S. Executiva
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Betaprojectos Projectos <betaprojectos@gmail.com>
segunda-feira, 9 de abril de 2018 15:59
Secretária Executiva; Francisco Duarte, Arq.to Paisagista; Mara Soalene Gomes Lima;
Job Varela
Re: Pedido de Auditoria à Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde

Boa tarde, Sulamita
Serve a presente para lembrar-te sobre a necessidade de recolheres as informações solicitadas pelo IGF
(Finanças) e envia-las o mais urgente possível.
Mantenhas
No dia 6 de abril de 2018 às 12:38, Betaprojectos Projectos <betaprojectos@gmail.com> escreveu:
---------- Mensagem encaminhada ---------De: Betaprojectos Projectos <betaprojectos@gmail.com>
Data: 6 de abril de 2018 às 12:36
Assunto: Fwd: Pedido de Auditoria à Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde
Para: Mara Soalene Gomes Lima <mara.limarq@gmail.com>, "Francisco Duarte, Arq.to Paisagista"
<dufran2003@gmail.com>

---------- Mensagem encaminhada ---------De: MF / IGF - Victor Manuel Furtado da Veiga <victor.m.veiga@mf.gov.cv>
Data: 3 de abril de 2018 às 15:15
Assunto: RE: Pedido de Auditoria à Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde
Para: Betaprojectos Projectos <betaprojectos@gmail.com>
Cc: "Francisco Duarte, Arq.to Paisagista" <dufran2003@gmail.com>, Secretária Executiva
<secretariaexecutiva@arquitectos.org.cv>

Exmo. Sr.
Bastonário da Ordem dos Arquitetos

Queira aceitar, antes de mais, as nossas cordiais saudações.
Acusamos a receção do seu pedido de auditoria, do qual tomamos boa nota.
Vamos recolher as informações pertinentes, proceder à sua análise e, muito oportunamente, voltaremos ao vosso
contacto com comunicação de ações concretas a adotar.
Agradecíamos desde já a vossa colaboração no sentido de a OAC partilhar connosco i) cópia dos seus estatutos, ii)
documentos que serviram de suporte à disponibilização pelo Governo de recursos financeiros e patrimoniais à OAC
e à arrecadação por esta de outras receitas, iii) documentos-suporte de despesas realizadas pela anterior
administração da instituição e iv) outras informações que julgarem pertinentes.
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Melhores cumprimentos.
VICTOR VEIGA
Tel: 2607460/61
5159183

De: Betaprojectos Projectos [mailto:betaprojectos@gmail.com]
Enviada: 3 de abril de 2018 10:40
Para: MF / IGF - Victor Manuel Furtado da Veiga <victor.m.veiga@mf.gov.cv>
Cc: Francisco Duarte, Arq.to Paisagista <dufran2003@gmail.com>; Secretária Executiva
<secretariaexecutiva@arquitectos.org.cv>
Assunto: Pedido de Auditoria à Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde

Exmo. Sr.
Inspector Geral das Finanças
Praia
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Praia, 03 de Abril de 2018

Assunto: Pedido de Auditoria à Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde (OAC)

Excelência,

Queira aceitar os nossos respeitosos cumprimentos.
No passado dia 25 de Novembro de 2017 foi empossada a equipa Vez&Voz,
encabeçada pelo Arq.to Pedro Bettencourt como Bastonário, vencedora das
ultimas eleições realizadas pela OAC no dia 29 de Outubro, na sequência de um
longo e conturbado período cheio de acusações contra a então Direcção da
Ordem.

Sendo que, a nosso ver, uma das mais graves acusações feitas ao então
Bastonário foi a ”lapidação dos Recursos financeiros da OAC”, sobretudo para a
realização de viagens ao exterior em benefício próprio e bem assim a criação da
“Loja do Arquitecto”, o mais forte instrumento de gestão e controlo do
exercício profissional do Arquitecto, a par da elaboração do projecto e da
realização de expedientes relacionados com a “Casa do Arquitecto”, todas
matérias que, conjuntamente com outras, se prendem com os recursos
financeiros e patrimoniais postos à disposição da Ordem pelo Governo,
entendemos haver conveniência e todo o interesse que seja a própria
Administração do Estado a apurar os factos e clarificar se, de facto, foi feito
bom uso, ou não, dos recursos postos à disposição da OAC para o seu cabal e
digno funcionamento.
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Assim, face ao exposto, vimos solicitar e agradecer os bons ofícios de V.ª Ex.ª,
Sr. Inspector Geral das Finanças, no sentido de mandar realizar uma Auditoria
Administrativa e Financeira à OAC, desde 2011 a esta data, para o
esclarecimento das acusações e a consequente assumpção das
responsabilidades que se impuserem a quem quer que seja de modo a se
resgatar o bom nome da Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde e assim pôr fim
a um momento negro da vida da nossa Associação profissional.

Cientes de que o nosso pedido irá merecer o melhor acolhimento de V.ª Ex.ª,
queira o Sr. Inspector Geral aceitar as nossas mantenhas mais respeitosas e
amigas.

Atentamente,

O Bastonário da OAC,

Pedro Bettencourt, Arq.to

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:
Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s)
como destinatária(s). Se não é o seu destinatário, ou se lhe foi enviada por erro, solicitamos que não faça qualquer uso do respectivo conteúdo e proceda à
sua destruição, notificando o remetente.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
A segurança da transmissão de informação por via electrónica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por
qualquer facto susceptível de afectar a sua integridade.
CONFIDENTIALITY NOTICE:
This message, as well as existing attached files, is confidential and intended exclusively for the individual(s) named as addressees. If you are not the
intended recipient, or if it was sent to you by error, you are kindly requested not to make any use of its contents and to proceed to the destruction of the
message, thereby notifying the sender.
DISCLAIMER:
The sender of this message can not ensure the security of its electronical transmission and consequently does not accept liability for any fact which may
interfere with the integrity of its content.
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