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REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

 

Reunião n.º 1                           27 de abril de 2017 

 

SÍNTESE  

 

Ponto 1 - Tomada de posse do Representante da Comunidade Local 

Tomou posse o Senhor Jorge Manuel Vieira Correia, indicado pela Associação Desportiva de Barroselas, 

como Representante da Comunidade Local.  

 

Ponto 2 – Aprovação da ata da reunião anterior 

Foi aprovada a ata da reunião anterior.  

 

Ponto 3 – Aprovação do Regimento 

Tendo por base uma proposta apresentada pelo Presidente do Conselho Geral (PCG), foi analisado e 

discutido o Regimento do órgão. Depois de aprovada a metodologia de votação do documento, o 

Regimento foi aprovado na generalidade e na especialidade, por unanimidade. Concluída a discussão 

e aprovação na especialidade, o Regimento entrou de imediato em vigor. 

Foi eleito, por unanimidade, o Prof. António Brito para exercer funções de Secretário do CG. 

 

Ponto 4 – Informações 

O PCG transmitiu as seguintes informações: 

i. reunira com a Diretora para, entre outros assuntos, discutir uma possível solução para o arquivo 

toda a documentação do CG na escola sede do Agrupamento; 

ii. fora criado um novo endereço eletrónico institucional do órgão em virtude de a antiga Presidente 

do CG não ter fornecido as credenciais de acesso ao correio eletrónico e ao seu conteúdo; 

iii. iria solicitar um parecer à DGEstE e à DGAE para se pronunciarem sobre o que considerava ter sido 

cometida uma irregularidade na eleição dos representantes dos pais e encarregados ao CG – a 

eleição por braço no ar. 

 

Ponto 5 – Apreciação do relatório periódico de execução do Plano Anual de Atividades 

Foi apresentado pela Diretora o relatório periódico de execução do Plano Anual de Atividades sobre o 

qual se pronunciaram alguns membros do CG. 
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Ponto 6 – Aprovação do relatório de contas de gerência de 2016 

Foi apresentado pela Diretora, com a colaboração da Assistente Técnica Clementina Lima, o 

relatório de contas de gerência de 2016. Depois de esclarecidas algumas questões colocadas pelos 

membros do CG, o documento foi aprovado por unanimidade. 

 

Ponto 7 - Outros assuntos. 

Foi decidido, por unanimidade que, até à próxima reunião, cada corpo do CG designaria os seus 

representantes para a Comissão Permanente conforme o número estipulado no Regimento. 

O PCG comunicou que no mês de maio o CG teria de se reunir obrigatoriamente para deliberar sobre 

a recondução da atual Diretora do Agrupamento ou a abertura do procedimento concursal tendo em 

vista a realização de nova eleição. A Diretora comunicou ao CG que estava disponível para ser 

reconduzida para um novo mandato. 

Foi aprovada, por unanimidade, a minuta das deliberações tomadas na reunião: 

• Deliberação CG 01 – Aprovada a ata da reunião anterior; 

• Deliberação CG 02 – Aprovada a metodologia da votação do Regimento da Conselho Geral; 

• Deliberação CG 03 – Aprovado o Regimento do Conselho Geral, na generalidade; 

• Deliberação CG 04 – Aprovado o Regimento do Conselho Geral, na especialidade; 

• Deliberação CG 05 – Aprovada a metodologia da eleição do Secretário da Mesa do Conselho Geral; 

• Deliberação CG 06 – Eleito o professor António Brito para Secretário da Mesa do Conselho Geral; 

• Deliberação CG 07 – Aprovado o relatório e contas de gerência de 2016; 

• Deliberação CG 08 – Aprovado o modo de designação dos Membros da Comissão Permanente do 

Conselho Geral. 
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O Presidente do Conselho Geral 

 

 

_____________________________________ 

Armando Borlido 
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