CONSELHO GERAL
(2016 / 2017)
MINUTA DA ATA NÚMERO DEZANOVE (19)
--------Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezassete, 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 relatório da Conta de Gerência do ano dois mil e dezasseis;----------------------------Ponto dois: Apresentação do relatório do mandato do Diretor.---------------------------------------------------------Não estiveram presentes na reunião os conselheiros Drª Andrea Santos e Dr. Armando Ferreira,
representantes dos Docentes; Marco Campos e Ana Rita Machado, representantes dos Alunos; Maria
Mercedes Cardoso e Maria de Fátima Monteiro, representantes dos Encarregados de Educação; Dr. João
Carvalho, representante das Atividades Culturais e Drª Sofia Fernandes, representante da Autarquia. O Dr.
Paulo Cunha fez-se representar pelo Dr. Marco Magalhães.---------------------------------------------------------------------Iniciou-se a reunião com a leitura da ata da reunião anterior, tendo esta sido aprovada pela
unanimidade dos presentes, verificando-se quatro abstenções por parte dos conselheiros que não
estiveram presentes nessa reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------No primeiro ponto da ordem de trabalhos o Diretor, Dr. António Pinto, procedeu à apresentação do
relatório da Conta de Gerência do ano dois mil e dezasseis, elaborado pelo Conselho Administrativo. Esta
apresentação seguiu sequencialmente os seguintes itens: Verbas do Orçamento Geral do Estado; Verbas
do Orçamento de Dotações com Compensação de Receitas; Verbas de Projetos da União Europeia; Verbas
da Ação Social Escolar; Encargos com pessoal docente do Agrupamento; Saldos e Apreciação global.---------------Após a exaustiva apresentação do relatório da Conta de Gerência do ano dois mil e dezasseis pelo
Dr. António Pinto, procedeu-se à votação do mesmo, tendo este sido aprovado por unanimidade dos
presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto dois da ordem de trabalhos o Dr. António Pinto apresentou o relatório do seu mandato,
tendo este sido elogiado por todos os conselheiros presentes.------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente minuta
da ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.-------------------------------------------A Presidente
O Secretário
Maria Luísa Andrade
Vítor Manuel Bem
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