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Deliberações
REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
22 de novembro de 2013

1.

Foi aprovada a ata da 4• reunião do Conselho Geral de 18 de outubro de 2013.

2.

O Conselho Geral com os fundamentos jurídicos da proposta do Presidente apresentada na
reunião de 18 de outubro delibera:
2.1. Nos termos do art.°4.°, n.° 2 e 4 dos Estatutos da Universidade do Porto delibera aprovar
o início do processo de revisão daqueles Estatutos da U.P., tomando em conta as propostas
apresentadas

e outras a apresentar, solicitando à Comissão Permanente de Governação e

Internacionalização a elaboração do articulado da Revisão dos Estatutos a aprovar pelo Conselho
Geral, o mais tardar até 31 de Março de 2014, assessorada por juristas da Reitoria e/ou
Professores da FDUP.
2.2. Aprovar a proposta da Professora Isabel Menezes de suspensão de implementação do
Regulamento Orgânico na Universidade do Porto, desejavelmente até 31 de março de 2014.
2.3. Foi deliberado a realização dos processos eleitorais dos Órgãos das Unidades Orgánicas
após a eleição do novo Reitor, com comunicação aos diretores das Unidades Orgânicas desta
deliberação agradecendo-lhes o Conselho Geral a disponibilidade para se manterem em
exercício para lá do tempo previsto, quando seja o caso.

3.

Foi aprovado por unanimidade o Relatório e Contas Consolidadas da Universidade do Porto,
referentes a 2012, com os pareceres favoráveis do Fiscal Único, da Comissão de Planeamento e
Financiamento e dos membros externos (artigos 9° n°2,12.° n° 3 e 13.° n° 1 c) do Regulamento do
Conselho Geral)

e ordenada

a

remessa ao

Conselho de Curadores,

bem

como

as

recomendações sobre a elaboração e apresentação dos futuros relatórios financeiros e de
atividades da U.P.

4.

Face âs incertezas expressas pelo Senhor Reitor relativamente ao Orçamento quanto ao próximo
ano o Conselho deliberou remeter este ponto para a próxima reunião de Janeiro.

5.

Tendo havido uma discussão preliminar sobre o método de escolha de Curador remete-se a
escolha desse nome para ulterior reunião.

6.

Foi emitido pelo Conselho Geral parecer favorável à permuta de terrenos entre a Universidade do
Porto e a Câmara Municipal do Porto e ordenada a remessa do expediente para autorização da
permuta, ao Conselho de Curadores, nos termos do art.°

7.

90,

d) dos Estatutos da Fundação.

Foi aprovado por unanimidade o calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Geral para 2014
(Janeiro, Fevereiro, Março, Maio e Novembro), preferencialmente na

a
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sexta-feira de cada um

dos meses referidos, sem prejuízo das reuniões extraordinárias que se mostrem necessárias, a
partir das 15h.
8.

Foi aprovado por unanimidade a participação da Universidade do Porto na Associação do
Oceano XXI, Cluster do Mar.

9.

Foi feita uma discussão preliminar sobre o assunto Revisão dos Estatutos do CDUP

-

Centro de

Desporto da Universidade do Porto apresentada pelos estudantes e o Senhor Reitor ficou com o
encargo de recolher melhor informação para habilitar o Conselho a deliberar sobre este assunto.
10. Foi adiada a Revisão do Regulamento de Propinas da U.Porto, em virtude de não ter sido
possível apresentar a proposta.

Estas deliberações constam da minuta que vai ser assinada pelo Presidente e pela Secretária do
Conselho Geral.

Presidente do Conselho Geral
Juiz Conselheiro Alfredo José de Sousa
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/

Secretária do Conselho Geral/ Rei
Dr. Fátima Lisboa
(

do Pessoal no Docente e no Investigador
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