REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
Reunião nº 15

18 de junho de 2020

SÍNTESE
Por proposta do Presidente, foi aprovada a alteração da ordem de trabalhos para incluir dois novos
pontos, com a respetiva reorganização da OT.

Ponto um – Tomada de posse de novo membro do Conselho Geral (CG) e reconstituição da
Comissão Permanente.
Em resultado da saída do Agrupamento por mobilidade da anterior representante do pessoal
não docente, tomou posse Fernanda Maria Portela Moreira, que passou também a fazer parte da
Comissão Permanente do CG.
Ponto dois – Aprovação da ata da reunião anterior.
Foi aprovada, com uma abstenção, a ata da reunião anterior.
Ponto três – Apreciação e aprovação do Relatório de Contas de Gerência do ano 2019.

Foi apresentado pela Diretora do Agrupamento o Relatório de Contas de Gerência do
ano 2019, que foi analisado pelos membros deste CG, que solicitaram os esclarecimentos que
julgaram convenientes e a correção de percentagens nas variações de valores em relação a anos
anteriores, que se apresentavam incorretos; o relatório foi depois aprovado por unanimidade.
Ponto quatro – Aprovação do mapa de férias da Diretora.
Foi aprovado por unanimidade o mapa de férias proposto pela Diretora, após ligeiros ajustes
para poder estar presente na última reunião deste ano escolar do Conselho Geral, que ficou
agendada para 23 de julho.
Ponto cinco – Avaliação de desempenho da Diretora.
Foi planeado o processo de avaliação de desempenho da Diretora, que deverá ficar concluído
até ao próximo dia 10 de julho.
Ponto seis – Outros assuntos.
Por solicitação das representantes dos pais/encarregados de educação, foi analisado um
pedido de esclarecimento de um encarregado de educação sobre o estacionamento no recinto
escolar da viatura da Diretora do Agrupamento, em tempo de atividades letivas, e sobre a
possibilidade de os encarregados de educação poderem almoçar na cantina escolar quando assim
entenderem. O Conselho Geral decidiu solicitar à Diretora o cumprimento do Regulamento Interno e
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da legislação em vigor em relação ao estacionamento no recinto interior da escola e, relativamente à
possibilidade de poderem almoçar na cantina, que analisasse juntamente com os restantes membros
da Direção a legislação sobre o assunto, a fim de se poder estabelecer um eventual protocolo que
possa regulamentar este assunto.
A Diretora deu a conhecer as diligências já realizadas para obter as verbas necessárias para
pagar os compromissos assumidos com a Associação Desportiva de Barroselas aquando da utilização
das instalações da ADB, durante as obras na escola sede, para as atividades de educação física, tendo
informado que havia o compromisso da parte do IGEF para a cedência da verba necessária, que passa
dos três mil euros, mas que ainda não chegou.
Foram ainda prestados alguns esclarecimentos sobre a necessidade de espaços para a
Associação de Estudantes e para o Gabinete do aluno, que desapareceram com as obras
recentemente realizadas e que estão em estudo.
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O Presidente do Conselho Geral
_____________________________________
António Araújo de Brito (Prof.)
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