Proposta de ata da Assembleia Geral de 8 de novembro de 2018
Mesa da Assembleia Geral da AAIPS

------------------------------------------- ATA NÚMERO 56 ---------------------------------------------------------ASSEMBLEIA GERAL DE OITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao oitavo dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas e trinta minutos, teve lugar no
Auditório Nobre da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal
(ESCE/IPS), a vigésima primeira Assembleia Geral (AG) da Associação Académica do Instituto Politécnico
de Setúbal, adiante designada por AAIPS. Ocupando a presidência da Mesa da Assembleia Geral da
Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal, adiante designada por MAG-AAIPS, o
Presidente Bruno Fragueiro, acompanhado pelo Vice-Presidente da MAG-AAIPS João Carriço e pela
Secretária da MAG-AAIPS Andreia Cardetas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atendendo ao facto de à hora estabelecida não existir quórum para se iniciar os trabalhos, o presidente da
MAG-AAIPS adiou o início da AG em meia hora, tal como estabelecido na alínea a) do número dois do
artigo décimo do Regimento da AG da AAIPS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os trabalhos da AG foram iniciados às dezassete horas com um quórum de dezoito membros. Foi lida a
convocatória da AG, anexa a esta ata, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------- PONTO UM – Aprovação da ata da Assembleia Geral anterior; ------------------------------------------------------ PONTO DOIS – Informações; -------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS – Apresentação e Votação do Relatório de Atividades e Contas da AAIPS – 2018; --------- PONTO QUATRO – Regulamento Eleitoral da AAIPS – Mandato 2019; -------------------------------------------- PONTO CINCO – Outros Assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi questionado se os presentes tinham alterações a fazer relativamente à ordem de trabalhos, não
havendo, o presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, deu seguimento aos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------ PONTO UM -------------------------------------------------------------Disponibilizada a ata em formato de papel e decorrido um período de avaliação da mesma pelos presentes,
do qual não resultou quaisquer propostas de alteração, a mesma foi votada tendo sido aprovada com
dezoito votos a favor, zero abstenções e zero votos contra, dos membros com direito a voto na AG. -------O presidente da MAG-AAIPS perguntou se alguém gostaria de fazer uma intervenção neste ponto. Não
havendo, passou-se ao próximo ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO DOIS ---------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, chamou a Direção da AAIPS para apresentar algumas
informações. A Presidente da Direção da AAIPS, Inês Silva, agradeceu a presença de todos na assembleia,
referenciou a data da próxima atividade da AAIPS, Formar para o Futuro, nos dias vinte e três, vinte e
quatro e vinte e cinco de novembro. Citou aquilo em que se baseia esta atividade, agradeceu a todos os
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que ajudaram a concretização do mandato de dois mil e dezoito à data e referiu que possui um balanço
positivo relativamente ao mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, questionou aos presentes se haveria algum pedido de
esclarecimento à Direção da AAIPS, não havendo, questionou se mais alguém teria alguma informação a
prestar, não havendo, o Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, passou a apresentar algumas
informações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informou sobre o estado dos processos jurídicos da AAIPS a decorrer, referentes ao mandato de dois mil
e dezasseis. Pronunciou-se sobre a dificuldade de colaboração com o mandato da Direção da AAIPS de
dois mil e dezasseis e a entrada de uma Comissão de Gestão após a Semana Académica de Setúbal de
dois mil e dezasseis dado a demissão dos constituintes. -----------------------------------------------------------------Na primeira volta houve absolvição pelo tribunal de Setúbal. Relativamente ao gerador, aguarda-se
resposta por parte do tribunal. Relativamente ao recurso, o tribunal de Évora decretou que, no caso do C4
Pedro, a não existência de provas de pagamento por parte da AAIPS e tendo que ser a mesma a apresentar
este tipo de prova, valia à mesma o pagamento de dezassete mil quatrocentos e setenta e nove euros e
setenta e três euros mais juros de mora, desde dia vinte e um de abril. ----------------------------------------------A AAIPS no presente momento não possuí recursos financeiros para pagar esta quantia e posto isto foi
proposto um plano de pagamentos, a começar em janeiro, com objetivo de diluir o valor em divida por cinco
meses, mas a parte em oposição não aceitou a proposta. Teria então de efetuar-se o pagamento em três
meses e em que a primeira tranche teria de ser paga até quinze de dezembro. -----------------------------------Seguidamente, acrescentou-se também que deu entrada um email a pedido de pagamento dos custos
judiciais, no valor de mil e vinte e quatro euros devido ao facto de a AAIPS ter sido condenada pelo tribunal
de Évora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em suma não seria mensalmente possível somar a prestação condenada em recurso mais os custos
judiciais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da MAG-AAIPS informa que neste momento ainda não se respondeu ao advogado da
empresa “Match Attack”, relativa ao C4 Pedro. ------------------------------------------------------------------------------No processo com a empresa “Bacalhau e Santos Audiovisuais”, relativo ao gerador, ainda não houve
resposta do recurso imposto que, no caso de ter um seguimento como o caso anterior descrito, teria um
valor a pagar mais baixo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Afirma que o não pagamento de contas relativo à Semana Académica de dois mil e dezasseis e a não
existência de provas não deixam apurar responsabilidades individuais e que os próximos órgãos terão uma
elevada quantia a pagar que terão que gerir. --------------------------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, questionou os presentes se necessitavam de algum
esclarecimento ou informações. Não havendo nenhum pedido de esclarecimento e não havendo mais
informações a dar passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS ------------------------------------------------------------
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O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, começou por perguntar se algum dos presentes se opunha
à apresentação do Relatório de Atividades e Contas da AAIPS – 2018 dado este ter sido disponibilizado
tardiamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo ninguém em oposição, chamou então a Direção da AAIPS, e passou então a apresentar-se
o Relatório de Atividades e Contas da AAIPS – 2018, pela palavra do mesmo e da Presidente da AAIPS,
Inês Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da AAIPS passou a explicar as atividades e o Presidente da MAG-AAIPS as contas, dado
este ter sido encarregado pela Direção da AAIPS desde mesmo aspeto (Relatório de Atividades e Contas
que se encontra em anexo a esta ata). ----------------------------------------------------------------------------------------O presidente da MAG-AAIPS crê ser ingrato neste momento apresentar um relatório de atividades e contas
dado que existem contas ainda por fechar até à tomada de posse dos novos órgãos. ---------------------------Durante a apresentação do plano é de salientar a apresentação do contrato realizado com a Super - Bock,
contrato este de exclusividade diferente do realizado anteriormente com este grupo. ---------------------------O contrato com duração de três a cinco anos em que, são mantidos os descontos no produto que é
comprado e ainda se acrescentam vinte mil euros mais iva dividido em três prestações, baseando-se numa
meta de 66 mil litros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao iniciar do contrato é recebida uma primeira prestação, ao atingir trinte e três mil litros é recebida uma
segunda prestação. No prazo de três a cinco anos o contrato termina com a chegada aos sessenta e seis
mil litros e receção da terceira prestação. Difere do contrato anterior no sentido em que anteriormente era
contabilizado ano após ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada a apresentação, o Vice-Presidente da MAG-AAIPS, chamou a Presidente do Conselho Fiscal
da AAIPS (CF-AAIPS) Neuza Aleixo para exposição do parecer deste órgão relativamente ao Relatório de
Atividades e Contas da AAIPS – 2018, notando que, este foi positivo apesar da dificuldade na conjuntura
geral tendo-se destacado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, a Presidente do Conselho Fiscal da AAIPS (CF-AAIPS) Neuza Aleixo, congratulou o mandato de
dois mil e dezoito e os elementos pertencentes aos órgãos socias da AAIPS em funções até à data.
Destacou também o aumento das atividades realizadas e o aumento do apoio aos Núcleos de Curso da
AAIPS e das Tunas da AAIPS. Por último congratulou a representação externa e afirma que a discrepância
entre o Plano de Atividades e Contas da AAIPS e o Relatório de Atividades e Contas da AAIPS não é
significativo, no caso de algumas atividades em que o prejuízo foi superior ao orçamento. Concluindo, assim
se justifica o parecer positivo do Conselho Fiscal da AAIPS (CF-AAIPS), afirmando que o mesmo continuará
a cumprir à risca as suas funções e aconselha a Direção da AAIPS a trabalhar com a envolvência de todos
os órgãos facilitando assim a realização de todas as atividades. A Presidente do Conselho Fiscal da AAIPS
(CF-AAIPS) Neuza Aleixo termina então deixando votos de um bom mandato para os próximos órgãos e
para este que agora termina. (Parecer que se encontra em anexo a esta ata)--------------------------------------Terminada a apresentação do parecer do Conselho Fiscal da AAIPS, o Presidente da MAG-AAIPS, Bruno
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Fragueiro, procedeu à leitura da Declaração de conformidade do Contabilista Certificado da AAIPS, Paulo
Rodrigues, que começa o seu parecer com um pedido de desculpas pela sua ausência, no entanto
parabeniza a AAIPS e avalia o ano da AAIPS como “contabilisticamente, bastante bom”, no entanto referiu
que deveriam ser avaliadas algumas atividades que possuem demasiado prejuízo para o ganho político
que se tem delas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que se aumentaram os apoios e as receitas próprias e que da parte do mesmo somente poderia
ser dado um parecer positivo afirmando que todos os documentos e contas estavam em concordância com
os extratos e todos os documentos necessários presentes. -------------------------------------------------------------Despede-se então pedindo mais uma vez desculpa e desejando a melhor sorte para os próximos órgãos
sociais da AAIPS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada a apresentação do parecer do Contabilista Certificado da AAIPS (CC da AAIPS), o Presidente
da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, questionou se alguém necessitava de esclarecimentos ou se havia
intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio então a estudante Andreia Lopes nº 2462 do curso de licenciatura em Biotecnologia da
ESTBarreiro/IPS, colocou uma questão referente às senhas de refeição pois ao tentar utilizar senhas de
refeição compradas no campus de Setúbal não lhe foram permitidas utilizar na ESTBarreiro/IPS. -----------O presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, explicou que o que foi falado e contratualizado com a
empresa que detém o espaço e bar da ESTBarreiro/IPS foi a possibilidade de utilização das senhas no bar
da ESTBarreiro/IPS, e que quaisquer situações anómalas já estariam resolvidas, mas que irá ser
averiguada a situação em questão. ---------------------------------------------------------------------------------------------Interveio então o estudante João Carriço nº 130249010 do curso de licenciatura em Engenharia Mecânica
da ESTSetúbal/IPS. Começa a sua intervenção fazendo um reparo relativo ao número de
pessoas/estudantes presentes na Assembleia Geral, em especial a falta dos núcleos de curso que deveriam
ser o ponto fulcral para estes assuntos com os seus estudantes. ------------------------------------------------------Termina a sua intervenção agradecendo o trabalho da atual Direção da AAIPS e reforçando o facto do
pagamento de uma divida por parte do mandato de dois mil e dezoito que nada tem que ver com este. ---O Presidente da MAG-AAIPS perguntou se alguém necessitava de esclarecimentos do João Carriço e se
mais alguém gostaria de intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio então o estudante João Serrano nº 130250047 do curso de licenciatura em Engenharia
Eletrotécnica e de Computadores da ESTSetúbal/IPS. O mesmo diz então querer deixar claro que, como
Vice-Presidente do Conselho Fiscal da AAIPS e estando presente na leitura do parecer do seu órgão do
qual não tinha conhecimento, diz-se completamente alheio a estas decisões e comentários do órgão ao
Relatório nesta assembleia apresentado. Cita também um incumprimento dos estatutos no que toca à
disponibilização tardia do Relatório de Atividades e Contas da AAIPS – mandato 2018. ------------------------O Presidente da MAG-AAIPS pergunta se mais alguém tinha uma questão a fazer. Não havendo questões
o mesmo passa a intervir relativamente à intervenção prestada pelo estudante João Serrano afirmando
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que, ao dar inicio aos trabalhos foi questionado se algum dos presentes se sentia desconfortável com a
disponibilização tardia do relatório e que, não havendo objeções, se procedeu à Apresentação do Relatório.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado o esclarecimento do Presidente da MAG-AAIPS passou-se então à votação da apresentação
do Relatório de Atividades e Contas da AAIPS – 2018, tendo este sido votado com dezanove votos a favor,
dois votos contra e zero abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente votou-se a aprovação do Relatório de Atividades e Contas da AAIPS – 2018, tendo este sido
aprovado com dezanove votos a favor, zero votos contra e duas abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi questionado se os presentes tinham dúvidas relativamente a este ponto e pediu então para intervir a
Presidente da Direção da AAIPS, Inês Silva, agradecendo o voto de confiança de todos e agradecendo ao
Presidente da MAG-AAIPS pela ajuda e dedicação. -----------------------------------------------------------------------Foi novamente questionado se os presentes tinham dúvidas relativamente a este ponto. Não havendo,
passou-se ao próximo ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PONTO QUATRO -----------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS informa que foi aberto o Processo Eleitoral para os Órgãos da AAIPS e passa
a citar cada uma das datas das diferentes etapas deste processo. ----------------------------------------------------Até à data não deram entrada na MAG-AAIPS listas para nenhum dos órgãos. -----------------------------------Foi questionado se os presentes tinham dúvidas relativamente a este ponto. Não havendo, passou-se ao
próximo ponto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO CINCO ------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS questiona os presentes da existência de algum outro assunto que não o
Contrato realizado com a Super Bock, já referido anteriormente. Não havendo, passou-se à votação do
mesmo dado este ter de ser votado de acordo com o artigo trinta e dois, Competências da Direção, em que
as decisões relativas a obrigações contratais superiores a doze meses são consideradas fora do âmbito da
Direção da AAIPS, portanto estas devem ser expostas e votadas em Assembleia Geral. -----------------------O contrato foi então aprovado com vinte votos a favor, zero contra e zero abstenções. -------------------------Pede então para intervir, antes de terminar este ponto, o estudante João Carriço nº 130249010 do curso
de licenciatura em Engenharia Mecânica da ESTSetúbal/IPS. O estudante crê que esta Direção da AAIPS,
foi na sua história com a AAIPS, a mais trabalhadora e unida e parabeniza a mesma. Parabeniza e agradece
também ao Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, o convite para o mandato que agora termina,
agradece também á Secretária da MAG-AAIPS, Andreia Cardetas, e à Presidente do Conselho Fiscal,
Neuza Aleixo por tudo aquilo que passou até agora na pequena grande caminhada que é a AAIPS. -------Terminada a intervenção, o Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, perguntou se haveria mais algum
assunto a tratar e parabenizou todo o trabalho realizado neste mandato que acredita ter sido o melhor que
a AAIPS já assistiu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo mais nenhum assunto a tratar foi então dada por encerrada a Assembleia Geral (AG), pelas
vinte e uma horas e vinte e nove minutos do dia oito de novembro de dois mil e dezoito. Terminou ainda
agradecendo a todos pela presença e que caso existisse alguma questão referente a pontos da ordem de
trabalhos estaria disponível para esclarecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atestando a veracidade deste ato, foi lavrada esta ata que, para atestar a validade dos fatos nela referidos,
será assinada pelo Presidente da MAG-AAIPS e pela Secretária da MAG-AAIPS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS: Bruno César Abambres Fragueiro ------------------------------------------------------__________________________________________ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Secretária da MAG-AAIPS: Andreia Cardetas ----------------------------------------------------------------------------__________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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