REUNIÃO DO CONSELHO GERAL

Reunião n.º 2

25 de maio de 2017

SÍNTESE
Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior
Foi aprovada a ata da reunião anterior.
Ponto 2 – Apreciação dos resultados académicos do 2.º período
Foram apreciados os resultados académicos do 2.º período.
Ponto 3 – Deliberação sobre a recondução da Diretora do Agrupamento
O Presidente do CG apresentou uma proposta de metodologia do processo de recondução da
Diretora que foi aprovada por todos os presentes.
Por voto secreto, em boletim próprio criado para o efeito, os catorze membros do CG que
compareceram à reunião pronunciaram-se sobre a recondução da Diretora. Os resultados foram os
seguintes: nove votos a favor da recondução, três votos contra e dois votos brancos. Tendo obtido a
maioria absoluta de votos, a Prof.ª Maria Teresa da Costa Almeida é reconduzida para um segundo
mandato de quatro anos enquanto Diretora do AEB.

Ponto 4 - Outros assuntos.
O Presidente informou que irá elaborar um comunicado para dar conhecimento público da
aprovação da recondução da Diretora para o quadriénio 2017-2021 e que o atual mandato termina
em 29 de julho.
Por unanimidade, o CG decidiu que fosse solicitado à DGEstE um parecer jurídico sobre a
possibilidade de antecipar a data tomada de posse da Diretora, sem que daí adviesse qualquer
prejuízo na contabilização da duração dos seus dois mandatos.
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Foi decidido por unanimidade delegar no Presidente do CG a aprovação do mapa de férias da
Diretora, depois de obtido o parecer da DGEstE acima referido.
O CG foi informado dos membros indicados para a Comissão Permanente, tal como ficou estipulado
na última reunião: Prof. António Brito, pelos Docentes, Senhor Armando Novo, pelos Representantes
dos Encarregados de Educação, e Enf.º João Carvalhido, pelos Representantes da Comunidade Local.
Fica, deste modo, completa a Comissão Permanente da qual fazem ainda parte, por inerência, o
Presidente do CG e a Representante do Pessoal Não Docente.
A pedido do Presidente do CG, a Diretora esclareceu os critérios estabelecidos relativamente à oferta
educativa do ensino secundário no Agrupamento para o próximo ano lectivo.
Foi feito um ponto de situação das obras na Escola Sede do Agrupamento pela Diretora e pelo Dr.
Manuel Isaías Alves, Representante da Autarquia.
Foi aprovada, por unanimidade, a minuta das deliberações tomadas na reunião:
 Deliberação CG 09 – Aprovada a ata da reunião anterior;
 Deliberação CG 10 – Aprovado o modo de recondução da Diretora;
 Deliberação CG 11 – Aprovada, por voto secreto, a recondução da Diretora para o quadriénio
2017-2021;
 Deliberação CG 12 – Decidido solicitar um parecer jurídico à DGEstE sobre a possibilidade de
antecipar a tomada de posse da Diretora;
 Deliberação CG 13 – Decidido delegar no Presidente do Conselho Geral a aprovação do mapa de
férias da Diretora, depois de conhecido o parecer da DGEstE sobre a eventual antecipação da
data de tomada de posse.
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O Presidente do Conselho Geral

_____________________________________
Armando Borlido
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