
 

Assuntos tratados/deliberações da reunião do Conselho Geral da ESMP realizada a 

26 de junho de 2017 

 

Ponto prévio – Votação da ata da reunião realizada a 9 de fevereiro de 2017. 

Documento aprovado. 

 
Ponto um – Informações. 

A Presidente do Conselho Geral informou os presentes sobre o processo eleitoral 
desencadeado na sequência da exposição/queixa apresentada pelo professor Luís 
Costa junto da DGEstE, bem como da ausência de listas candidatas. Deu ainda a 
conhecer a resposta do Exmo. Sr. Delegado Regional de Educação de Lisboa e Vale do 
Tejo aos seus pedidos de esclarecimento sobre os procedimentos a adotar face à 
ausência de listas, da qual resultou a sua decisão de interromper o processo eleitoral 
e convocar a reunião do Conselho Geral. Finalmente, a Presidente deu a conhecer 
aos membros do Conselho Geral que não pertencem ao quadro da ESMP o texto 
(esclarecimento) da autoria do professor Luís Costa, o qual, a pedido deste, foi 
divulgado a toda a comunidade. 
  
Ponto dois – Tomada de posse do Diretor da Escola Secundária Marquês de 
Pombal. 
O Conselho Geral deu, formalmente, posse ao professor Jaime Carlos como Diretor da 
Escola Secundária Marquês de Pombal. 
 
Ponto três – Tomada de posse de um dos representantes dos Pais e Encarregados 
de Educação. 
A tomada de posse não se concretizou, pois a representante dos Pais e Encarregados 
de Educação não compareceu.  
 
Ponto quatro – Plano Anual de atividades 2016/2017. 
O documento foi aprovado. 
 
Ponto cinco – Proposta do OGE_2017. 
O documento foi aprovado. 
 
Ponto seis – Relatório de Contas 2016. 
O documento foi aprovado. 
 
Ponto sete – Outros assuntos. 
O Diretor informou sobre a ocupação no próximo ano letivo de algumas instalações da 
ESMP, por parte do Conservatório de Música. Ficou registada a preocupação dos 
presentes relativamente ao período em que vai acontecer essa instalação e em que 
vão decorrer as obras. 
 
 

 
A Presidente do Conselho Geral da ESMP 

Maria Elisabete Capela Rodrigues 
 

 


