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Oliveira de Azeméis

CONSELHO
GERAL
MINUTA Nº 2018.05.11

Assuntos tratados e/ou deliberações:
Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, reuniu pelas dezoito horas e quarenta e
cinco minutos, na escola JI/EB1 Areosa, o Conselho Geral.

Antes da ordem de trabalhos o presidente propôs a inclusão do ponto oito da ordem de trabalhos
“Aprovação do mapa de férias da Presidente da CAP”, proposta que foi aceite.

Ponto um: Suspensão e renúncia ao mandato de conselheiros e apresentação dos novos
conselheiros.
Foram apresentados e dadas as boas vindas aos novos membros do Conselho Geral que tomaram
posse:
• a educadora Maigualinda Maria Soares, em substituição da professora Rita Godinho que
renunciou ao cargo por motivos de saúde;
• a professora Sandra Marlene, em substituição da professora Isabel Brandão que pediu suspensão
do mandato para exercer funções como presidente da CAP.
A presidente da CAP apresentou a constituição da comissão a que preside e os seus elementos
dirigiram breves palavras aos presentes. À comissão foram dadas as boas vindas e desejado bom
trabalho.

Ponto dois: Visita às instalações da EB1 rosa e apresentação da escola pela sua
coordenadora.
Foi feita uma breve visita às instalações da EB1 de Areosa e a coordenadora, Mónica Coelho,
apresentou a escola quanto a: breve resenha histórica, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e
potencialidades.

Ponto três: Aprovação das atas das reuniões de 25 de janeiro, 02 e 07 de fevereiro.
As atas das reuniões foram aprovadas, após uma pequena retificação, por parte da Conselheira Rita
Vizinho, à sua intervenção na reunião de sete de fevereiro.
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Ponto quatro: Informações.
O Presidente do Conselho Geral informou:
a) juntamente com os vice-presidentes reuniu-se com o diretor, Vasco Vaz, a fim de dar
conhecimento do teor da reunião de sete de fevereiro;
b) diligências que foram realizadas após a demissão do Diretor Vasco Vaz e da subdiretora Augusta
Marques, nomeadamente dos contactos telefónicos com o Sr. Delegado DSRN da DGEstE, a fim
de validar o início do processo de eleições para Diretor, onde lhe foi transmitido para aguardar
decisão;
c) e-mails enviados ao Sr. Delegado, durante o período em que o agrupamento esteve sem Direção
em que manifesta grande preocupação quanto à execução dos mais elementares atos de
administração: numa das mensagens referiu que esta situação fazia perigar a segurança de
pessoas e bens e que a situação estava perturbar os colaboradores; numa outra mensagem
refere que a comunidade escolar terá consequências que prejudicam a vida das pessoas quanto
a rotinas, estabilidade financeira, formação e pedagogia e que havia crescendo agastamento
emocional do pessoal docente e não docente tendo solicitado a intervenção na emissão de
orientações aos Serviços Administrativos e de orientações pedagógicas e funcionais do
agrupamento. Sobre este assunto mais referiu que na sequência da última mensagem o Sr
delegado efetuou contacto telefónico dando a conhecer que brevemente haveria nova CAP e que
também contactou a chefe de Serviços Administrativos;
Na sequência deste assunto a Presidente da CAP, Isabel Brandão, informou o Conselho Geral da
constituição da sua equipa de trabalho (CAP) referindo que se socorreu da equipa que tinha
chegado a tomar posse encontrando mais um elemento e que era uma equipa com experiência que
o momento exigia.
A este respeito o presidente questionou os presentes, dando a sua opinião, sobre qual o melhor
momento sobre o início do processo eleitoral para eleição do Diretor tendo-se acordado,
unanimemente, iniciar o processo para o mês de março/abril de 2019 para tomada de posse após o
término das atividades letivas.
d) esclarecimentos via email à presidente da Comissão Coordenadora das Associações e Pais e
Encarregados de Educação e a todas as Associações de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento quanto à legitimidade e não dissolução do órgão Conselho Geral, na sequência de
dúvidas manifestadas;
e) composição dos órgãos da Comissão Coordenadora das Associações e Pais e Encarregados de
Educação;
f) entrada no Agrupamento do regulamento da Comissão Coordenadora das Associações e Pais e
Encarregados de Educação;
g) ao que julga saber deram entrada duas propostas no âmbito do orçamento participativo Escolas
2018, patrocinado pelo ministério da educação, desconhecendo o tratamento dado. Assume
responsabilidade quanto à não nomeação da comissão eleitoral para eleição das propostas e
que, caso a CAP dê deferimento à sua execução, envidará esforços para arrecadar as verbas
necessárias assumindo, em último caso, a execução a expensas suas;
h) segundo o diretor cessante a execução do projeto vencedor do Orçamento Participativo de
Oliveira de Azeméis “Escolas 2017” iria ser executado. O vereador da educação, Rui Cabral,
referiu que brevemente a proposta seria executada.
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Ponto cinco: Relatório de contas.
O Diretor cessante não deu andamento ao solicitado, em reunião de sete de fevereiro, quanto a
alguns esclarecimentos do relatório de contas de gerência.
Decidiu-se que aquando da apresentação do relatório de contas de gerência de 2018 fossem
reflectidas as contas até à cessão de funções do Diretor cessante e as contas após a tomada de
posse da CAP.

Ponto seis: Avaliação de desempenho do docente que exerceu funções de Diretor de
Agrupamento de Escolas de Loureiro.
Foi criada uma comissão com competência para apresentar uma proposta de classificação de
desempenho do Diretor cessante.

Ponto sete: Apreciação do relatório periódico de execução do Plano de Atividades 2017-2018.
O documento foi aprovado na sua generalidade.

Ponto oito: Aprovação do mapa de férias da Presidente da CAP.
O mapa de férias foi aprovado.

Secretário da reunião
Ricardo António Barros Teixeira Carvalho

Presidente do Conselho Geral
Felisberto Augusto Moura Neves
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