava a envidar esforços no sentido do Ministério de
Educação assumir a dita divida. Cumpriu-se assim, o ponto três da ordem de trabalhos.
No respeitante ao último ponto da ordem de trabalhos foi nomeada uma comissão eleitoral
composta pelos conselheiros Fátima Laouini, Otília Rocha, Graça Eckhardt, Teresa Dias e
Ricardo Ribeiro, para darem início ao processo eleitoral, tendo-se manifestado contra as
conselheiras Ana Martins e Filomena Martins.
Questionada a anterior presidente do Conselho Geral, Filomena Martins, pela atual
presidente, Graça Eckhardt sobre o local onde se encontra toda a documentação
pertencente ao órgão, a mesma disse ter dado ordem aos serviços administrativos para
ficarem no cofre da escola e de lá não saírem. O diretor não concordando com a resposta e
deu instrução à atual presidente para os solicitar junto dos serviços administrativos. O
diretor questionou também a anterior presidente sobre o local onde se encontravam as atas
aprovadas em reunião de nove de Março de dois mil e dezassete e outros documentos,
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tendo a conselheira Filomena Martins dito estar no cofre da escola e na sala de
coordenadores.
O conselheiro Jorge Oliveira, representante da Santa casa da Misericórdia usou da palavra
apelando ao bom senso e paz que a EPADRV necessita. Também o conselheiro
representante da Câmara Municipal de Vagos, Paulo Sousa usou da palavra, dizendo que o
município está empenhado em colabora com a escola, estando ao lado desta para ajudar no
que for necessário.
Esta ata é composta por seis anexos, paginados entre a quarta e a décima segunda página.
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 pelo diretor João de Queiroz Pinto, que a
presidiu até à tomada de posse da nova presidente, pela presidente eleita, Maria
Anunciação Mendes Graça Eckhardt, que continuou a presidência da reunião até ao final e
pela secretária Teresa Paula Gonçalves Dias.

O Diretor

____________________
João de Queiroz Pinto

A presidente

____________________

A secretária

____________________

Maria A. M.Graça Eckhardt

Teresa Paula Dias
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Anexo 1 – Convocatória da reunião
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Anexo 2 – Ofício da DGAE
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Anexo 3 – Voto vencido de Ana Martins (2 páginas)
Email enviado às 10h13m do dia 9 de maio de 2018, pela conselheira Ana Martins relativa a
voto de vencido, inferiormente transcrita.

Bom dia Teresa
Este é o texto que deve ficar em ata.

Nos termos do artigo 35º do DL nº4/2015, eu, Ana Cristina Mendes Martins, docente do
Quadro de Nomeação Definitiva da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural de Vagos faço constar da ata o meu voto de vencido de forma a excluir a minha
responsabilidade das deliberações desta reunião do Conselho Geral havidas em todos os
pontos da ordem de trabalhos da convocatória e da deliberação em proceder à eleição do
presidente do Conselho Geral. Votei contra em face da ilegalidade da convocatória da
reunião que não é da competência do Diretor da Escola, João de Queiroz Pinto, e da falta de
competência da Srª Diretora de Serviços de Gestão dos Recursos Humanos e Formação para
emitir o despacho porque não faz menção da competência delegada como obriga o artigo
48º do DL nº4/2015.
Assim,
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- votei contra a deliberação do órgão em proceder à eleição do presidente do Conselho Geral
de forma a excluir a minha responsabilidade dessa eleição. Votei contra em face da
ilegalidade da convocatória da reunião que não é da competência do Diretor da Escola, João
de Queiroz Pinto, e da falta de competência da Srª Diretora de Serviços de Gestão dos
Recursos Humanos e Formação para emitir o despacho porque não faz menção da
competência delegada como obriga o artigo 48º do DL nº4/2015;
- votei contra a aprovação do mapa de férias do diretor, em face da ilegalidade da
convocatória da reunião que não é da competência do Diretor da Escola, João de Queiroz
Pinto, e da falta de competência da Srª Diretora de Serviços de Gestão dos Recursos
Humanos e Formação para emitir o despacho porque não faz menção da competência
delegada como obriga o artigo 48º do DL nº4/2015;
- votei contra a aprovação das linhas orientadoras do Plano e Orçamento para o ano de
2018, em face da ilegalidade da convocatória da reunião que não é da competência do
Diretor da Escola, João de Queiroz Pinto, e da falta de competência da Srª Diretora de
Serviços de Gestão dos Recursos Humanos e Formação para emitir o despacho porque não
faz menção da competência delegada como obriga o artigo 48º do DL nº4/2015;
- votei contra a apreciação e a aprovação da conta de gerência do ano económico de 2017,
em face da ilegalidade da convocatória da reunião que não é da competência do Diretor da
Escola, João de Queiroz Pinto, e da falta de competência da Srª Diretora de Serviços de
Gestão dos Recursos Humanos e Formação para emitir o despacho porque não faz menção
da competência delegada como obriga o artigo 48º do DL nº4/2015; acrescento que o
documento “conta de gerência do ano económico de 2017” não chegou ao órgão;
- fui contra a nomeação de uma comissão eleitoral para acompanhamento do ato de eleição
do pessoal docente e não docente para o Conselho Geral, em face da ilegalidade da
convocatória da reunião que não é da competência do Diretor da Escola, João de Queiroz
Pinto, e da falta de competência da Srª Diretora de Serviços de Gestão dos Recursos
Humanos e Formação para emitir o despacho porque não faz menção da competência
delegada como obriga o artigo 48º do DL nº4/2015.

Obrigada
-Sem outro assunto de momento
Ana Cristina Mendes Martins
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Anexo 4 - Voto vencido de Filomena Martins (2 páginas)
Email enviado às 23h46m do dia 8 de maio de 2018, pela conselheira Filomena Martins
relativa a voto de vencido, com declaração anexada, inferiormente transcrita.

Nos termos do artigo 35º do DL nº4/2015, eu, Filomena Martins, docente do Quadro de
Nomeação Definitiva da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos
faço constar da ata o meu voto de vencido de forma a excluir a minha responsabilidade das
deliberações desta reunião do Conselho Geral havidas em todos os pontos da ordem de
trabalhos da convocatória e da deliberação em proceder à eleição do presidente do
Conselho Geral. Votei contra em face da ilegalidade da convocatória da reunião que não é da
competência do SrDiretor da Escola, João de Queiroz Pinto, e da falta de competência da Srª
Diretora de Serviços de Gestão dos Recursos Humanos e Formação para emitir o despacho
porque não faz menção da competência delegada como obriga o artigo 48º do DL nº4/2015.
Assim,
- votei contra a deliberação do órgão em proceder à eleição do presidente do Conselho Geral
de forma a excluir a minha responsabilidade dessa eleição. Votei contra em face da
ilegalidade da convocatória da reunião que não é da competência do Diretor da Escola, João
de Queiroz Pinto, e da falta de competência da Srª Diretora de Serviços de Gestão dos
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Recursos Humanos e Formação para emitir o despacho porque não faz menção da
competência delegada como obriga o artigo 48º do DL nº4/2015;
- votei contra a aprovação do mapa de férias do diretor, em face da ilegalidade da
convocatória da reunião que não é da competência do Diretor da Escola, João de Queiroz
Pinto, e da falta de competência da Srª Diretora de Serviços de Gestão dos Recursos
Humanos e Formação para emitir o despacho porque não faz menção da competência
delegada como obriga o artigo 48º do DL nº4/2015;
- votei contra a aprovação das linhas orientadoras do Plano e Orçamento para o ano de
2018, em face da ilegalidade da convocatória da reunião que não é da competência do
Diretor da Escola, João de Queiroz Pinto, e da falta de competência da Srª Diretora de
Serviços de Gestão dos Recursos Humanos e Formação para emitir o despacho porque não
faz menção da competência delegada como obriga o artigo 48º do DL nº4/2015;
- votei contra a apreciação e a aprovação da conta de gerência do ano económico de 2017,
em face da ilegalidade da convocatória da reunião que não é da competência do Diretor da
Escola, João de Queiroz Pinto, e da falta de competência da Srª Diretora de Serviços de
Gestão dos Recursos Humanos e Formação para emitir o despacho porque não faz menção
da competência delegada como obriga o artigo 48º do DL nº4/2015; acrescento que o
documento “conta de gerência do ano económico de 2017” não chegou ao órgão;
- fui contra a nomeação de uma comissão eleitoral para acompanhamento do ato de eleição
do pessoal docente e não docente para o Conselho Geral, em face da ilegalidade da
convocatória da reunião que não é da competência do Diretor da Escola, João de Queiroz
Pinto, e da falta de competência da Srª Diretora de Serviços de Gestão dos Recursos
Humanos e Formação para emitir o despacho porque não faz menção da competência
delegada como obriga o artigo 48º do DL nº4/2015.
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Anexo 5 – Linhas Orientadoras do Plano e orçamento para ano económico de dois mil e
dezoito
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Anexo 6–Relatório e contas de gerência do ano económico de 2017- (2 páginas)

11de12
Estrada Florestal

T(+351) 234 799 830

Egeral@epadrv.edu.pt

3840-254 Gafanha da Boa Hora

F(+351) 234 799 839

Wwww.epadrv.edu.pt

NIPC 600 067 998

12de12
Estrada Florestal

T(+351) 234 799 830

Egeral@epadrv.edu.pt

3840-254 Gafanha da Boa Hora

F(+351) 234 799 839

Wwww.epadrv.edu.pt

NIPC 600 067 998

