Conselho Geral
Minuta da Ata da sessão cinquenta e oito
Aos vinte e um dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e
quarenta e cinco minutos, na escola sede do Agrupamento, reuniram-se os membros do
Conselho Geral, sob a presidência do/a Sara Catarina Moreira Barbosa, com exceção dos
Conselheiros Humberto Teixeira, Joel Costa, Humberto Teixeira, José Alonso e Sérgio
Lemos, com seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------Ponto um: Leitura, apreciação e aprovação da ata da reunião número cinquenta e sete do
Conselho Geral;----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Apreciação e Aprovação do Relatório de Monitorização do segundo período;--Ponto três: Apreciação e Aprovação do Relatório de Contas de Gerência do ano económico
dois mil e vinte; --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Aprovação do mapa de férias do Diretor;----------------------------------------------Ponto cinco: Outros Assuntos.-------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Leitura e apreciação da ata da reunião número cinquenta e sete do Conselho
Geral, aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Apreciação do Relatório de Monitorização do segundo período, apreciado e
aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Apreciação do Relatório de Contas de Gerência do ano económico dois mil e
vinte, apreciado e aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------Ponto quatro: Aprovação do mapa de férias do Diretor, aprovado por unanimidade. --------Ponto cinco: Outros Assuntos. A Presidente do Conselho Geral e o Diretor realçaram o
excelente trabalho dos enfermeiros e demais envolventes do Centro de Saúde de
Felgueiras, referente ao acompanhamento dos casos identificados com Covid-19 e no plano
de vacinação. O conselheiro Hugo Lopes alertou para a necessidade de sensibilizar os
Encarregados de Educação na permissão de testagem aos seus educandos.----------------Nada mais havendo a tratar na reunião, a qual se lavrou a presente minuta da ata que,
depois de lida e aprovada pelos presentes e será assinada pelo/a Presidente do Conselho
Geral e respetivos/as secretários/as. ------------------------------------------------------------------------

Mod. 30

O/A Presidente do Conselho Geral:
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______________________________
(Sara Catarina Moreira Barbosa)

O/A primeiro/a secretário/a:
_____________________________
(Óscar Emanuel Fernandes de Vilhena Gonçalves )

O/A segundo/a secretário/a:
______________________________

Mod. 30

(Marlene Andrea Gonçalves Faria Teixeira)
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