CONSELHO GERAL EXTRAORDINÁRIO
(2017 / 2018)

--------Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e trinta
minutos, reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, sob a presidência da Drª Maria
Luisa Andrade, com a seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------Ponto único: Pedido de escusa de funções da presidente do Conselho Geral cessante e designação
de um substituto apenas para assuntos e eventuais esclarecimentos inerentes ao processo eleitoral para
representantes de docentes, para garantia de isenção nos termos do Código de Procedimento
Administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não estiveram presentes na reunião os conselheiros Marco Campos e Ana Rita Machado,
representantes dos Alunos; Dr. Paulo Cunha, representante da Autarquia; Dr. João Carvalho, Eng. Jaime
Oliveira e Sr. José Gonçalves, representantes das Atividades Culturais, Artísticas, Científicas, Ambientais e
Económicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Drª Maria Luisa Andrade iniciou a reunião formulando um pedido de escusa, nos termos do
art.73º, do Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do Código de Procedimento Administrativo. Os outros
membros docentes do Conselho Geral referiram que por também serem candidatos a nova eleição do
Conselho Geral, estavam impedidos de serem designados presidentes substitutos, e como tal também
pediram escusa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida a uma votação, por voto secreto, para eleger o substituto da Presidente do
Conselho Geral que orientará o processo eleitoral, tendo toda a legitimidade legal para executar as
competências que lhe foram delegadas como substituto no Órgão Colegial. Assim, o Dr. Leonel Rocha foi
eleito para o referido cargo, tendo obtido a unanimidade dos votos – catorze votos.-------------------------------------A Presidente do Conselho Geral cessante retomará a sua função sempre que a ordem de trabalhos
diga respeito ao funcionamento do Agrupamento.---------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.-----------------------------------------------------------A Presidente
O Secretário
Maria Luísa Andrade
Vítor Manuel Bem
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