ATA NÚMERO DOIS
--------Aos dias vinte do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, no edifício situado na
Rua Padre André de Almeida Freire, em Colmeal, reuniu em sessão extraordinária a Junta
de Freguesia da União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal. Compareceram os senhores
Carlos da Conceição de Jesus, na qualidade de presidente; António Alves Martins, na
qualidade de secretário e António Jorge Henriques de Almeida, na qualidade de tesoureiro.
--------Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares e reunidas as condições, o
senhor presidente declarou aberta a sessão pelas dez horas e trinta minutos, com a seguinte
ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------1. – FALTAS E ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:-------------------------------------------1.1 - FALTAS – Não houve.-------------------------------------------------------------------------1.2 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
reunião anterior, realizada no dia dezanove do corrente mês. -----------------------------------------2. - ASSUNTOS DIVERSOS:----------------------------------------------------------------------2.1 – ENTREGA DA PASTA DA ANTIGA FREGUESIA DO CADAFAZ – Em
virtude da Assembleia de Freguesia de União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal ter sido
investida no passado dia dezassete do presente mês, pelas quinze horas, e não lhe ter sido
passada a pasta pelo Executivo da extinta Freguesia de Cadafaz, o senhor presidente
informou que se deslocou pelas nove horas e trinta minutos, do dia dezoito do corrente
mês, à sede da Junta de Freguesia, situada no Cadafaz, acompanhado pelo Vogal da Junta,
senhor António Alves Martins, uma vez que o Vogal senhor António Jorge Henriques de
Almeida se encontrava impossibilitado de deslocar-se por motivos profissionais. --------------------Esta deslocação tinha como objetivo receber a pasta e toda a documentação relativa
à extinta freguesia. Encontrava-se no local o senhor Casimiro Alves Vicente, antigo
presidente da referida Junta que, apesar de tentar justificar algumas situações e prestar
alguns esclarecimentos, verificámos que não existia condições para receber todo o espólio
da antiga Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------Respondendo a algumas questões colocadas, o senhor Casimiro Alves Vicente
deixou transparecer algumas situações de incumprimento a nível financeiro,
nomeadamente informou a existência de dívida aos funcionários no âmbito de subsídios. ---------Mais lhe foi solicitado e informado sobre necessidade urgente da entrega de todo o
processo relativo à referida freguesia. Foi igualmente alertado para uma resolução rápida
do encerramento de contas, inventário, cujo nos informou que só lhe seria possível
elaborá-lo no próximo dia vinte e um, bem como o mapa de pessoal e a listagem das
obrigações e direitos contratuais. ----------------------------------------------------------------------------Do citado encontro, concluímos que havia situações graves na gestão. ---------------------Posteriormente e no próprio dia, o senhor presidente deslocou-se ao contabilista
daquela autarquia, Multilousan, Lda, com sede em Arganil, e teve conhecimento da
existência de dívida à Instituição de Gestão Financeira da Segurança Social, proveniente
da contribuição mensal respeitante aos funcionários daquela autarquia, bem como possuí

uma dívida à citada empresa pelo seu serviço prestado no âmbito da contabilidade. Em
contactos telefónicos, o senhor presidente tomou conhecimento de outras situações de
dívidas existentes efetuadas por aquela Junta. -------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta comunicou ainda que esteve na Cooperativa de Vila
Nova do Ceira e se deparou com outra situação de dívida relacionada com a mesma Junta.
--------Perante estes factos, que considera graves, decidiu devolver no mesmo dia, a chave
da sede da Junta da Freguesia do Cadafaz que lhe tinha sido entregue, no referido dia
quando da ida ao Cadafaz. -----------------------------------------------------------------------------------O Executivo tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. -------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião
quando eram onze horas e trinta minutos, da qual para se constar se lavrou a presente ata,
sob a responsabilidade do secretário e que vai ser submetida a aprovação na reunião
seguinte. -------------------------------------------------------------------------------------------------

