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Boletim informativo dos assuntos tratados nas reuniões plenárias

Nº 3

Data da reunião: 29 de abril de 2014
Ordem de trabalhos:
Ponto 1: Informações; Ponto 2: Apresentação, debate e aprovação do Plano de Ação do Conselho Geral;
Ponto 3: Apreciação e aprovação de alteração ao Regimento Interno do CG relacionada com a suspensão de
mandato; Ponto 4: Apreciação do Relatório Contas do AEAH 2013 e aprovação do mesmo; Ponto 5:
Apreciação da(s) proposta(s) de ficha de avaliação para acompanhamento do PAA e aprovação do modelo
de ficha.
No período antes da ordem do dia, foi esclarecido um aspeto relacionado com a ata da sessão anterior,
tendo esta ficado aprovada por maioria. O conselheiro António Leite referiu que tinha uma proposta de
alteração ao texto do Regimento do Conselho Geral e propôs a sua inclusão na discussão do ponto 3, tendo
esta sido aceite.
ASSUNTOS TRATADOS
Ponto 1: Informações;
Não houve informações relevantes para este ponto da ordem de trabalhos.
Ponto 2: Apresentação, debate e aprovação do Plano de Ação do Conselho Geral;
Foi analisada e debatida a proposta de Plano de Ação do Conselho Geral para o resto do ano letivo e início
do próximo, altura em que será apresentado um plano de ação para o remanescente do mandato deste CG.
O plano proposto foi aprovado após algumas alterações. A última reunião deste órgão neste ano letivo ficou
agendada para o dia 8 de julho.
Ponto 3: apreciação e aprovação de alteração ao regimento Interno do CG;
Foi aprovada uma alteração ao Regimento Interno do CG, que contempla e regulamenta a possibilidade de
suspensão temporária de mandato por parte dos conselheiros. Seguidamente, o conselheiro António Leite
apresentou uma proposta de supressão do impedimento da abstenção nas votações, no âmbito das
deliberações do CG, que baseou no Código de Procedimento Administrativo. Essa proposta foi aprovada por
maioria.
Ponto 4: Apreciação do relatório Contas do AEAH 2013.
Foi apreciado o Relatório Contas AEAH 2013, tendo a presidente apresentado um parecer favorável,
aprovado em sede de Comissão Permanente. O conselheiro Emílio Ricon Peres prestou alguns
esclarecimentos já que a sua profissão lhe permite um melhor entendimento destas questões. O referido
relatório foi aprovado, por maioria, tendo a conselheira Vera Sousa deixado uma declaração em ata. Foi,
ainda, sugerido que, de futuro, se convide o chefe dos serviços administrativos a esclarecer, em sede de CG,
o relatório contas.
Ponto 5: Apreciação da proposta de ficha de avaliação para acompanhamento do PAA e aprovação do
modelo de ficha.
Foi aprovado, por unanimidade, o modelo de ficha para acompanhamento do PAA, proposto pela Comissão
Permanente.
A Presidente do CG,
____________________
Maria João Cardoso
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