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Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas, na sala 

2.02, realizou-se a segunda reunião do Conselho Geral do Mandato 2022-26, sob a presidência 

do Presidente do Conselho Geral, António Ramalho, de acordo com a legislação em vigor. 

A reunião obedeceu à seguinte ordem de trabalhos: 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Primeira revisão do Regulamento Interno 

Na reunião estiveram presentes os seguintes membros do Conselho Geral: 

• Corpo docente: António Ramalho, Manuel Pintado, Filomena Matos, Maria Assunção 

Tabosa Rodrigues, Inácio Véstia, Madalena Rola, Maria Antónia Costa e Joaquim Vieira; 

• Alunos: Rita Jorge Russo Lapão e Daniela Ameixa; 

• Pessoal técnico e administrativo: Maria João Almas e, sem direito a voto, a suplente Maria 

José Godinho; 

• Pais e Encarregados de Educação: Dulce Russo,  Natália Shysh e Raquel Figueira;  

• Pelo Município: Ana Basaloco; 

• Pelo IEFP: Paula Caeiro 

A reunião teve início com a aprovação da ata da última reunião, por unanimidade dos presentes 

na mesma. 

O Presidente do Conselho Geral informou das alterações registadas na composição do conselho 

geral, tanto no que concerne aos alunos — com passagens de membros suplentes a efetivos 

(por saída da escola dos anteriores titulares) — como relativamente aos representantes 

designados pela associação de pais e encarregados de educação. 

De seguida, deu cumprimento ao ponto 2 da ordem de trabalhos: primeira revisão do 

Regulamento Interno. 

O presidente do Conselho Geral informou que, sem discutir o conteúdo do novo articulado, 

manifestava alguma resistência à técnica legística do documento. Mais informou estar 

disponível para ajudar a rever o documento e fazer as correções de índole formal, não criando 

quaisquer obstáculos para a sua aprovação. 

Pôs à consideração do Conselho Geral a discussão do Regulamento Interno, podendo esta ser 

feita apenas na generalidade ou também na especialidade, artigo a artigo, remetendo para uma 

votação final global a redação final que vier a ser encontrada. Por consenso, o conselho geral 

decidiu que apenas seria feito o debate do documento na generalidade.  
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A professora Francisca Matos, interveio, salientando que o Regulamento, agora em discussão, 

resultou de um trabalho conjunto de vários contributos, pretendendo-se que se constitua como 

um documento prático para o trabalho diário. No Regulamento anterior faltavam algumas 

questões que se prendiam com o funcionamento de serviços, das funções dos vários 

departamentos, entre outras e que agora se procurou completar. 

De seguida, passou-se à votação do Regulamento Interno, tal como foi apresentado neste 

momento. Não houve votos contra, nem abstenções e o Regulamento Interno foi aprovado na 

generalidade, por unanimidade. 

O texto da deliberação foi aprovado em minuta, conferindo ao documento eficácia imediata. 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas 18:40 horas, da qual foi lavrada a 

presente ata, que consta de 2 páginas, a qual, depois de lida e aprovada, vai ser assinada   pelos 

membros da mesa. 

 

O Presidente do Conselho Geral 
 
 

António Ramalho 

A Primeira-Secretária 
 

 

Madalena Rola 

A Segunda-Secretária 
 

 

Maria Antónia Costa 
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