
Minuta Ata – Reunião Conselho Geral – 9 de março de 2016 (17:30 às 19:38) 
 
Ponto 1 – Informações 

a) Leitura da ata da reunião anterior, tendo a mesma sido aprovada por todos os 
elementos presentes; 

b) Para elaboração da atas ficou definido, que sempre que o elemento representante da 
Associação de Pais da EB Mestre Arnaldo Louro de Almeida, Alexandra Amaral, esteja 
presente, a ata será elaborada por este elemento. Na sua ausência, o Conselho Geral 
designará um elemento para desempenhar esta tarefa. 

c) O elemento da comunidade, Célia Caeiro do Teatro Aberto, aceitou o convite; 
d) A Câmara Municipal de Lisboa ainda não nomeou o elemento para substituir a anterior 

conselheira; 
e) Projeto “Alfazema” já se encontra em desenvolvimento na EB Mestre Arnaldo Louro 

de Almeida, pretendendo-se que este se estenda à EB Marquesa de Alorna. Dada a 
urgência, o projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

f) Necessidade de tornar mais apelativa, interessante e intuitiva a página do 
Agrupamento, os documentos que irão integrar a parte do Conselho Geral são os 
seguintes: o Regimento do Conselho Geral, as minutas/resumos das atas e a 
Constituição do Conselho Geral. 

Ponto 2 – Aprovar as férias do Diretor 
Dado que, as férias do Diretor a que se reporta o presente ponto foram férias do ano civil 
anterior, os conselheiros deliberaram ratificar o ato, em virtude do mesmo já ter sido tomado. 
A ratificação das férias do Diretor foram aprovadas por unanimidade dos presentes. 
Ponto 3 – Orçamento 2016 
De momento, o orçamento da escola é efetuado por duodécimos, por referência ao 
orçamento do ano civil anterior; no entanto, a gestão corrente e de funcionamento está 
assegurada em todas as escolas. 
Ponto 4 – Outros Assuntos 
 Os documentos que contêm a análise dos resultados escolares 1º período e Balanço do PAA-
1º período não foram submetidos para aprovação, dado que ainda não foram aprovados em 
Conselho Pedagógico. 
A ordem de trabalhos da próxima reunião de Conselho Geral terá que incluir, não só, a 
aprovação dos documentos supra mencionados, como igualmente a eleição/designação da 
comissão permanente, e as linhas do orçamento. 


