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CONSELHO GERAL
REUNIÃO DE 06 DE OUTUBRO DE 2020

MEMORANDO
¨ --Foi aprovada a ata da reunião de Conselho Geral (CG) do dia 10/9/2020;
¨ --Foi aprovado o documento “Errata” que corrige um lapso gráfico detetado nos Critérios de
Avaliação do Diretor, ficando anexado ao referido documento;
¨ --Foi dado conhecimento aos membros do CG da missiva que o Departamento de Ciências Sociais
e Humana redigiu dando conta da “preocupação dos docentes acerca das precárias condições de
trabalho e associados riscos de saúde pública com que o ano letivo se iniciou”.
¨ --No seguimento dos e-mails enviados às várias entidades municipais por causa da insalubridade
dos contentores situados à entrada da escola Avelar Brotero, a Sra. Presidente recebeu respostas da
Junta de Freguesia de Odivelas (JFO) e da SIMAR. O Dr. Nuno Gaudêncio, presidente da JFO,
comprometeu-se a reforçar a “varredura da Rua Guilherme Gomes Fernandes neste troço”,
acrescentando que “promovemos repetidas vezes a desinfeção e lavagem da zona em redor dos
contentores de RSU”.
O Diretor do Departamento de Resíduos e Apoio Logístico dos SIMAR, Dr. Pedro Amorim, respondeu
que “o ponto de deposição não tem local alternativo dadas as características da zona”, pelo que no
sentido de solucionar estes constrangimentos efetuarão algumas diligências: colocação de “mais um
equipamento de indiferenciados”; reforço do equipamento para recolha de papel e embalagens; reforço
da Fiscalização Municipal; reforço da limpeza de todo o espaço e o destacamento de uma equipa
específica que, semanalmente, percorrerá todos os locais críticos, promovendo uma limpeza extra dos
mesmos.
¨ -- No seguimento do e-mail enviado ao Sr. Presidente da CMO, Hugo Martins, por causa da
deterioração do equipamento informático, a Sra. Presidente do CG terá uma reunião no dia 7/10/2020
com o Sr. Diretor De Departamento, Dr. Gabriel Caetano e o Técnico, Sr. Arquiteto António Monteiro.
¨ --O conselheiro Luís Malheiro questionou a legitimidade da presença do conselheiro Désiré Turpin
(APEEESO) neste CG e, por isso, a legalidade de ter integrado a Comissão de Avaliação de
Desempenho do Diretor constituída e aprovada por unanimidade em reunião de CG de dia 22 de julho
de 2020, bem como a validade do parecer apresentado pela comissão.
¨ -- Esclarecidas as questões levantadas, seguiu-se a apreciação do Parecer sobre o Relatório de
Autoavaliação do Diretor, elaborado pela comissão nomeada por este CG para o efeito.
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Analisados os parâmetros A-Compromissos, B- Competências e C-Formação Contínua, tendo este
último sido amplamente discutido.
A Sra. Presidente inteirou os presentes dos vários contactos estabelecidos com a Direção-Geral de
Administração Escolar (DGAE), nomeadamente, a respeito do parâmetro C.
¨ --Face às dúvidas e à refutação de alguns conselheiros, a Sra. Presidente solicitará novo
esclarecimento a DGAE sobre o ponto I.2. da Circular Nº B18002577F.
¨ --Atendendo à hora tardia, foram suspensos os trabalhos e agendada nova reunião para o dia 8 de
outubro 2020.
O Presidente do Conselho Geral
Cidália Lopes
-:-
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