AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CALDAS DE VIZELA

CONSELHO GERAL

Ano: 2022
Reunião: 2ª

ATA EM MINUTA DA REUNIÃO DE 17 DE MARÇO DE 2022
----- Nos termos e para os efeitos do disposto do ponto 3, do artigo 40.º do Regimento do
Conselho Geral, foram aprovadas na reunião do Conselho Geral, de 17 de março de 2022, as
propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento a ata em minuta: ---------1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”. --------------------------------------------------------------1.1. Foi votada e aprovada a ata da reunião anterior com oito votos a favor e quatro
abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------- ---------1.2. Foram divulgadas informações sobre a correspondência expedida e recebida. ------------2. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” -----------------------------------------------------------------------------2.1. Foi aprovado o relatório de contas de gerência por unanimidade, de dezassete votos a
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi lido o parecer da Comissão Permanente sobre o procedimento concursal para eleição do
Diretor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2. Foi aprovado, por unanimidade de quinze votos a favor, o Regulamento do
Procedimento Concursal para eleição do Diretor. ------------------------------------------------2.3. Foram aprovados, por unanimidade de quinze votos a favor, os Métodos de seleção das
candidaturas para o lugar de Diretor. ------------------------------------------------------------------2.4. Foi aprovado, por unanimidade de quinze votos a favor, o aviso de abertura do concurso
para provimento do lugar de Diretor. ----------------------------------------------------------------2.5. Foi aprovado, por unanimidade de quinze votos a favor, o modelo de requerimento para
a apresentação de candidatura para o lugar de Diretor. ----------------------------------------2.6. Propostas de alteração ao Regimento do Conselho Geral. ------------------------------------------- Proposta n.º7 - Perda de Mandato – artigo número treze, ponto um, alínea b). ---------- Esta proposta foi rejeitada com onze votos a favor, um voto contra e duas abstenções.
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----- Proposta n.º8 - Perda de Mandato – artigo número treze, ponto quatro. -------------------- Esta proposta foi aprovada por unanimidade de catorze votos. ------------------------------ Proposta n.º9 – Suspensão de mandato – artigo número catorze, ponto oito. ------------- Esta proposta foi aprovada por unanimidade de catorze votos. ------------------------------- Proposta n.º10 – Substituição dos membros – artigo número dezassete, ponto dois.
----- Esta proposta foi rejeitada com nove votos a favor, cinco votos contra. -------------------- Proposta n.º11 – Mandato do presidente – artigo número vinte e um, ponto três. ------ Esta proposta foi rejeitada com treze votos a favor, um voto contra. -------------------2.7. Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi aprovada uma proposta de recomendação ao futuro Diretor para incluir, na Cerimónia
de entrega de Certificados e Diplomas – Dia do Diploma, Quadro de Excelência e Título de Mérito
- o Dia do Docente/Não Docente Aposentado, com dezasseis votos a favor. ------------------------------ Foi ainda aprovado, por unanimidade de dezasseis votos, o mapa de férias da Senhora
Presidente da CAP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nos termos do ponto 3, do artigo n.º 40º do Regimento do Conselho Geral, eu, Fernanda
Maria Vilela Magalhães, secretária do Conselho Geral, lavrei a presente ata em minuta que, depois
de lida, foi votada e aprovada por unanimidade de catorze votos.
Vizela, 17 de março de 2022
A Secretária

O Presidente

____________________________

_________________________

(Fernanda Maria Vilela Magalhães)

(Miguel António Correia Pinto)

