
 
 

Conselho Geral do Agrupamento Escolas de Murtosa 

Informação nº 1/2023 

 

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

12 de janeiro de 2023: 

 

1. A reunião teve início às 18 horas do dia 12 de janeiro de 2023, conforme previsto. 

2. Foi lida a ata referente à reunião realizada no dia 12 de dezembro de 2022 e aprovada 

por todos os elementos que estiveram presentes na referida sessão. 

3. Votação para a eleição do primeiro e segundo secretários do Conselho Geral, tendo sido 

eleitos os membros Francisco Santos e Celeste Dias como primeiro e segundo 

secretários, respetivamente. 

4. Foi apresentada a proposta de Regimento Interno para o Conselho Geral, tendo o 

documento sido aprovado por unanimidade. 

5. No ponto da ordem de trabalhos, Apreciação e aprovação do Plano Anual de Atividades, 

o Diretor do Agrupamento que fez a apresentação sumária do Plano Anual de Atividades 

para o presente ano letivo. O Diretor informou que estão mencionadas no Plano Anual 

de Atividades cento e cinquenta e seis propostas de atividades. Os meses com maior 

percentagem de atividades programadas são os de novembro, com nove por cento; 

dezembro com onze por cento; janeiro com sete por cento e o mês de junho com dez por 

cento da oferta.  

O presidente da Autarquia comunicou que a Câmara Municipal da Murtosa formalizou 

candidatura a planos de formação para quadros técnicos e administrativos. E, neste 

assumir de responsabilidades face ao pessoal não docente, haverá também a oferta de 

plano formativo para assistentes operacionais e assistentes técnicos em diferentes áreas. 

Ainda referente ao Plano Anual de Atividades, a presidente do Conselho Geral, após ter 

auscultado previamente os representantes dos docentes, propôs a realização no final do 

ano letivo de um evento marcante na Escola Sede do Agrupamento, à semelhança do 

que acontece com a EBI da Torreira, que finaliza o ano letivo com um arraial popular. 

A docente salientou que a data teria de ser, obrigatoriamente, diferente daquela em que 

se realizaria o arraial na Torreira, deixando bem vincado que não se trata de substituir 

qualquer dinâmica já existente mas antes promover um novo evento. A proposta, que 

foi aprovada por todos os elementos presentes, será levada a discussão em sede de 

Conselho Pedagógico. 



 

O Plano Anual de Atividades foi aprovado por unanimidade. 

6. O quinto ponto da agenda tinha por finalidade definir as linhas orientadoras para a 

elaboração do orçamento para o presente ano letivo. Contudo, e devido à delegação de 

competências por parte do Estado para as câmaras municipais, o orçamento deixa de ser 

apresentado pelo Agrupamento e é agora responsabilidade do poder local. Assim, o 

Conselho Geral pode dar conta de algumas necessidades mais prementes que poderão 

ser tomadas em consideração pela autarquia na gestão da verba atribuída pela tutela 

governamental.  

O senhor presidente da Autarquia referiu que a escola poderá elaborar listagem com os 

equipamentos em falta, que será avaliada e a resposta estará sempre dependente da verba 

transferida e depois de colmatadas as principais necessidades. Acrescentou que a 

Câmara Municipal apenas pode executar no edificado obras de manutenção e nunca a 

sua modificação ou ampliação, competência do Ministério da Educação. 

Foram apresentadas por alguns conselheiros as obras e as aquisições de 

materiais/equipamentos que consideram mais prementes para o processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

 

Murtosa, 30 de janeiro de 2023 

 

A Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Murtosa 

 

 

 

 

Carmen Dolores Simões da Fonseca 
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