FAPAG – Federação Associações Pais Concelho Gondomar

MOÇÃO

1. A FAPAG avocou e subscreveu, de forma unânime, a moção apresentada em
Assembleia-Geral de 02.FEV.15 pela sua Associada, a Associação de Pais e
Encarregados de Educação da EB1 da Venda Nova, relativa à incontornável e
sempre presente problemática que envolve os Assistentes Operacionais das Escolas
Públicas, designadamente no que concerne à sua “ESTABILIDADE” e à sua
“QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL”.
2. Por deliberação do Conselho Executivo da FAPAG foi a dita Moção transformada em
“Petição Pública” que corre termos no presente momento denominada “POR
MAIOR ESTABILIDADE LABORAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES
OPERACIONAIS NAS ESCOLAS”.
3. Pelo desígnio da Petição e em prol da defesa da Escola Pública interpelamos a
soberana Assembleia-Geral da CONFAP para que apadrinhe e divulgue a dita
Petição, contribuindo também para a promoção da sua subscrição.
Vila Nova de Famalicão, 28 de Março de 2015
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MOÇÃO

Considerando:
- A importância da Educação no desenvolvimento económico do país;
- A importância da Educação no desenvolvimento da sociedade;
- As dificuldades financeiras que afetam a maioria das famílias;
- A necessidade de meios e instrumentos de apoio ao estudo para mais e melhor
sucesso, como são os manuais escolares e o material escolar;
- Que a aquisição dos sobreditos meios e instrumentos de apoio só é traduzida, ao
nível fiscal, como despesas de educação;
- Que atualmente tais despesas de educação só são aceites pela Autoridade Tributária
desde que realizadas em estabelecimentos com CAE apropriado (Classificação das
Atividades Económicas)

Propõem-se:
Que a Assembleia-Geral da CONFAP vote favoravelmente a presente moção que
pretende, junto das entidades oficiais, exigir que as despesas de educação sejam
universalmente aceites ou, em alternativa, que todos os estabelecimentos que
vendam manuais e material escolar possuam o correspondente CAE.

Vila Nova de Famalicão, 28 de Março de 2015

