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Ata número dois 

 Ao oitavo dia do mês de fevereiro, reuniram-se, em formato online, os membros do 

Conselho Fiscal atual. A ordem de trabalhos desta reunião consistiu na leitura e análise dos 

Estatutos, e apreciação das contas do passado semestre de outono. 

 Tal como está descrito nos Estatutos, o Conselho Fiscal tem o dever de fazer a apreciação 

das contas referentes ao Semestre de Outono, para que esta possa ser apresentada na segunda AGA, 

que terá lugar no prazo de quinze dias úteis do início do Semestre de Primavera (Art. 14º, 3, a). 

Neste sentido, o Conselho Fiscal começou por analisar os dados que nos foram fornecidos pela 

Tesoureira, Carolina Margarido, referentes aos Semestre de Outono. 

 Por outro lado, ao nos dedicarmos mais intensivamente à leitura dos Estatutos, deparámo-

nos com o Artigo 34º, alínea 3, onde pudemos verificar que, ao contrário do que está contemplado 

nos Estatutos, o Conselho Fiscal não foi informado acerca das reuniões da Direção, não podendo 

assim decidir a participação, ou não, nestas reuniões, ao contrário do que o que aconteceu com a 

Mesa da Assembleia Geral, que participou da maioria das reuniões da Direção. Assim sendo, foi 

apresentada pelos três membros do Conselho Fiscal a vontade de, a partir de hoje, passar a 

participar de todas as reuniões da Direção da AAIEP. Não obstante, queremos também passar a 

reunir mensalmente com a Direção, direito que nos é estabelecido pelos Estatutos, de acordo com o 

Artigo 37º, alínea i, de modo a fiscalizar as atividades da AAIEP (Art. 37º, a.).  

  

 Outra questão colocada pelos membros deste órgão é referente à investigação que está a ser 

tomada pela Mesa da Assembleia Geral. Este inquérito, segundo os Estatutos, compete também ao 

Conselho Fiscal (Art. 37º, alínea c), fazendo, então, com que os membros do Conselho Fiscal 

queiram, deste modo, passar a trabalhar em conjunto com a Mesa da Assembleia Geral, de modo a, 

em conjunto, se chegar à melhor e mais imparcial decisão possível. 

 Foi também tema de discussão algumas das irregularidades com as quais nos temos vindo a 

deparar no que concerne ao cumprimento dos Estatutos por alguns membros da AAIEP, ainda que 
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não nos tenham parecido propositados. Deste modo, apelamos ao seu cumprimento de agora em 

diante, sendo que o Conselho Fiscal vai tomar a devida atenção e penalizar quem não os cumprir. 

 Por fim, partimos então para a formulação final da Apreciação das contas do Semestre de 

Outono por parte do Conselho Fiscal, que será apresentado em anexo a esta Ata. No entanto, alguns 

reparos merecem ser mencionados seguidamente. Em primeiro lugar, o Conselho Fiscal requisita a 

consulta do extrato bancário, nos próximos 10 dias úteis, de acordo com o Artigo 25º alínea h) dos 

Estatutos oficiais da AAIEP e de acordo com o Artigo 32º do mesmo documento. Relativamente aos 

dados que aparecem referenciados como “income”, o Conselho Fiscal inquire sobre se estes serão 

valores reais de receita orçamental, dado que nenhuns destes valores entrou, de facto, nas contas da 

AAIEP. Visto que estes não se encontram registados no semestre a que o o presente relatório diz 

respeito, o Conselho Fiscal considera que não devem ser incluídos neste documento. Em termos de 

despesas, os membros do Conselho Fiscal depararam-se com a falta da despesa associada ao site da 

AAIEP, despesa que é fixa e mensal. Foi também acordado entre os presentes membros, que o 

relatório feito pela Tesoureira, Carolina Margarido, deve estar discriminado, tabelado e com 

descrição mensal das entradas e saídas do capital da conta bancária. Em último lugar, o Conselho 

Fiscal adverte para o facto da mesa e da cadeira estarem orçamentadas num documento à parte, pelo 

que não se compreende se, de facto, o dinheiro saiu, efetivamente, da conta bancária da AAIEP, 

tendo em conta que foram tabelados pela frase “em princípio”. 

 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, 

tendo sido lida, aprovada e assinada por todos os presentes na reunião em questão.  

Presidente do Conselho Fiscal 

Vice-Presidente do Conselho Fiscal 
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Secretária do Conselho Fiscal 

 


