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Diretor da candidatura de
Menezes recebeu 120 mil
euros da Câmara de Gaia
Polémica Nos últimosmeses autarquia e empresamunicipal fizeram
ajustes diretos ao escritório de advogados deAmorimPereira

CARLOS RODRIGUES LIMA

Oescritório deadvogadosdeAmo
rim Pereira diretor financeiro da
candidaturadeLuísFilipeMenezes
àCâmaraMunicipal do Porto rece
beu nos últimos dois meses dois
ajustes diretos da autarquia deVila
Nova de Gaia no valor de 120 mil

euros O primeiro contratualizado
a31 de dezembrode2012 foide90
mileuros feito pela empresamu
nicipalÁguaseParqueBiológicode
Gaia O segundo registado no pri
meiro dia de 2013 foi decidido di
retamente pela autarquia 30 mil
euros para prestação de serviços
deconsultadoriajurídicaao Exmo
senhorpresidente lê se no portal
dos ajustes diretos wwwbase gov
Duas semanasdepoisdo último

ajuste direto Luís FilipeMenezes
ainda presidente da autarquia de

VilaNova deGaia apresentouasua
candidatura àCâmaraMunicipal
do Porto Na sessão AlbertoAmo
rimPereira interveio naqualidade
dediretorfinanceiro da campanha
Porto Forte o vídeo está dispo
nível na página oficial da candida
tura no Facebook

Mas aligação deAmorim Perei
ra à Câmara de Gaia remonta a

2009 quando foi nomeado presi
dente do conselho de administra

ção com funções não executivas e
não remunerado daempresamu
nicipalGaiurb que temcomomis
são o ordenamentodo território lo

cal Apartirde2010 segundoopor
tal oficial dos ajustes diretos o
escritório de advogados deAmo
rim Pereira foi adjudicatário em
seis ajustes diretos uns relaciona
dos comassessoriajurídica à em
presaÁguasdeGaia cemmil euros
em 2010 e outroscom assessoria

diretaaLuís FilipeMenezes 39mil
eurosem2010 contrato renovado
um ano depois por 36 mil euros
comajustificação de ausênciade
recursos próprios ou seja não há
juristas naautarquia Emjaneirode
2011 mais umarenovaçãodo con
trato de prestação de serviçosjurí
dicos ao presidente 36 mil euros
Emfevereirodoano passado nova
renovação do contrato com a au
tarquia 36mil euros Refira se que
noquediz respeito aosajustesdire
tos conseguidospela sociedadede
advogadosAmorim Pereira Nuno
Oliveira Associadosjunto de ins
tituiçõespúblicas aindasegundoo
base gov aautarquiadeGaia repre
senta60 das receitas Porém em
resposta ao DN ver texto em baixo
a câmara liderada por Luís Filipe
Menezes desvaloriza aquestão di
zendo queAmorimPereiraapenas
tem8 da sociedade

REAÇÃO

Autarquia invoca confiança
As relações entre advogados e
clientes só podem fundar se na
confiança recíproca como
dispõe o artigo 92 °doEstatuto
da Ordem dos Advogados Foi
sempre com base em critérios
de competência lealdade e
confiança que o Município de
Vila Nova de Gaia contratou a
prestação de serviços de
advogados e jurisconsultos e
não apenas desta sociedade de
advogados Não existe qualquer

ajuste direto entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o
mandatário financeiro da

candidatura do Dr Luis Filipe
Menezes Colabora outrossim
com a Câmara Municipal de
Vila Nova de Gaia a sociedade

de advogados Amorim Pereira
Nuno Oliveira e Associados
Sociedade de Advogados RL
e nesta sociedade esclareça se
o Dr Alberto Amorim Pereira

possui apenas uma

participação minoritária de
oito por cento Anota se que o
Dr Alberto Amorim Pereira
que foi membro do IX Governo
Constitucional Professor das
Universidades de Coimbra e do
Porto e Vice Presidente

Executivo da Associação
Empresarial de Portugal faz
parte dos mais reputados
advogados inscritos no
Conselho Distrital do Porto

da Ordem dos Advogados
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