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MINUTA Nº 20180202


Assuntos tratados e/ou deliberações:
Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, reuniu pelas dezoito horas e trinta 

minutos, na Escola Básica Dr José Pereira Tavares, o Conselho Geral a fim de retomar os trabalhos.

Ponto três: Aprovação do Regimento Interno.
Aprovação por unanimidade do Regimento Interno depois de se proceder a alterações à proposta 

apresentada.
Durante a discussão do Regimento Interno foram dialogadas e consideradas algumas iniciativas 

tendo em vista a afirmação da direção estratégica deste órgão. 
Havendo intenção de sensibilizar para a agregação de vontades e de desenvolver um trabalho mais 

colaborativo na dinamização dos trabalhos deste órgão foi constituída uma equipa composta pelo 
presidente e por dois vice-presidentes. O presidente convidou para vice-presidentes os conselheiros 

Ricardo Carvalho e Celina Costa tendo estes aceitado.
Considerou-se apropriado que o Conselho Geral se reunisse em todas as escolas do agrupamento 

favorecendo proximidade e proporcionando maior conhecimento das suas realidades.

Ponto quatro: Requerimento interposto por Luís Sottomayor Braga.
Ao abrigo da Lei nº 26/2016, de 22 de agosto, que aprova o regime de acesso à informação 

administrativa, requerente solicita acesso a lista de nomes dos encarregados de educação que 
estiveram presentes na eleição dos membros representantes ao Conselho Geral deste 

Agrupamento, expurgando nome, turma e escola dos educandos.
Foram aprovados os argumentos para resposta ao requerente tendo-se solicitado ao Presidente do 

Conselho Geral e à conselheira, Isabel Brandão, a elaboração de proposta de resposta a ratificar na 
próxima reunião. 

Os elementos do Conselho Geral na salvaguarda da proteção da informação pessoal, manifestaram 
dúvidas, a ver esclarecidas, tendo decidido solicitar parecer junto da Comissão de Acesso aos 

Documentos Administrativos (CADA). 
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Ponto cinco: Aprovação do relatório de contas de gerência.
Considerando o adiantado da hora e que antes desta reunião foi entregue o documento para 

análise. Por uma questão eficiência e havendo unanimidade adiou-se a discussão deste ponto da 
ordem de trabalhos para próxima reunião.

Ponto seis: Definição de linhas orientadoras do orçamento.

Foi aprovada por unanimidade deliberação definindo linhas orientadoras do orçamento.

Interrupção dos trabalhos, pelas vinte e uma horas, tendo sido tomada a decisão de os retomar no 
dia sete de fevereiro de dois mil e dezoito pelas dezoito horas na escola JI/EB1 Alumieira.

Secretário da reunião 
Celina Maria Simões Dias da Costa

Presidente do Conselho Geral 
Felisberto Augusto Moura Neves
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