Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real

SÍNTESE DOS ASSUNTOS E DAS DECISÕES DO CONSELHO GERAL
PLENÁRIOS DE 2016/17
Reunião/Ata -Tomada de posse da Representante dos Docentes ao CG - Helena Teixeira.
- Aprovação do Relatório de Contas de Gerência relativo ao ano 2015 - o
Vinte
documento foi apresentado pelo Professor Carlos Taveira (membro da Direção)
06/04/2016
e pela Diretora; foi feito um estudo comparativo com o ano anterior, para
garantir uma análise mais aprofundada; salientou-se a obrigatoriedade de todas
as escolas instituírem o POC Educação; o Agrupamento teve que recorrer ao
orçamento de compensação e receita (vulgo orçamento privativo), dada a
insuficiência da dotação do Orçamento de Estado - foi aprovado por
unanimidade.
- Adenda ao Regulamento Interno: Horário dos Serviços Administrativos – foi
proposto que todos os horários de serviços do Agrupamento fossem retirados
do Regulamento Interno; ficou adiada a aprovação.
- Aprovação do Mapa de Férias da Diretora – foi analisado o mapa de férias e
colocado a votação – foi aprovado por unanimidade.
- Balanço ao funcionamento deste Conselho Geral – necessidade de atualização
da informação inscrita na página do Agrupamento; decisão de se fazerem mais
reuniões, para melhor distribuição dos assuntos, tornando-as menos extensas.
- Nos Outros Assuntos, foram dadas algumas informações: comemorações do
quadragésimo segundo aniversário do 25 de Abril na escola-sede, a propósito
de um convite do Presidente da Assembleia Municipal; reforma da rede
informática; projeto de líderes inovadores; dia da Diogo Cão; processo de
redefinição da rede escolar; realização de pequenas obras de recuperação do
pavilhão gimnodesportivo; questão das matrículas e da definição das zonas de
influência do Agrupamento; projeto MonitEdu - melhoramentos no serviço de
refeições; iniciativa “Livros para todos”.
A Presidente do Conselho Geral

Isabel Mª C. Rego de Barros

Rua Dr. Manuel Cardona 5000-558 Vila Real * Telf: 259302460 * Fax 259302468
diogocao@aedc.edu.pt * secretaria@aedc.edu.pt * www.diogocao.edu.pt

