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 Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas do Viso 

 28 de abril de 2022 

Minuta n.º 2 

Ordem de trabalhos: 

1 – Tomada de posse de elementos do Conselho Geral. 
2 – Informações. 
3 – Aprovação do Regimento Interno do Conselho Geral. 
4 –Aprovação do Relatório de contas de gerência ao abrigo da alínea j) do ponto 1, do Artigo 13.º do Decreto 
Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua versão vigente. 
_______________________________________________________________ 
 

 1 – Tomada de posse de elementos do Conselho Geral. 
Tomaram posse, os conselheiros Ana Paula Gomes e Vânia Araújo como representantes dos Encarregados 

de Educação.  

 2 – Informações. 
 A presidente informou o conselho que considerou esta reunião ordinária apesar de ter ocorrido uma neste 
trimestre, dado que o processo eleitoral atrasou. O diretor prestou as seguintes informações:  

• Na escola básica dos Correios irão ocorrer obras de requalificação, pelo que se aguarda novo 

concurso. 

• A associação de pais tomou a iniciativa de participar no orçamento colaborativo da Junta de 

Freguesia de Ramalde, em articulação com o Agrupamento, com o propósito de fazer remodelação à 

sala de alunos na Escola Sede do Agrupamento. 

• A empresa Ágora informou, em setembro de 2021, o Agrupamento do acerto de contas relativas aos 
anos 2018, 2019 e 2020.  
 

Foi colocada à aprovação a ata da reunião anterior, tendo sido aprovada por unanimidade.  
 
3 – Aprovação do Regimento Interno do Conselho Geral.  
Foi lido e aprovado por unanimidade depois de feitas, pequenas alterações. 
  
4 – Aprovação do Relatório de contas de gerência ao abrigo da alínea j) do ponto 1, do Artigo 13.º do 
Decreto Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua versão vigente.  
Relativamente ao ponto quatro o diretor do Agrupamento de Escolas do Viso, Dr. Albano Maia, fez uma 
exposição muito elucidativa sobre o Relatório de contas de gerência relativo ao ano de 2021, esclarecendo 
todas as fontes de financiamento, respetivos créditos e débitos. Após este esclarecimento e não existindo 
quaisquer dúvidas por parte dos conselheiros, passou-se à votação. O relatório de contas de gerência foi 
aprovado por unanimidade.   
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