
Acta nO 11

Às 19h30 do dia 4 de Março de 2015 reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os

associados da Associação de Pais e Encarregados de Educação cios alunos da Escola Básica

Integrada de Miraflores.

A reunião foi convocada pelo Presidente da Mesa da Assembleia, com a seguinte ordem de

trabalhos:

- Esclarecimento da Direcção e Conselho Fiscal sobre o Fundo de Caixa, nomeadamente, quem

deverá assumir o valor, que valor é recuperável e explicações por parte da Direcção sobre a

utilização do cartão do MB.

- Votação final de contas e deliberação da Assembleia sobre que medidas a adoptar.

- Assuntos de interesse geral dos educandos.

Não tendo existido quórum à hora prevista, cumpriu-se o disposto no artigo 8° nO2 do Estatuto

da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da Escola Básica Integrada de

Miraflores e, por conseguinte deu-se inicio aos trabalhos pelas 20hOO com a presença dos

associados conforme lista anexa e parte integrante da presente acta.

Abriu a sessão a 1a secretária da Mesa da Assembleia Geral.

Deu-se início aos trabalhos com a leitura da acta nO10 e igualmente do parecer do Conselho

Fiscal sobre as contas referentes ao ano lectivo 2013/2014.

Foi dada a palavra ao Presidente da Direcção, para melhores explicações sobra as contas tendo,

nessa sequência, o Presidente da Direcção afirmado que os valores em falta do fundo de caixa

estão a ser recuperados e que será possível recuperar a totalidade desse valor.

Asseverou igualmente que o cartão MB é legal, sendo no entanto interpelado pela assembleia

para que essa utilização deixasse de existir imediatamente.
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Ocorreram algumas intervenções dos associados, nomeadamente questões sobre a lista das

dívidas e quando a mesma foi dada a conhecer à APEE. O Presidente da Direcção esclareceu

que a mesma existe desde Agosto de 2014 e que o saldo em caixa poderá transitar para dívidas

de terceiros, embora seja legal existir saldo de caixa.

Pai ainda referido pelo Associado em causa que esta lista deveria ter sido dada a conhecer aos

associados numa data prévia, evitando, desse modo, todas estas questões.

O Presidente da Direcção reconheceu que devia ter acelerado a recuperação das dívidas, sendo

que no momento, informou inicialmente o Presidente da Direcção que já se encontrava

recuperado 60% do valor total, tendo depois corrigido para 70%.

Outras das questões colocadas à mesa visava o esclarecimento sobre o movimento de contas

atendendo à não aprovação - à condição das contas em última reunião de assembleia.

O Presidente da Direcção prestou-se a informar que só ficariam congelados os movimentos

extraordinários.

Esclareceu igualmente que a Associação já detém contabilista mas que não foi no entanto, à

data, aprovado por todos os membros da Direcção.

Foi referido na presente Assembleia que existiu um movimento de saída de dinheiro superior a

€100,OO sem que o mesmo tivesse sido comunicado, o que consubstanciava um abuso de poder

por parte do Presidente da Direcção, pelo que, outras medidas foram sugeridas.

Uma associada solicitou para apreciar o documento sobre as contas ao dia de hoje, tendo o

Presidente dito que as mesmas já foram apresentadas e que estas não sofreram quaisquer

alterações.

Outra ilustre associada questionou se eventualmente existiam dívidas ao Instituto da Segurança

Social, tendo sido informada de que não existem valores em pendência.
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Constatou-se uma ligeira altercação entre o Presidente da Direcção e outro membro da direcção

João Marques.

Faz-se constar de que não foi entregue o movimento das contas à associada Paula Valhelhas

após a mesma o ter solicitado.

Relativamente ao valor "Fundo de Caixa" em falta, o Presidente da Direcção Nuno Picardo

assume perante esta assembleia que é integralmente responsável pela dívida, tendo sido

definida para efectiva restituição do montante em falta, o último dia de aulas do presente ano

lectivo.

No seguimento, foi proposto pela mesa a votação final das contas, tendo as mesma sido

aprovadas com':

9 - Favor.

7 - Contra

8 - Abstenção

Foi também proposto para votação a existência de um valor em caixa de no máximo €100,00

(proposta apresentada pela tesoureira), para que deixe de ser necessária a utilização do cartão

MB, tendo tal proposta sido aprovada com:

23 - Favor

1 - Abstenção

A tesoureira Laura Mello e o membro da direcção João Marques, após proposta, passam a

controlar o fundo de caixa de €1 00,00 (a contra factura) tendo este ponto sido igualmente sujeito

a escrutínio da assembleia:

22 - Favor

1 - Abstenção

1 Nota: Todas as votações aqui referidas dizem respeito aos presentes em assembleia, tendo sido

apresentadas em formato de papel "procuração" outras votações que se anexam à presente ata.
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No que concerne a assuntos de interesse geral foi discutida a qualidade da comida da escola,

tendo sido referido que existe uma preocupação por parte da presente direcção.

Foi solicitada a intenção de sensibilizar a coordenação da escola acerca da assiduidade dos

professores e sobre a substituição dos mesmos quando tal seja necessária.

Foi mencionado que existia um emaíl de um associado sem resposta por parte do CAF que

detinha propostas e objectivos de melhorias nas actividades do CAF. Tal situação deve ser

revista, mormente no que diz respeito à comunicação entre os pais e a direcção da APEE.

Em sequência foi proposto que na próxima reunião desta assembleia geral - proposta de data

determinada para dia 18 -03-2015 - fosse incluído um ponto de discussão sobre as melhorias a

implementar no CAF que seria imperativo que o representante máximo Know-how estivesse

presente para melhores esclarecimentos.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a mesma e foi lavrada a presente acta que é

assinada conforme folha de presenças anexa.
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