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Acta nO 74

Aos trinta dias do mês de Março de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta

minutos horas, em segunda convocação, reuniu-se em sessão Ordinária a Assembleia-

geral da Federação Portuguesa de Aikido (FPA), no Hotel Riviera, sito na Rua Bartolomeu

Dias, em Carcavelos, conforme convocatória tempestivamente enviada aos delegados da

Assembleia-geral (AG), da qual constava o seguinte ponto da Ordem de Trabalhos:

"Deliberação sobre aprovação do Relatório de Gestão e Contas do exercício de

2011".

Verificando o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Lista de Presenças

mandada organizar antes do início dos trabalhos encontrarem-se presentes o número de

delegados à Assembleia necessários a que pudesse validamente reunir e deliberar,

declarou aberta a sessão.

Encontravam-se presentes o Presidente da Federação, o Presidente do Conselho

Fiscal e os Senhores Revisores de Contas, Dra. Helena Rigueira e Senhor Dr. Joaquim

Pinto Ribeiro.

O presidente da FPA, Dr. Luís Salgado informou todos os presentes na AG da

existência de irregularidades, alegadamente praticadas por uma funcionária da FPA, D.

Conceição Maciel, irregularidades essas graves o bastante para forçar a 'uma suspensão

da Assembleia-Geral.

O Presidente da FPA informou que tais irregularidades foram detectadas depois de

vários pedidos de esclarecimentos por parte da contabilidade.

Foram, pois, detectadas falsificações, grosseiras, da assinatura do Presidente da

Federação em, pelo menos, quatro cheques.

O Presidente da FPA informou que a utilização dos cheques se circunscrevia a

situações muito pontuais e que essas eram as instruções dadas à funcionária da FPA, D.

Conceição Maciel.

Assim que foram detectadas tais irregularidades (bem como as referidas

falsificações) e, uma vez chegados à conclusão de que a movimentação dos cheques

falsificados' havia sido feita pela Funcionária Conceição Maciel, a mesma foi

imediatamente suspensa de funções, por forma a salvaguardar os interesses da FPA,

tendo dado início a procedimento disciplinar com vista a despedimento com justa causa.
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o Presidente da FPA informou os presentes de que o último cheque passado foi

em Março de 2012 e o seu valor era de 1.200 euros.

O Presidente da FPA Informou ainda que a contabilidade da FPA já havia suscitado

dúvidas em face da discrepância existente entre os saldos contabilísticos das associações

e os registos contabilísticos da FPA.

O Presidente da FPA informou que interpelou a Senhora Funcionária em causa

para que esta, querendo, pudesse explicar a razão de tais irregularidades, incluindo a

falsificação grosseira da sua assinatura, em cheques da FPA, sem que tivesse obtido

qualquer explicação / justificação por parte da D. Conceição Maciel, nomeadamente,

explicação para o facto de esta ter depositado os cheques em causa na sua própria conta.

O Presidente da FPA terminou a sua intervenção e colocou-se à disposição de

todos os presentes para esclarecimentos.

Pediu a palavra o Frederico Nascimento da ADAS, que quis saber qual o valor do

desvio e se os seguros desportivos estavam em ordem, ou se tinham sido afectados por

tais irregularidades.

Aproveitou ainda para interpelar a Mesa com a razão de ser de nunca terem

recebido um único recibo da FPA e saber se tal desconformidade estaria relacionada com

tais irregularidades.

Pediu a palavra a Joana Duclos da APADA para questionar o Presidente da FPA

sobre o caminho a seguir (em matéria de averiguações, processo disciplinar, etc).

De seguida, pediu a palavra o Nelson Capote da ACPA, que interpelou a Direcção

no sentido de tentar perceber quais as consequências da suspensão da funcionária

Conceição Maciel em termos de funcionamento administrativo da FPA.

Aproveitou ainda para perguntar à Direcção sobre o relatório de contas e se o

mesmo iria cumprir os prazos de aprovação.

O Presidente da FPA respondeu a todas as questões, da seguinte forma:

Que a funcionária em causa já se encontra suspensa no âmbito de procedimento

disciplinar que lhe foi imediatamente levantado;

Que ainda se está a apurar a dimensão das irregularidades e os seus contornos;

Que se aguarda os pareceres da contabilidade e dos revisores de contas.

Que até ao dia 15 de Abril de 2012 terão de dar entrada no IDP as contas
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aprovadas e devidamente aprovadas.

O Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Francisco Burnay pediu ainda a palavra

apenas para agradecer o empenho dos Técnicos de contas.

Em face de não ter sido possível apresentar os documentos relativos às contas do

exercício findo para serem discutidas e votadas, pelas razões expostas, o Presidente da

Federação propôs que a sessão fosse' suspensa até ao próximo dia 12 de Abril, uma vez

que considerava prazo suficiente para as contas serem fechadas e enviadas a todas as

associações e delegados à AG.

O Presidente da Mesa da Assembleia- Geral, Dr. José Magalhães pôs a proposta à

votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da MAG deu por suspensa a sessão e

comigo, Primeiro Secretário da MAG, assinou a presente acta depois de lida e aprovada.

(Or. José Manuel Guimarães Magalhães)

(Or. Benjamim Coelho)
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