CONSELHO GERAL
(2015 / 2016)
MINUTA DA ATA NÚMERO CATORZE (14)
-------- Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas e trinta minutos,
reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, sob a presidência da Drª Maria Luisa
Andrade, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Aprovação do Mapa de Férias do Diretor;----------------------------------------------------------------------Ponto dois:Aprovação do Relatório de Contas de Gerência do ano dois mil e quinze;-----------------------------Ponto três: Aprovação do protocolo com a CESPU.-------------------------------------------------------------------------Não estiveram presentesna reunião os conselheiros Dr. Leonel Rocha, Dr. João Carvalho,
Engenheiro Jaime Oliveira, Sr. José Cardoso, D. Maria de Fátima Monteiro, D. Mercedes Cardoso, ea
alunaAndreia Filipa Brandão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião teve início com a leitura da ata da última reunião, tendo esta sido aprovada pela
unanimidade dos presentes, verificando-se duas abstenções por parte dos conselheiros que não
estiveram presentes nessa reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito do ponto um da ordem de trabalhos, foi aprovado por unanimidade o Mapa de Férias do
Diretor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos, tendo o Diretor, Dr. António Pinto,
procedido à apresentação do Relatório da Conta de Gerência do ano dois mil e quinze, elaborado pelo
Conselho Administrativo. Esta apresentação seguiu sequencialmente os seguintes itens: Verbas do
Orçamento Geral do Estado; Verbas do orçamento de Dotações com Compensação em Receitas; Verbas
do Quadro de Referência Estratégico Nacional; Verbas do Programa Operacional do Potencial Humano;
Verbas Geradas na Escola; Verbas de Projetos da União Europeia; Verbas da ação Social Escolar; Encargos
com Pessoal Docente e não Docente do Agrupamento; Saldos e Apreciação global.--------------------------------------Após a exaustiva apresentação do Relatório da Conta de Gerência do ano de dois mil e quinze pelo
Dr. António Pinto, procedeu-se à votação do mesmo, tendo este sido aprovado por unanimidade dos
presentes, nos termos da alínea jota do artigo décimo terceiro do Decreto-Lei 75/2008 de vinte e dois de
abril republicado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, o protocolo da escola com a CESPU foi
aprovado pela unanimidade dos presentes.------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ataque,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.-----------------------------------------------------------A Presidente
A Secretária
Maria Luísa Andrade
Luísa Natália Ferraz
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