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MINUTA Nº 2019.07.12


Assuntos tratados e/ou deliberações:

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezanove, reuniu pelas dezoito horas e quarenta e 
cinco minutos, na biblioteca da escola sede, EB Loureiro, o Conselho Geral.


Antes da ordem de trabalhos o presidente propôs a inclusão do ponto dez na ordem de trabalhos 
“Definição dos critérios de avaliação interna da Diretora do Agrupamento” alterando-se a numeração 

dos pontos seguintes, proposta que foi aceite por unanimidade.

Ponto um: Aprovação da ata da reunião de 18 de junho.

A ata foi aprovada.


Ponto dois: Informações.

O presidente informou que foi publicitada no Diário da República 2ª série, de 8 julho, a comissão de 
serviço da diretora do agrupamento. Informou, também, que este presente na sessão de 
esclarecimento orientada pela DGAE, a 28.05.2019, na Escola Secundária Garcia de Orta, 
relativamente a procedimentos do concurso para o cargo de diretor.

A Diretora do Agrupamento deu a conhecer a publicitação da delegação de competências na 
subdiretora e nos adjuntos de direção.


Ponto três: Apresentação do Relatório de Contas relativo à transição do órgão Direção.

O relatório de contas foi aprovado por unanimidade.


Ponto quatro: Pronúncia sobre critérios de organização de horários.

Os presentes pronunciaram-se favoravelmente sobre os critérios de organização de horários.


Ponto cinco: Aprovação do Regulamento de Bolsa de Manuais Escolares.

O regulamento foi aprovado por unanimidade.


Ponto seis: Aprovação do Plano de funcionamento das Atividades de Enriquecimento 
Curricular.

O Plano foi aprovado por unanimidade.


página �  de �1 2

CONSELHO  
GERAL



Agrupamento de Escolas de Loureiro  |  151609 
  Oliveira de Azeméis

Ponto sete: Aprovação dos critérios de contratação de Técnicos Especializados e de 
Técnicos de Atividades de Enriquecimento Curricular.

Os critérios foram aprovados por unanimidade.


Ponto oito: Aprovação do mapa de férias da diretora.

O mapa de férias foi aprovado por unanimidade.


Ponto nove: Deliberação sobre a declaração de impossibilidade da Diretora cumprir o 
requisito de aulas observadas.

Foi apreciado o requerimento interposto pelo Diretora a solicitar a declaração de impossibilidade do 
cumprimento do requisito de observação de aulas por ter optado pela dispensa da prestação de 
serviço letivo (nº 1 da Secção II da Circular DGAE n.o B18002577F, de 09.02.2018).

O presidente da reunião procederá em conformidade - emissão da declaração remetendo-a à 
DGAE. 


Ponto dez: Definição dos critérios de avaliação interna da Diretora do Agrupamento. 
Foram aprovados por unanimidade os critérios de avaliação interna da Diretora do agrupamento 
que serão publicitados na página eletrónica do agrupamento (artigo 5º, Portaria nº 266/2012, de 30 
de agosto).


Ponto onze: Deferimento do pedido de suspensão do mandato interposto pelo Presidente do 
Conselho Geral.

O pedido foi deferido considerando-se com efeito depois de concluída a reunião.


Ponto doze: Eleição do Presidente do Conselho Geral.

Foi eleita Presidente do Conselho Geral do Agrupamento, a representante do pessoal docente, 
Celina Maria Simões Dias da Costa, tendo-se apurado o seguinte resultado: 14 votos a favor e um 
voto branco.


Secretária da reunião 
Celina Maria Simões Dias da Costa

Presidente do Conselho Geral 
Felisberto Augusto Moura Neves
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