
 

 

 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANELAS 
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE CANELAS (Escola-Sede) 

 

CONSELHO GERAL 
 

SÍNTESE DA REUNIÃO NÚMERO TRÊS 
(Ano letivo dois mil e vinte e um /dois mil e vinte dois) 

 

♦ A reunião do Conselho Geral (CG) do Agrupamento de Escolas de Canelas, efetuada no dia 30 

de março de 2022, pelas 18h15, na sala de reuniões (bloco D) da Escola Básica e Secundária de 

Canelas, teve a seguinte ordem de trabalhos: 

▪ ponto prévio – aprovação da ata da reunião n.º 2 (reunião anterior); 

▪ ponto um – relatório de contas de gerência do ano de dois mil e vinte e um; 

▪ ponto dois – regimento interno [conselho geral]; 

▪ ponto três – descentralização: transferência de competências para o município (no 

âmbito educativo);  

▪ ponto quatro – plano anual de atividades do agrupamento de 2021/2022; 

▪ ponto cinco – semestralidade: ponto de situação da organização do próximo ano letivo; 

▪ ponto seis – constituição de comissões especializadas e/ou comissão permanente. 

♦ Foi aprovada a ata da reunião n.º 2 (reunião anterior), por unanimidade dos membros nela 

presentes. 

♦ Foi apreciado pelos membros do CG o Relatório da Conta de Gerência relativo ao exercício 

do ano de 2021, tendo-se verificado que o valor de receitas foi de catorze milhões trezentos e 

sessenta e dois mil e oitocentos e catorze euros e noventa e dois cêntimos e que o total de 

despesas (incluindo um saldo de trezentos e quinze mil e setecentos e quatro euros e 

cinquenta e três cêntimos) foi do mesmo montante. Após análise e apreciação crítica efetuada 

pelos elementos do CG e esclarecimentos prestados pelo Diretor do Agrupamento e pela 

Coordenadora dos Serviços Administrativos sobre o movimento contabilístico de receitas e 

despesas efetuado pela execução orçamental do Agrupamento, de acordo com as diversas 

fontes de financiamento, o Relatório de Conta de Gerência de 2021 (a remeter ao Tribunal de 

Contas) foi aprovado por unanimidade dos membros presentes nesta reunião. 

♦ Foi aprovado (por unanimidade) o regimento interno do Conselho Geral (CG). 

♦ Para além da inevitabilidade da descentralização assumida pelo município (no âmbito educa-

tivo), a entrar em vigor no país, no próximo dia um de abril, continua a haver, nos conselheiros, 

apreensões e dúvidas quanto à concretização desta decisão, que vai levar à transferência de 

competências do Estado central para o(s) município(s). 

♦ Foram aprovadas (por unanimidade) as propostas de atividades, entretanto, acrescentadas 

ao plano anual de atividades do agrupamento de 2021/2022, também já aprovadas em 

conselho pedagógico. 

♦ O diretor do agrupamento reafirmou a ideia de se dar início, no próximo ano letivo, a uma 

nova organização letiva assente na semestralidade, opção que foi defendida quando apresen-

tou, há cerca de dois anos, o seu plano de inovação pedagógica (PIP). 

♦ Foi constituída uma comissão /grupo de trabalho para analisar o regulamento interno do 

agrupamento, cuja revisão está prestes a ser concluída, constituída pelos seguintes elementos: 

Fernanda Guedes, Laura Machado, Armando Ferreira, Filipe de Jesus e Maria João Bernardino. 


