
 
 

 

 
CONSELHO GERAL 

 

Reunião de 9/3/2017  
 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES 
 

 PONTO 1 - TOMADA DE POSSE DE UM ELEMENTO 

REPRESENTANTE DA AUTARQUIA 

Tomou posse, formalizada a partir da assinatura da ata, o Conselheiro José 

Sérgio Santos Pereira como representante da autarquia.  

 PONTO 2 – APROVAÇÃO DE ATA 

Foi lida, discutida e aprovada a ata referente ao Conselho Geral de quatro de 

abril de dois mil e dezassete com votos favoráveis dos presentes, à exceção de três 

conselheiros que se abstiveram por não terem participado nessa reunião, tendo-se 

reforçado a necessidade de se encontrar formas de apoio jurídico para o 

agrupamento. 

 

 PONTO 3 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO DE 

FUNCIONAMENTO DO CONSELHO GERAL. 

Foi discutida a proposta de regimento previamente disponibilizada aos 

conselheiros, tendo o presidente explicitado e justificado as alterações 

introduzidas relativamente ao regimento que vigorou no quadriénio anterior. O 

Regimento do Conselho Geral foi aprovado por unanimidade. 

 

 PONTO 4 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

CONTAS DE GERÊNCIA DE 2016. 

Foi analisado, discutido e aprovado o relatório de contas de gerência 

relativo a 2016. Analisaram-se os diferentes quadros elaborados pelos serviços 

administrativos que forneceram um enquadramento do agrupamento no que se 



 
 

refere ao número de alunos, de docentes e do pessoal não docente; dos alunos 

subsidiados; do desperdício de refeições na cantina; das diferentes receitas e 

despesas e respetivas conclusões. Foram clarificadas as dúvidas apresentadas 

relativamente a algumas rubricas, especificando-se o tipo de gastos que cada 

uma pode conter. Ainda relativamente a este relatório, salientou-se a clareza e 

legibilidade do mesmo. 

 PONTO 4 – OUTROS ASSUNTOS. 

Neste ponto, o conselheiro representante dos encarregados de educação do 

primeiro ciclo, e como complemento do documento anterior, considerou que 

seria útil conhecer em toda a extensão as despesas e investimento a cargo da 

autarquia, nomeadamente no que respeita a compra de material, vestuário, 

manutenção e formação, nas escolas do agrupamento, dado que nem todo o 

investimento realizado pela autarquia está inscrito nas contas de gerência do 

agrupamento.  

A conselheira representante dos encarregados de educação pré-escolar e o 

conselheiro representante dos encarregados de educação do primeiro ciclo 

sugeriram que a forma de pagamento das visitas de estudo nestes níveis seja 

similar à que decorre nos segundo e terceiro ciclo. 

Os conselheiros representantes dos encarregados de educação sugeriram que, à 

semelhança de outros agrupamentos, a informação sobre as despesas dos seus 

educandos seja disponibilizada num único documento. 

O presidente do conselho geral informou os presentes sobre o ponto de situação 

do processo concursal de eleição do diretor.  

 

Viana do Castelo, 19 de abril de 2017.  

 

    O Presidente                                                                                      A Secretária  

 

José Carlos Sendim                                                                          Maria Helena Guerreiro 


