
Após visto do conselho fiscal, foi posteriormente enviado no dia 21 de Novembro de
2014 pela tesoureira Laura Mello o resumo das contas por e-mail aos associados. •

Acta n.? 8

Às 19:30 horas do vigésimo quarto dia do mês de Novembro de 2014, reuniram-se, em
sessão extraordinária, os associados da Associação de Pais e Encarregados de Educação
dos Alunos da Escola Básica Integrada de Miraflores.

A reunião foi convocada pelo presidente da mesa da assembleia no dia 12 de Novembro
de 2014 com a seguinte ordem de trabalhos:

1 - Apresentação de contas pelo conselho executivo relativo ao exercício de 2013/2014.

Não existindo quórum à hora prevista, iniciou-se a reunião pelas .20:00 horas com os
presentes constantes na listagem que se anexa.

Foi explicado pelo presidente do conselho fiscal no ano lectivo 2013/2014 Luís Rocha o
parecer às contas apresentadas pelo conselho executivo, sendo posteriormente entregue
para anexar a esta acta.

Foram posteriormente apresentadas as contas pelo elemento do conselho executivo
Nuno Carpinteiro, explicando os diversos valores constantes no resumo enviado pela
tesoureira Laura Mello no dia 21 de Novembro de 2014.

Os pais e encarregados de educação apresentaram várias dúvidas, tendo vários referido
que o documento estava confuso.

Após tentativa de explicação dos diversos valores, mesmo através dos quadros
completos que suportam o dito resumo, não foi possível esclarecer cabalmente as
diversas dúvidas levantadas pelos pais e encarregados de educação.

Ficaram por esclarecer as questões relativas ao caixa, se o dinheiro estava na posse o
não do presidente do conselho executivo Nuno Picardo, e em caso afirmativo a data
prevista para o depósito desses valores na conta bancária da APEE.

Estas dúvidas motivaram a saída de alguns pais e encarregados de educação sob a forma
de protesto, referindo os mesmos que não votariam contas apresentadas daquela forma e
sem verem as suas dúvidas cabalmente esclarecidas.

Após estas saídas verificou-se que ficaram apenas na sala os elementos Associação de
Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Básica Integrada de Miraflores.

Assim sendo, decidiram estes membros por unanimidade, suspender a reunião, com o
sentido de enviar nova convocatória em data a anunciar, juntando à mesma os quadros
completos de suporte, com o intuito dos pais e encarregados de educação estarem
cabalmente informados, de modo a esclarecerem todas as dúvidas que possam ter
relativamente às contas e as apresentarem na próxima reunião.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a mesma e foi lavrada a presente ata
que é assinada conforme folha de presenças anexa.
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