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Recolha de Provas 
Incumprimento Estatutos + Relatório Orçamento 

Introdução: 

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um reuniram-se, online, os três 

membros do Conselho Fiscal (CF). A ordem de trabalhos desta reunião são a apuração e 

escritura das provas que revelam sucessivos incumprimentos e violações dos Estatutos Oficiais 

da AAIEP através de uma discussão/partilha de informações sobre o processo. 

Contas Bancárias: 

Foram verificadas irregularidades no discurso, no que toca às contas bancárias do IEP. 

Em ata do dia 05 de Janeiro de 2021, pode-se ler que “João Bule afirma que o titular da conta 

oficial da AAIEP é Neusa Silva, primeira Presidente da Direção da AAIEP, no mandato de 

2009/2010. Nota que, no verão de 2019, tentou, juntamente com Tiago Coelho, esclarecer a 

situação, mas que este mesmo problema não ficou resolvido, notando que esta questão 

levanta muita burocracia e que para conseguir abrir a conta, de acordo com os estatutos, 

seriam necessárias quinze assinaturas dos quinze membros da AAIEP.” No entanto a ata de 

dia 08 de Fevereiro de 2021 nota que “João Bule afirma que já pediu a Afonso Gusmão Reis 

para erradicar a conta associada ao cartão da AAIEP que está a zeros. O dinheiro da AAIEP 

está na conta da AAIEP, no entanto, não há titulares dessa conta e isto é uma lacuna a ser 

tratada”. 

Por esta razão, o Conselho Fiscal considera que o Presidente da Direção João Bule 

induziu os associados em erro quando afirma que Neuza Silva seria a titular da con ta 

bancária, na primeira RGA Ordinária e reitera ainda que a observação de que seriam 

necessários 15 associados para abertura da conta é esta também falsa, sendo que nos 

Estatutos, no Artigo 51º, 2, está explícito que “a conta, será aberta obrigatoriamente com as 

assinaturas do Presidente e do Tesoureiro. As assinaturas do Vice-Presidente na conta são 

facultivas. Mínimo de 2 assinaturas e máximo de 4 assinaturas na conta”. Desta forma, este 
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assunto merece um parecer negativo por parte do Conselho Fiscal atual, que considera que 

tenham violados Estatutos vigentes aquando das explicações dadas aos associados. 

Extrato Bancário: 

No dia 05 de Janeiro de 2021, lê-se em ata que “Margarida Lee questiona se é possível o 

Conselho Fiscal ter acesso ao extrato da conta bancária da AAIEP”. Segundo o Artigo 32º, 

“A Direção deve responder a todas as consultas formuladas pela Mesa da AGA e Conselho 

Fiscal no prazo de dez dias úteis ”. Ora, além deste artigo ter sido violado pois, aquando da 

formulação deste relatório, já passaram 1 mês e 10 dias desde esse pedido, também o mesmo 

artigo foi violado quando no dia 26 de Janeiro do mesmo ano foi violado o Artigo 32º e 37º 

a), b), d), ao ter afirmado por mensagem à Presidente do Conselho fiscal que mostra tudo “de 

boa fé mas não é obrigado a fazê-lo” (Prova Anexo 1). Em ata, no dia 12 de Fevereiro, a 

Presidente do Conselho fiscal deixou o mesmo em ata, que foi confirmado pelo Presidente da 

Direção João Bule da mesma violação, como se pode ler em: “Margarida Lee reforça a ideia 

de que, segundo os estatutos, tem apenas cinco dias úteis para tecer comentários sobre a 

aprovação dos relatórios de contas e que, sem o extrato bancário, tal não seria possível. 

Margarida Lee, lê a mensagem que João Bule lhe enviou, e João Bule reconhece que teve um 

julgamento errado dos direitos de Margarida Lee, enquanto Presidente do Conselho Fiscal, 

em relação ao extrato bancário, reiterando que, com o bom senso, tudo se consegue fazer.” 

Irregularidades no orçamento: 
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Em primeiro lugar, no relatório de contas do Tesoureiro cessante pode ler-se que na 

conta estão disponíveis 1034.54€ e no relatório atual, esses 0.54€ não estão presentes. Além 

disso, apesar de no orçamento se ler que estão disponíveis na conta 979.36€, a verdade é que 

o extracto da mesma demonstra 984.74€. Isto ocorreu, porque o Presidente da Direção não 

disponibilizou nem a Tesoureira, nem ao Conselho Fiscal o extrato por inteiro, e existe um 

movimento de 5,38€ que não está especificado. quando inquirido sobre o paradeiro do 

Extrato por inteiro (no dia 15 de Fevereiro), o Presidente da Direção João Bule afirma “não é 

possível, mas que o Tesoureiro cessante Tiago Coelho explicará amanhã”, o Conselho segue 

esperando, sendo que o prazo limite (seguindo os dez dias úteis que os Estatutos prevê 

terminam dia 19 de Fevereiro). Além disso, aquando desta conversa, deu-se conta de mais 

uma irregularidade estatuária, tendo em conta que o Presidente João Bule afirma, 

inclusivamente, que o Conselho Fiscal só deve ter acesso ao extrato a partir de Novembro, 

pois foi quando deu inicio ao seu mandato (Prova Anexo II). Ora, a Presidente do Conselho 

Fiscal Margarida Lee relembrou o Artigo 43º (Direito de Informação), violado por completo 

pelo Presidente ao proferir esta afirmação. Algo que, depois de tanto aviso, o Conselho Fiscal 

considera inadmissível. 

Eventual Nomeação de Secretária do Conselho Fiscal: 

Nos Estatutos da Associação Académica, no Artigo 36º nº 3 b) e nº 4, pode ler-se “o 

Presidente do Conselho Fiscal elege um Vice-Presidente e um Secretário“.  Quando em 

Janeiro, surgiu a eventualidade de exoneração da Secretária do Conselho Fiscal Catarina 

Abreu de Pinho, a Presidente do Conselho Fiscal Margarida Lee, informou, por cortesia, pois 

não é obrigada estadutariamente a fazê-lo, o Presidente da Direção acerca da sua nomeação 

para a substituição (provado em ata no dia 12 de Fevereiro de 2021 - “João Bule confirma que 

Margarida Lee propôs um nome e este considerou que não seria uma boa nomeação, já que 

criaria mau ambiente no seio da AAIEP. No entanto, afirmou que a decisão seria da 

Presidente do CF. João Bule confirma que propôs um nome, mas apenas em sentido de 

cordialidade, e garante que aceitaria qualquer outro nome que a Presidente do CF 

propusesse, uma vez que reconhece que todos temos um objetivo comum, retirando o tom de 
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imposição que a Presidente do CF mencionou. Margarida Lee reitera que, na sua perspetiva, 

a conversa levou outro seguimento e foi tida noutro tom de voz (o de impor a opinião de João 

Bule). João Bule admite que, por vezes, as suas palavras podem ser mal interpretadas e refuta 

que não era a sua intenção influenciar e impor a sua sugestão.”). O Conselho, por falta de 

provas, não emite um parecer favorável, ou desfavorável à situação, contudo, considera 

oportuno que se informe os associados do sucedido. 

Direitos do Tesoureiro: 

No dia 18 de Janeiro, a Tesoureira da Direção Carolina Margarido afirma, como é 

evidente na Prova Anexo III, que “Imagina, tecnicamente eu sou a tesoureira mas nunca vi o 

cartão, por isso o Bule é que trata de tudo… Estou aqui a falar mas não tenho poder 

nenhum”. Aquando desta troca de afirmações, ainda o Conselho Fiscal não tinha 

conhecimento da situação adversa da Conta Bancária. No dia 8 de Fevereiro de 2021, foi 

recebida pelo Conselho Fiscal uma denúncia anónima sobre a situação bancária 

supramencionada (no ponto “Contas Bancárias”). Preplexo com esta situação, o Conselho 

fiscal inquiriu o Presidente da Direção acerca desta lacuna - “questionando João Bule em 

relação em alguns incumprimentos e partilha de mensagens confidenciais que tinham novas 

informações que não foram dadas à Presidente do Conselho Fiscal, que também não é 

informada em relação a reuniões da Direção, nas quais tem o direito de estar presente 

segundo os Estatutos Oficiais da AAIEP, bem como informações em relação à conta bancária 

que são necessárias para o papel fiscalizador do CF”, que se pode ler na Ata Sete da Mesa da 

AGA. A resposta foi dada pelo Presidente da Direção desta forma: “Nota que Margarida Lee 

tem sido um grande apoio na Direção, pedindo que, no entanto, respeite aquelas que são as 

competências do Presidente da Direção e da Tesoureira.”. Esta situação leva ao parecer do 

Conselho de uma nova violação do Artigo 43º sobre o Dever de Informação. 

Além disso, sendo que a Conta da AAIEP não consta de titular oficial, segundo os 

Estatutos Oficiais (Artigo 51º, nº 3) seria a Tesoureira a detentora oficial do cartão e toda a 

receita nele contido, o que não se verifica. No mesmo dia, teria sido respondido pelo 

Presidente João Bule que “o cartão fica consigo, mas a Tesoureira terá acesso via online à 

conta bancária”, …… 

Parecer Final: 

Não fazendo quaisquer considerações positivas ou negativas acerca do processo de 

exoneração já em curso, o Conselho considera imperativo que toda esta informação chegue 
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aos associados.No entanto, condena a atuação do Presidente da Direção João Bule, 

considerando todas as situações descritas anteriormente como inaceitáveis e condenáveis, o 

que prova uma grave violação do Código Estadutário vigente. Este parecer dá-se na ordem 

do Artigo 46º nº 2, que afirma “ O Conselho Fiscal é solidariamente responsável com a 

Direção em relação a tudo aquilo a que tenha dado o seu parecer favorável” e, pela mesma 

razão sublinha a sua condenação para que lhe seja retirada qualquer responsabilidade 

associada sobre todos os factos enunciados. 

Cordialmente, 

Presidente do Conselho Fiscal Margarida Lee 

Vice-Presidente do Conselho Fiscal António Domingos 

Secretária do conselho Fiscal Catarina Abreu de Pinho 
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Anexos 
  

Anexo I 
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Anexo II 

Anexo III 
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