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Informação n.º 4/2019 
 

 

 

Síntese dos assuntos tratados na reunião ordinária do Conselho Geral realizada no dia 12 de 

dezembro de 2019: 

 

 

1. Deu-se início à reunião pelas 18h00 min do dia 12 de dezembro de 2019; 

2. Foi lida e aprovada a ata da reunião realizada em 24 de outubro de 2019; 

3. O Sr. Presidente do Conselho Geral apresentou o pedido de acumulação de férias do Sr. 

Diretor. O Conselho Geral autorizou; 

4. Apreciação e aprovação do Plano Anual de Atividades (PAA): o Sr. Diretor referiu que o 

PAA está mais rico, em atividades. 

Também se notou que algumas atividades que atempadamente foram registadas no PAA, via 

filemaker, não se encontravam no documento PAA enviado para os elementos do Conselho Geral. 

O Sr. Diretor referiu que iria analisar as razões de tal ocorrência. 

Foi referido por dois elementos representantes do pessoal docente que há atividades que se 

sobrepõem às atividades letivas, prejudicando a realização das mesmas, havendo muitas disciplinas 

que perdem muitas aulas, dificultando o trabalho diário nas escolas. 

No seguimento deste constrangimento, foi apresentada a proposta à Sra. Eng.ª Fátima Arêde, 

representante da Câmara Municipal, que algumas atividades que se realizam anualmente pela 

autarquia estejam contempladas no PAA. 

O Sr. Manuel Vieira Leite manifestou a disponibilidade dos Bombeiros Voluntários da 

Murtosa em colaborarem no âmbito de um exercício de simulacro de evacuação em ambiente 

escolar. O Sr. Diretor referiu que o Estado definiu as medidas de autoproteção, mas não há dinheiro 

para as implementar. No entanto, quando se julgar conveniente, agendar-se-á o referido exercício. 

Depois da apreciação, o Plano Anual de Atividades foi aprovado por unanimidade. 

5. Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento:  

- Assegurar a manutenção das instalações e equipamentos das escolas de forma a garantir o 

processo de ensino/aprendizagem em condições de conforto e de segurança; 

- Aquisição de equipamentos e materiais pedagógico/didáticos considerados indispensáveis 

à prática letiva das diferentes disciplinas; 

- Consignar verbas necessárias à realização das atividades previstas no Plano Anual de 

Atividades que necessitem de apoio financeiro; 

- Cumprimento das normas de gestão financeira estipuladas nos normativos legais. 



 

Informação n.º 4/2019                                      Pág.2/2 

Solicitou-se o reforço das rubricas relacionadas com as despesas de: 

• Combustíveis; 

• Conservação de bens; 

• Material Educação; 

• Capital. 

6. A Prof.ª Ana Morais agradeceu à Associação de Pais o material que recebeu para as 

disciplinas de Ciências Naturais e Físico-química. 

7. O Sr. Presidente do Conselho Geral apresentou a Carta de Missão do Sr. Diretor. Após 

análise o referido documento foi aprovado por unanimidade. De imediato procedeu-se à assinatura 

da mesma, pelo Sr. Diretor e pelo Sr. Presidente do Conselho Geral; 

8. O Sr. Presidente do Conselho Geral apresentou os procedimentos para a avaliação de 

desempenho do Sr. Diretor. Depois da leitura e análise dos documentos, estes foram aprovados por 

unanimidade; 

 

O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Murtosa 

 

            Vítor Duarte Rodrigues de Freitas 
 


