
  

Informação nº3 

Conselho Geral de 6 de fevereiro de 2019 - DELIBERAÇÕES 

 

Ponto 1 - A Senhora Conselheira Dr.ª Ana Paula Amendoeira tomou posse como 

Representante da Direção Regional de Cultura do Alentejo, entidade cooptada pelo 

Conselho Geral do Agrupamento. 

Ponto  2  -  A ata foi aprovada por unanimidade com 17 votos a favor. 

Ponto 3 - Realizado o procedimento eleitoral e contados os votos, verificou-se o 

seguinte resultado: número de votantes dezoito; Ilda Serrano: doze votos; José 

Verdasca: dois votos; Joaquim Simplício Simões: um voto; José Soares: um voto; Maria 

José Silvestre: um voto.  

A Conselheira Maria Ilda Lança Serrano foi eleita Presidente do Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira. 

Ponto 4 - Não houve deliberações. 

Ponto 5 – Relativamente ao Orçamento Participativo das Escolas 2019 e à constituição 

das duas Comissões Eleitorais a nomear pela Presidente, o Conselho deliberou as 

seguinte  recomendações: 

Ordem de Trabalhos: 

1. Tomada de Posse da Senhora Conselheira Dr.ª Ana Paula Amendoeira como Representante 
da Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCA), do grupo das Entidades Cooptadas. 

2. Aprovação da ata referente à Reunião Extraordinária do Conselho Geral realizada no dia 22 
de Janeiro de 201, pelas 18:00, na Sala A2-4, da Escola Gabriel Pereira. 

3. Eleição do Senhor Presidente do Conselho Geral. 

4. Passagem da pasta do Senhor Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
Gabriel Pereira em Exercício de Funções para o recém eleito Senhor Presidente do 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira. 

5. Orçamento Participativo – Nomeação da Comissão Eleitoral. 

6. Plano de Segurança do Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira. 

7. Outros assuntos. 

8. Outros assuntos. 

 



(i) os docentes nomeados para integrarem as Comissões Eleitorais do Orçamento 

Participativo do Agrupamento deverão ser docentes sem componente letiva 

distribuída, sendo que se deve ter em atenção o perfil dos mesmos, as suas condições 

de saúde, o suficiente número de docentes e a sua auscultação prévia;  

(ii) os alunos envolvidos nesta atividade deverão ser Delegados e/ou Subdelegados de 

Turma, também eles em número suficiente de forma a não prejudicar a sua assistência 

às aulas e a assegurar ampla rotatividade;  

(iii) os Diretores de Turma serão os promotores da divulgação da atividade; 

(iv) deverá colher-se um feedback da atividade já realizada no ano letivo transato, de 

forma a melhorar os procedimentos;  

(v) as mesas eleitorais funcionarão entre as oito horas e trinta minutos e as dezasseis 

horas e trinta minutos;  

(vi) todo o processo deve ser articulado entre as Coordenadoras da Comissão Eleitoral 

do procedimento, docentes Filomena Pereira e Cristina Oliva, e as Coordenadoras 

locais, docentes Teodora Passareiro e Conceição Viegas  

 

Pontos 6 -  dado o adiantado da hora e a pertinência do assunto em causa, este ponto 

da ordem de trabalhos transitou para a próxima reunião do Conselho Geral. 

 

Ponto 7 – Foi determinado que as reuniões ordinárias do Conselho Geral terão lugar às 

terças-feiras, a partir das dezoito horas, havendo lugar a uma reunião ordinária por 

trimestre, conforme legalmente disposto. 

Foi agendada reunião do Conselho Geral para o dia 26 de março de 2019. 

Relativamente à elaboração do Regimento Interno do CG acordaram os presentes 

utilizar como base de trabalho o Regimento do CG anterior. 

 

   A Presidente                                                                                            A Secretária 

 Maria Ilda Serrano                                                                             Maria José Silvestre 


