Conselho Geral
INFORMAÇÃO Nº 13
Informa-se que, em reunião realizada no dia 24 de maio de 2016, foram tomadas as seguintes
deliberações:
 Aprovação do relatório da conta de gerência do agrupamento respeitante ao ano de 2015;
 Aprovação do relatório final de execução do plano anual de atividades de 2014/2015;
 Aprovação do mapa de férias do diretor;
No ponto das informações foi apresentado pelo Presidente do Município um ponto da situação sobre
a possibilidade de haver obras de remodelação na escola secundária, no âmbito do Portugal 2020.
Informou que esta escola entrou numa lista de escolas que irão ter, nesta fase, algum financiamento
para obras. Atendendo ao diagnóstico elaborado pelo município, o valor das intervenções é bem
superior ao montante previsto no quadro dos fundos comunitários, pelo que se aguarda que a tutela
avalie se é possível haver verba para fazer uma intervenção completa, ou se a mesma será
parcial/faseada. Já quanto à escola básica de Campo de Besteiros, nomeadamente para a remoção das
placas de amianto e outras intervenções estruturais, nesta fase, a mesma não está incluída nesta lista
de intervenções assumidas pelo Ministério.
Nos outros assuntos, o diretor foi questionado sobre o processo de eleição dos representantes dos
docentes no Conselho Municipal de Educação, nomeadamente sobre a clarificação dos resultados
obtidos, que não foram devidamente divulgados. Esclareceu que houve algumas dificuldades de
organização do processo, já que este teve de ser coordenado com o outro agrupamento, mas que iria
enviar por mail para todos os docentes do agrupamento os resultados completos deste processo
eleitoral.
Foi ainda pedido um esclarecimento sobre as constantes avarias, que ocorreram durante este ano
letivo, nas fotocopiadoras da reprografia da Escola Secundária que têm, de alguma forma,
condicionado o trabalho do docentes. O diretor concordou que esta situação não tem sido normal e
que se deve, sobretudo, à dificuldade em adquirir na plataforma de compras do Ministério da
Educação, de forma mais célere, quer equipamentos novos, quer material diverso necessário ao seu
funcionamento. Foi solicitado ao diretor que, quando ocorressem situações desta natureza, fosse
enviado uma informação a todos os utilizadores.
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