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REUNIÃO DE 24.03.2015 
SÍNTESE DE DELIBERAÇÕES E DECISÕES 
 

 

CONSELHO GERAL 
 

 

INFORMAÇÃO N.º6 

De acordo com o estipulado no n.º 7 art.º 20.º do Regimento Interno, aprovado em reunião ordinária de 11.09.2014, 

divulgo as deliberações e decisões tomadas na reunião do Conselho Geral. 
 

 

Ordem de Trabalhos: 

1. Apreciação do relatório periódico de execução do PAAA 2014/2015; 

2. Apreciação e votação da proposta de alterações ao Regulamento Interno; 

3. Discussão e apreciação do relatório de avaliação do candidato admitido ao procedimento Concursal para eleição 

do Diretor, nos termos do ponto 9 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho; 

4. Outros assuntos. 

 

Antes da ordem do dia: 

 

● E-mails do Gabinete de apoio à Presidência: o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pombal, Doutor 

Diogo Alves Mateus, informou que a Câmara Municipal de Pombal, na sua reunião ordinária de 19/03/2015, 

deliberou aceitar o pedido de substituição pontual do Representante do Município no Conselho Geral, sendo o 

representante Manuel José Carreira Serra, substituído por Carlos Manuel Rodrigues Domingues. Esta 

substituição só produz efeitos, única e exclusivamente, na reunião convocada para o dia 24 do corrente. E ainda 
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a representar a Câmara Municipal de Pombal o Senhor Engenheiro Pedro Filipe Silva Murtinho (Vice-Presidente 

da Câmara Municipal de Pombal) e o Doutor Fernando Manuel Pinto Parreira. 

 

● A Presidente da reunião solicitou a votação da alteração da ordem de trabalhos: 

 

1. Apreciação e votação do PAAA; 

2. Apreciação do relatório periódico de execução do PAAA 2014/2015; 

3. Outros assuntos; 

4. Discussão e apreciação do relatório de avaliação do candidato admitido ao procedimento Concursal para eleição 

do Diretor, nos termos do ponto 9 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. 

 

 

Ponto 1 
 

  

● Foi aprovado o Plano Anual de Atividades do Agrupamento (PAAA). 

Ponto 2 
 

  

● Foi apreciado o relatório periódico do PAAA tendo este órgão emitido um parecer favorável. 

Ponto 3 
 

  

● Plano de Melhoria – A equipa de autoavaliação apresentou o Relatório onde regista a avaliação dos alunos (1º, 

2º, 3º CEB e Ensino Secundário) no 1.º período do ano (documento enviado via e-mail) para apreciação do 

Conselho Geral. 

● A escola sede de agrupamento foi selecionada pela Sociedade Portuguesa de Matemática para ser a escola 

anfitriã da 2ª eliminatória dos apurados no concelho de Pombal, onde participaram os alunos da nossa escola, na 

categoria Júnior -Benvinda Duarte e Inês Cardoso do 7.º ano, na categoria A - Pedro Fernandes do 9.º ano e na 

categoria B -Diana Cardoso do 12.º ano. Mais uma vez o discente Pedro Fernandes foi um dos 90 apurados, 

num leque de 40000 alunos, para a Final Nacional, que se realizou em Rio Maior entre os dias 19 e 22 de março, 

tendo sido entregues 36 medalha de ouro, prata e bronze, repartidas pelas categorias Júnior, A e B, sendo um 

dos premiados com medalha de ouro - foi proposto neste órgão um voto de louvor a este aluno. 
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● O Senhor Diretor informou que irá decorrer uma reunião, no dia 25/março, da Rede Escolar 2015/2016 e sobre a 

reconfiguração da estrada n.º 109, explicando as alterações a nível da nossa escola. 

Ponto 4 
 

   

● Procedimento Concursal: uma candidatura admitida; as atas das reuniões realizadas pela comissão foram 

enviadas; os trabalhos decorreram normalmente dentro da calendarização aprovada. A entrevista foi feita no dia 

16 de março. 

● Foi analisado e discutido o Relatório de Avaliação elaborado pela comissão. 

● A reunião prosseguiu com a proposta, colocada pela Presidente do Conselho Geral aos Conselheiros, acerca da 

vontade de proceder à audição do candidato numa próxima reunião ou proceder-se à eleição. Foi aprovada por 

unanimidade proceder-se à eleição. 

● O processo eleitoral realizou-se por sufrágio secreto e presencial de acordo com o estabelecido no ponto 2 do 

artigo n.º 49 do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. Resultado da eleição: dos 20 elementos presentes 

obteve-se 10 votos a favor de o candidato ser Diretor. Em conformidade com o disposto no ponto 2 do artigo n.º 

23 do decreto mencionado o Conselho Geral deliberou reunir no próximo dia 26 a fim de proceder a novo 

escrutínio. 

 
CGAEG, 24 de março de 2015 

               A Presidente do Conselho Geral: Anabela Neves 


