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Ata Resumo da Reunião n.º 21/2019 – 23/05/2019 

 

Ordem de Trabalhos 

Ponto 1. Aprovação da Ordem de Trabalhos;  

Ponto 2. Aprovação da Ata e da Ata Resumo da Reunião anterior; 

Ponto 3. Apreciação do Projeto de Parecer sobre o Relatório de Atividades e as Contas, 

bem como sobre o Relatório do Fiscal Único e a Certificação das Contas; 

Ponto 4. Política da ADSE relativa aos internamentos; 

Ponto 5. Informações; 

Ponto 6. Outros assuntos. 

 

Foi apreciado o Projeto de Parecer n.º 02/2019 sobre o Relatório de Atividades e as Contas 

de 2018. 

No projeto de Parecer relativo às Atividades o CGS apresenta várias propostas de 

aditamento e alteração, manifestando uma posição crítica sobre o Projeto de Relatório de 

Atividades que lhe foi apresentado. 

O Parecer chama a atenção sobre muitas das atividades relevantes em 2018 que não são 

referidas no projeto de Relatório do Conselho Diretivo, concluindo que o Relatório de Atividades 

deve ser devidamente reformulado, de forma a reproduzir a atividade desenvolvida pela ADSE 

em 2018. 

O CGS dá o seu Parecer favorável às Contas de 2018, desenvolvendo uma análise 

comparativa importante com as Contas de 2017. 

O Parecer foi aprovado na generalidade com 6 votos contra, devido a considerar que o 

Relatório de Atividades não aborda suficientemente as questões do Pessoal, do Balanço e vários 

dos objetivos estratégicos da ADSE e também porque o Conselho Diretivo não têm dado 

informação adequada ao CGS. 
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O Parecer foi aprovado em votação final global com um voto contra do Conselheiro 

Francisco Braz por considerar insuficiente a caraterização do efetivo imobilismo da maioria do 

Conselho Diretivo e ainda pelo claro menosprezo do Conselho Diretivo pelo Conselho Geral e de 

Supervisão 

O Ponto 17 e o Ponto 51.3, relativos ao Alargamento foram votados com 4 votos contra 

dos representantes do Governo. 

Na reunião esteve presente o Fiscal Único que emitiu Parecer sobre as Contas. 

Foi solicitada ao Conselho Diretivo informação sobre a revisão das Tabelas e a metodologia 

para a sua elaboração e sobre os acordos de capitação. 


