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SÍNTESE DAS DECISÕES DO CONSELHO GERAL   

PLENÁRIOS DE 2013/14 

 

Reunião/Ata 

Um 

19/11/13 

- Tomada de posse dos elementos eleitos e designados para o mandato ao Conselho  

Geral 2013-2017. 

- Individualidades ou Instituições a cooptar - houve unanimidade na proposta e 

eleição das mesmas instituições do ano anterior: Universidade de Trás-os Montes e 

Alto Douro (UTAD), Parque Natural do Alvão (PNAlvão), Associação Desportiva 

e Cultural da Escola Diogo Cão. 

- Foi acordado o dia e hora para realização das reuniões - quarta-feira às 18:15h e 

agendada a revisão do Regimento Interno deste órgão. 

Reunião/Ata 

Dois 

5/12/13 

 - Tomada de posse dos elementos designados pelas Instituições Cooptadas para o 

mandato ao Conselho Geral 2013-2017.  

 - Eleição do Presidente do Conselho Geral: foi eleita presidente a conselheira Isabel 

Mª Carvalho Rego de Barros. 

 - Preparação do processo concursal ao cargo de Diretor do Agrupamento: 

constituição da Comissão Permanente (Amílcar Pereira e Helena Pimentel, 

representantes dos docentes; Marco Magalhães, representando as entidades 

cooptadas; Mara Minhava e Paulo Costa, represente dos pais, Carlos Abraão, 

representante dos não docentes, e Mariana Noura, representante do Município e a 

presidente Isabel Barros); foi discutida a organização do processo para abertura do 

concurso com base em documentos de trabalho preparatórios: fixação do calendário, 

as principais regras para apresentação dos documentos e a base do texto que seguirá 

para a publicação do Aviso em Diário da República.  

 - Acordada a decisão de pedir à DGestE um parecer sobre o processo de eleição do 

representante dos alunos a este órgão, para que se houvesse alguma coisa a corrigir 

no processo se procedesse em conformidade. 

 - Foi aprovado, por unanimidade, um louvor a publicar no Diário da República, ao 

ex-diretor do Agrupamento, professor José Maria Magalhães. 

Reunião/Ata 

Três 

8/01/14 

 

 - Aprovação do Regimento Interno deste órgão – foi posto a votação, tendo sido 

aprovado por unanimidade.  

- Aprovação da metodologia a seguir no processo de apreciação das candidaturas ao 

cargo de Diretor: a Comissão Permanente fará a apreciação das candidaturas e 

seguirá todos os procedimentos legais, inerentes a este processo, até à elaboração do 
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relatório final a apresentar a todos os conselheiros; aprovação dos procedimentos 

para a realização das entrevistas aos candidatos. 

 - Foi lido e apreciado o documento de resposta ao parecer solicitado à DGestE sobre 

o processo de eleição do representante dos alunos tendo-se entendido que todo o 

processo foi realizado procurando cumprir o legislado, embora seja de clarificar no 

Regulamento Interno do Agrupamento todos os procedimentos inerentes a esta 

eleição. 

Reunião/Ata 

Quatro 

22/01/14 

 

- Apresentação, pela Comissão Permanente, dos roteiros de análise das duas 

candidaturas ao cargo de Diretor: grelhas de compilação de dados, os aspetos 

apreciados relativos ao Curriculum Vitae dos dois candidatos – A - Hilário Néri de 

Oliveira e B – Maria Elisabete Carvalho Ribeiro Leite. 

- Acerto de alguns pormenores relativos à realização das entrevistas: o tempo de 

duração; indicação de quem conduz a entrevista e quem secretaria; forma e 

conteúdo das questões a colocar a cada candidato; ordem por que são entrevistados; 

(…); 

- Decisão de analisar, com a Direção, a possibilidade de adiamento da “aprovação 

das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento para dois mil e catorze”, 

dado o limite de tempo a cumprir para o processo concursal do Diretor e pela 

urgência em ultimar este processo.  

Reunião/Ata 

Cinco 

7/02/14 

- Apresentação pela Comissão Permanente, do Relatório de Avaliação das 

Candidaturas ao cargo de Diretor: Introdução com descrição sucinta do processo de 

análise e apreciação realizados pela Comissão Permanente; Análise do Curriculum 

Vitae dos candidatos (requisitos de admissão e outros itens); Projeto de Intervenção 

com a apreciação geral aos projetos e uma apreciação mais específica dos pontos 

estruturantes (Conhecimento/caraterização do Agrupamento; Identificação de 

problemas; Definição de Metas e/ou Linhas orientadoras; Plano Estratégico de Ação 

- propostas); apreciação às Entrevistas e Considerações Finais. 

- Foi proposto um voto de louvor à Comissão Permanente, aprovado por 

unanimidade, pela forma como esta conduziu todo o processo de elaboração deste 

relatório, destacando o trabalho desenvolvido, o empenhamento demonstrado e o 

resultado final, que refletiu de forma objetiva tudo o que se passou, traduzido na 

qualidade deste relatório. 

- Eleição do Diretor: o número de votantes foi de vinte e um (21); um (1) voto em 

branco; três (3) votos no candidato A-Hilário Néri de Oliveira; dezassete (17) votos 

no candidato B-Maria Elisabete Carvalho Ribeiro Leite. 
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Reunião/Ata 

Seis 

12/02/14 

- Definição das Linhas Orientadoras para a elaboração do Orçamento 2013/2014, 

procedendo-se à priorização destas com as orientações que a Direção e o Conselho 

Administrativo deverão ter em consideração na sua execução. 

- Informação de que o Candidato Hilário Néri de Oliveira solicitou, através de ofício, 

toda a documentação referente ao processo eleitoral, a qual será disponibilizada de 

acordo com os procedimentos previstos na lei.  

Reunião/Ata 

Sete  

12/03/14 

- Aprovação do Plano Anual de Atividades (PAA) – foi posto a votação e aprovado 

por unanimidade. 

 - Definição das linhas orientadoras do “Planeamento e Execução das Atividades no 

Domínio da Ação Social Escolar” que a Direção e o Conselho Administrativo 

deverão considerar como orientações a seguir, que sendo colocadas a votação, foram 

aprovadas por unanimidade. 

- Solicitação da DGEstE relativa ao pedido de informações/esclarecimentos sobre o 

processo de recrutamento/eleição do diretor, em consequência do pedido de 

esclarecimento do sobre processo eleitoral, apresentado pelo Candidato Hilário Néri 

de Oliveira – decisão de que a resposta se deveria basear nos factos que possuímos 

mostrando toda a regularidade do processo eleitoral. 

- Tomada de posse da diretora – unanimidade em manter para o dia agendado, dia 

catorze deste mês, uma vez que não se viu na lei nenhum impedimento para que esta 

seja feita, cumprindo a este órgão dar seguimento ao previsto no Decreto-Lei nº 

75/2008, de 22 de  Abril, conjugado com as alterações do Dec. Lei nº 137/2012, de 

2 de Julho, nos seus Artigos 23º e 24º. 

Reunião/Ata 

Oito 

14/03/14 

- Tomada de posse da Diretora do Agrupamento de Escolas de Diogo Cão, Maria 

Elisabete Carvalho Ribeiro Leite, em conformidade com o Artigo 24º do Decreto-

Lei 75/2008 de 22 de Abril, com as alterações e republicação dadas pelo Decreto-

Lei 137/2012 de 2 de Julho, em sessão tornada pública.  

Reunião/Ata 

Nove  

9/04/14 

- Apresentação da Carta de Missão da Diretora, segundo a Portaria nº 226/2012 - Os 

seis compromissos apresentados, fundamentam-se no Projeto Educativo, Plano 

Anual de Atividades e projeto TEIP. 

- Apresentação de toda a equipa que compõe a nova direção, com informação das 

funções de cada um dos elementos, e apresentação de um organograma da gestão de 

gestão do Agrupamento.  

- Discussão da parte do Regulamento Interno do Agrupamento que cabe ao Conselho 

Geral – ponto de situação do trabalho desenvolvido pela Comissão Permanente e 

decisão sobre o ponto referente à participação do representante dos alunos no 
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Conselho Geral – Foi decidido manter o lugar de um aluno neste órgão, quer ele 

tenha a idade estipulada (dezasseis anos) quer ele ainda não a tenha, mantendo neste 

caso a sua participação sem direito a voto, conforme o previsto na legislação em 

vigor. 

- Resposta da DGEstE relativa à reclamação do candidato Hilário Néri de Oliveira 

(entrega a todos os conselheiros de um dossiê com os documentos referentes à troca 

de correspondência e informações no decorrer deste processo) – a resposta, 

endossada ao candidato, pelo órgão de tutela do Ministério da Educação, refere que 

este Conselho Geral organizou e conduziu todo o processo eleitoral com base naquilo 

que os documentos legais orientadores indicavam como procedimentos a seguir, não 

tendo sido detetada nenhuma das irregularidades apontadas pelo candidato. 

Reunião/Ata 

Dez  

29/04/14 

- Aprovação do Relatório de Contas de Gerência 2012/13 - o documento foi 

globalmente apresentado pelo Subdiretor, que realçou a preocupação no 

cumprimento das Linhas Orientadoras emanadas deste Conselho Geral e respondeu 

às questões colocadas - foi posto a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 

Reunião/Ata 

Onze 

11/06/14 

 

- Aprovação do Regulamento Interno do Agrupamento – iniciou-se a análise e 

discussão da proposta de RI trabalhada no Conselho Pedagógico. Pela extensão do 

documento e pela necessidade de se registarem as lacunas e os aspetos a 

mudar/melhorar, foi decidido que a Comissão Permanente do Conselho Geral faria 

um trabalho de inventariação destes aspetos. Posteriormente, seriam comunicados à 

equipa de trabalho do Conselho Pedagógico, para que esta proposta pudesse ser 

melhorada, antes de voltar ao plenário para ser votada.  

- Nos outros assuntos foram dadas informações relativas: ao encerramento das 

escolas; ao mandato dos conselheiros representantes dos Pais/EE; à receção de um 

documento “Em defesa da Escola Pública”, que depois de lido e analisado foi, por 

acordo de todos, assinado.  

Reunião/Ata 

Doze 

16/07/14 

- Aprovação do Relatório Final de execução do Plano Anual de Atividades (PAA) – 

a coordenadora, Paula Carvalhais, a convite do CG apresentou o relatório final de 

execução do PAA, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros – o PAA aprovado por 

unanimidade.  

- Foram analisados e apreciados os Critérios para a organização dos horários, 

apresentados pela Diretora.  

- Foi aprovada a Planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

para 2014/15. 

- Foi provado, por unanimidade, o mapa de férias da Diretora. 
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