
f§'. tr
ffimHÁxffi
DÊ ÃHAHnrA

IgL-
nrpúsuca ú)
PoRTUGUÊsÂ. I

10

Agrupamento de Escolas de Ânadia

Conselho Geral

unEcçÃo-oERAL Do ENstNo sÁslco e secuNpÁnro

2020t2021oeuclçÃo REGToNAL DE EDUcAçÃo oo cENTRo

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA

arl NúneRo crNeuENTA DA nruxÉo Do coNsELHo GERAL

------'-Aos treze dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e um, petas dezoito horas e

trinta minutos reuniram, na Sala Multiusos da Escola Básica e Secundária de Anadia, os ete-

mentos do Conselho Gera[.

--------A Conselheira Patrícia Flores procedeu à leitura da convocatória, com a ordem de

trabalhos para a reunião, a qual constava de dois pontos, a saber:

--------Ponto um - Eteição do presidente do Consetho Geral 2020-2024;

--------Ponto dois - Anátise e aprovação do Regimento lnterno do Conselho Geral.

Deu as boas vindas ao elemento das entidades cooptadas, agradecendo a aceitação do

convite efetuado petos restantes conselheiros. lnformou que as representantes da

Universidade de Aveiro e da Autoridade de Saúde, por motivos profissionais, não estariam

presentes na reunião. Após a [eitura do "Termo de Posse" soticitou à representante da

Associação Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) a sua

assinatura.

--------Sugeriu que cada um dos presentes se apresentasse para todos saberem quem é cada

um e quem representam no órgão

"""'-Seguiu-se o processo de eteição do Presidente do Consetho Gerat, por escrutínio

secreto. Após votação foi eleita a Conselheira Maria Luísa Flores com doze votos, seguida do

Conselheiro Carlos Couto com três votos, a Conselheira Anunciação Calado com um voto, a

Conselheira Ana Paula Gama com um voto e um voto em branco

--------Já sob a presidência da Conselheira Luísa Ftores, que agradeceu o voto de confiança

neta depositado, iniciaram-se os trabathos. A Presidente questionou os presentes se

pretendiam introduzir atgum ponto à ordem de trabalhos. Não havendo nada a acrescentar

deu início à reunião com a leitura da ata anterior, sendo a mesma aprovada por unanimidade

após algumas retificações. --------
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-------'Dando continuidade à reunião, passou ao segundo ponto da ordem de trabalhos:

Anátise e aprovação do Regimento lnterno do Conselho Geral, relembrando que foram
enviadas por correio eletrónico, a todos os conselheiros, duas propostas de atteração ao

Regimento pelos conselheiros Luísa Flores e Cartos Couto. Propôs a análise artigo a artigo das

propostas dos consetheiros atrás mencionados. Assim, sendo no artigo l.o propõe-se a

introdução do seguinte "Decreto-Lei n.o 75t2008, de 22 de abrit, com as alteraçôes
introduzidas peto Decreto-Lei n.'22412009, de 1í de setembro, e peto Decreto-Lei 1371ZO|Z,

de 2 de jutho e o Código de Procedimento Administrativo". A Consetheira patrícia Ftores

referiu que o Decreto-Lei n" 27412009 não acrescenta nada, concordando todos com a
remoção da menção a este Decreto-Lei, ficando apenas a menção ao Decreto-Lei í 37 /ZO1Z. --

No artigo 2.' - Definição - o Conselheiro Cartos Couto propôs acrescentar o ponto 2

"Sem prejuízo do disposto no número anterior, a articutação com o município faz-se ainda

através das câmaras municipais no respeito pelas competências dos conselhos municipais de
educação, estabetecidos peto Decreto - Lei n.o 7t2OO3, de 15 de janeiro", considerando a

Consetheira Alexandrina Leitão que não via sequência estar a ser acrescentado no artigo 2.o.

A Presidente do Consetho Geral esclareceu que ambos os pontos são seguimento da tegistação.

Esta propõe, ainda, a introdução do seguinte texto: "A atividade dos membros do Consetho

Geral visa salvaguardar os interesses do Agrupamento e promover a quatidade pedagógica,

bem como o bem-estar de toda a comunidade educativa.,,--------

'-----'-O Consetheiro Cartos Couto propôs para o primeiro ponto do artigo 3.o 'O Consetho

Geral assume todas as competências previstas no artigo 13.'do Decreto-lei n.o 137t2012 de

02 de jutho" e só depois a constituição do Consetho Gera[, tendo os conselheiros considerando
que a ordem é irrelevante. A Presidente propôs para a atínea f) acrescentar "AppACDM -

Associação Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mentat; Universidade de

Aveiro e Unidade de Saúde Púbtica de Anadia". O Conselho Geral considerou que esta

informação seria desnecessária. O Consetheiro Cartos Couto propôs a introdução de artigo
referente ao modo de eleição de cada grupo presente no Conselho Gera[. A presidente referiu
que estes pontos estão registados no DL n" 7512008, de 22 de abril, no 14" artigo. A

Conselheira Patrícia Ftores considerou que se estávamos a introduzir dados da tei relativas a
outras informações faria todo o sentido esta proposta do Conselheiro Carlos Couto, tendo o
Consetho concordado com a sua opinião. Neste seguimento a Presidente propôs a criação de

um novo artigo e colocou à votação as seguintes propostas: Etiminação dos pontos - zero

votos, Manutenção dos pontos dentro deste artigo - zero votos e tnclusão dos pontos dentro
do artigo que se passará a chamar de "Designação dos Representantes" - dezoito votos.

Ficando designado por artigo 4.o. A Presidente apresentou uma proposta de inclusão no artigo
3.o dos pontos 2, 3 e 4 sobre a participação do diretor e a eteição do Presidente deste órgão,
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tendo todos os Consetheiros concordado. Foi, de igual forma, proposto um ponto cinco,

relativamente, ao secretário das reuniões. O Consetheiro Pedro Sitva manifestou o seu agrado

perante a proposta das reuniões serem secretariadas por um membro deste consetho e não

por um elemento externo. Assim, no seguimento deste ponto foram colocadas a votação as

seguintes propostas: Eteição de um secretário em permanência entre os etementos do

Conselho Gera[, designação de um secretário em regime de rotatividade entre os docentes do

Conselho Geral, manutenção de u.m Assistente Técnico como secretário e nomeação, peta

presidente, de um secretário em regime permanência entre os consetheiros. Com um totat de

onze votos foi aprovada a designação de um secretário pelo Presidente

--------A Presidente propôs acrescentar ao artigo sobre as Competências do Conselho Geral os

seguintes pontos: Soticitar e/ou autorizaÍ a presenÇa de etementos estranhos ao órgão que

considere imprescindíveis à discussão e/ou apreciação de atgum assunto tratado; Autorizar o

Diretor, mediante proposta fundamentada deste e ouvido o Conselho Pedagógico, a criar

assessorias técnico-pedagógicas, nos termos da tei; Etaborar e rever, sempre que necessário,

o seu Regimento, definindo as suas regras de organização e de funcionamento e Exercer as

demais competências que lhe forem atribuídas na [ei. A Consetheira Atexandrina Leitão

considerou que deve ser feita referência à Lei e de seguida acrescentar a proposta da

Presidente, para evitar que o Regimento fique demasiado extenso com informação que está

expticita na Lei. A maioria dos elementos considerou que é de cotocar todas as competências.

A Presidente propôs, ainda, acrescentar um segundo ponto sobre comissões e requisição de

informação às restantes estruturas educativas. Estas atteraçôes foram aprovadas por todos os

Conselheiros. --------

--------A Presidente propôs acrescentar um artigo com as Competências do Presidente do

Consetho Gerat, que não estão explanadas na tei considerando que são de extrema

importância, estando todo o Consetho Geral de acordo.

Relativamente ao artigo sobre os Mandatos, o Conselheiro Carlos Couto propôs que a

duração do mandato dos membros e[eitos e designados do Consetho Geral tivesse a duração

de quatro anos, com exceção dos representantes dos pais e encarregados de educação e dos

alunos, que deverá ter a duração de dois anos. A Presidente relembrou que o regulamento

interno refere que a duração do mandato de todos os etementos do Conselho Geral é de

quatro anos e alertou que a alteração deste ponto tem que ser precedida de uma alteração

do Regutamento lnterno. A Conselheira Jennifer Pereira referiu que se pode manter a

proposta já existente e acrescentar a alínea b) da proposta do Consetheiro Carlos Couto "Os

membros do Consetho Geral são substituídos no exercício das suas funções se, entretanto,

perderem a quatidade que possibititou a respetiva eleição." Os restantes Consetheiros

concordaram com esta proposta. --------

100
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Relativamente ao Regime de Faltas, a Presidente propôs alterar o ponto um para ,,Os

membros do Conselho Geral não poderão faltar a mais de quatro reuniões ordinárias ou cinco

entre ordinárias e extraordinárias, sob pena de perda de mandato, exceto se as fattas
105 decorrerem de doença devidamente justificada". Os Conselheiros manifestaram-se no sentido

de que a questão das fattas decorrentes de doença seria muito limitativa, tendo ficado
decidido manter a redação anterior.

----'---A Presidente do Consetho Geral acrescenta ao artigo "Mandato do presidente do

Conselho Gerat" o ponto dois "O Presidente cessante só terminará o seu mandato depois da

110 tomada de posse do novo Conselho Geral e da eleição do respetivo presidente.,, Todos os

Consetheiros concordaram com a referida proposta.--

Relativamente ao artigo sobre Reuniões, a Presidente propôs acrescentar o ponto
cinco "Sempre que as condições técnicas o permitam, as reuniões podem ser realizadas por

meios telemáticos." A Conselheira Patrícia Ftores atertou que esta situação só decorrerá
115 quando não existirem condições impeditivas de estarem todos os elementos do Conselho

Gera[ presencialmente, como exempto quando é necessário o voto secreto.
---""-Após as alterações acima referidas, o Regimento do Conselho Geral foi aprovado por
unanimidade. ----------

'---"'-A Presidente do Consetho Geral questionou a Conselheira Anunciação Catado se esta
tzo estaria disponível para as funções de secretariar as reuniões do Consetho Gerat, tendo esta

anuído.

'---"'-A finalizar a reunião, houve ainda oportunidade para reftetir um pouco sobre o horário
e calendarização das reuniões deste órgão. Assim, considerou-se que a quarta-feira e as

dezoito horas continuam a ser o dia e hora mais indicados. A próxima reunião será agendada
L25 para o mês de março, previsivelmente para a segunda semana.

---'----Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da quat foi lavrada a
presente ata. --------

A Presidente do Consetho Gerat,

130 rá,€{
(Maria Luísa Flores)

A Secretária,

G. ^&úrfu.Cr*;ac. Vrarxq
I

135

(Sandra Vieira)
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