
44 autarcas investigados
por corrupção pela PGR
Justiça AProcuradoria revelou que em2013 investigoumais de 80 processos sobre o
poder local Só em 17 deles há44 autarcas suspeitos No total podem sermais de 100
Aconfirmação veio ontemdaProcura
doria Geral daRepública No ano passa

doos casos sobre suspeitasdecorrup
çãoe peculato e outros crimes no poder
local forammais de 80 0 DN identificou

44 autarcas 17 deles presidentes de câ
mara Perante o total deprocessos o nú

merode investigadospodeser superior
auma centenaOs crimes sãode corrup 
çãopeculato participação económica

em negócios prevaricação tráfico de in
fluências branqueamento de capitais

violaçãodenormas de execução orça
mentalabuso de podereviolaçãodere

grasurbanísticas
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InvestigaçãodoMPpodeabranger
maisdeumacentenadeautarcas
Poderlocal Mais de 80 casos foram investigados em 2013 peloMinistério Público Só em 17 desses processos o DN
identificou 44 autarcas Em causa estão suspeitas de corrupção tráfico de influências e branqueamento de capitais

MARINAMARQUES RUI PEDRO
ANTUNES e SÍLVIA FRECHES

Quarenta e quatro autarcas investi
gados por corrupção num total de
17 casos O DN identificou alguns
dos80 processos doMinistério Pú
blico MP envolvendo autarcas
que a Procuradoria GeraldaRepú
blica PGR admitiu àagênciaLusa
ter realizado em2013 Face ao nú

mero de casos revelados pelo DN
tudo indicada que no universo in
vestigado peloMPhámais de uma
centena de autarcas envolvidos

De acordo comaPGR os inqué
ritos incluem suspeitas de crimes
como corrupção peculato parti
cipação económica em negócio

prevaricação tráfico de influên
cias branqueamento de capitais
violação de normas de execução
orçamental abuso de poder e vio
lação de regras urbanísticas Ao
que o DN apurou os inquéritos
são distintos quer na dimensão
querno desfecho

Mais de 40 autarcas
Umdoscasos envolveu 13 autarcas

da região deAveiro que já foram
acusadospeloMPpelos crimes de
prevaricação abuso de poder e
violação de normas de execução
orçamental Em causa está a atri
buição de umapoio ao Beira Mar
dado pelacomunidade intermuni
cipal o que arrolounove presiden
tes Ribau Esteves ílhavo José

Matos Estarreja Rui Cruz Va

gos JoãoAgostinho Albergaria aVelha JoaquimBaptista Murto
sa Mário João Oliveira Oliveira do
Bairro Gil Nadais Águeda Ma
nuel Soares SeverdoVouga eMa
nuelA Oliveira Ovar
Outro dos casos mediáticos en

volveu a Câmara de Portimão

Oentão vice presidente Luís Cari
to e o vereador Jorge Campos fo
ramdetidos emjunho por suspei
tas de corrupção O caso está rela
cionado como projeto Cidade do
Cinema no qual terão sido gastos
700mil euros emestudos Os con

tornos hollywoodescos surgem
porque estão envolvidasviagens a
LosAngeles e porCarito ter engoli
do umpapel durante as buscas

Já emBarcelos o quemotivou a
investigação foi um contrato de
concessão das redes de abasteci
mento e saneamento celebrado

pelaautarquia O ex presidente do
município FernandoReis e quatro
vereadores enfrentamsuspeitas de
crimes de corrupção participação
económicaemnegócio e falsifica
ção de documentos

Lisboa tambémnão escapou ao
escrutínio doMP Umadenúncia

entreguenaPGRdeu início ao pro
cesso em que a vereadora com o
pelouro das finanças Maria João
Mendes alegadamente terá favo
recido o BES em detrimento do

SantanderTorta num contrato de
cessão de créditos afavordaEPUL
no valorde 5 71 milhões de euros

NoMunicípiovizinho deOeiras
o presidente PauloVistas é o prin
cipal suspeito numinquérito aber
to em2013 para apurar supostas

ilegalidades emparceriaspúblicoprivadas locais Omesmo aconte
ceunoMunicípio deAlcobaça

EmSintra o problemadeu se na
Junta de Freguesia deRio deMou
ro OMP deduziu acusação contra
o então presidente Filipe Santos e
sete elementos doexecutivo por
suspeitas de crimes de peculato
Emcausa estão 68 mil euros

Desfecho diferenteemOdivelas

OMP investigou ajustes diretosno
valor de250mil euros feitos a escri

tórios de advogados de autarcasem
exercício Porém Fernando Ferrei
ra vereador do PSD entre 2005 e
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2009 eVítor Fonseca deputado
municipal não foram acusados

NaCâmara do Cartaxo aPJ fez
buscas a 21 de janeiro Em causa
um contrato defactoringentre a
junta de freguesia do Cartaxo en
tão lideradaporManuelSalgueiro
a câmara então dePauloCaldas e
o BPI ACMde Ouremtambémfoi

alvo de buscas O presidente con
firmou que emcausaestá àsuspei
tade peculato e corrupção devido
aum subsídio de24mil eurosdado
ao clubeCD de Fátima

EmMonchique AntónioMira
foi investigado por suspeita de ter
desviado 300mil euros OMPaca

boupor deduzir acusação contra o
antigo vice presidente da câmara
por sete crimes de peculato e qua
tro de falsificação de documentos
EmAnadia o motivo foi com

pletamente diferente pois o expresidente da câmaraIitérioMar
ques vai ser julgado por crime de
poluição

NoMunicípio deBraga foi uma
expropriação que levou à investi
gação Quatro meses antes de ter
minar o mandato o presidente
MesquitaMachado promoveu e
votoufavoravelmente a expropria
ção por três milhões de euros do

Palácio das Convertidas perten
cente a uma sua filha e ao genro
O ex vice presidenteVítor Sousa
está envolvido numoutro proces
so que envolve um empresário de
Braga e ósTransportesUrbanos da
cidade TUB tendo sido investi
gado pela PJ por alegado recebi
mento de 500 mil euros de luvas

Tambémo ex líderdaCâmara
deMatosinhos NarcisoMiranda e

a ex presidente daCâmaradaTro
fa JoanaLima foraminvestigados
porcrimes de corrupção

Umadenúnciaanónimalevou

os inspetores da PJ a entrar em
ação emVale de Cambra Aveiro
Em investigação à adjudicação de
obras pelo anterior executivo do
PSDpresidido por JoséBastos

A concessão da recolha de lixo
novalor de cincomilhões de euros
a uma empresa do presidente do
Sp Braga António Salvador é in
vestigado emVilaVerde Emcausa
a atuação davereadora PSD Júlia
Fernandes decisivapara adecisão
camarária tomada poucos dias
depois de o seumarido o eurode
putadoJoséManuelFernandes ter
substituídoMesquitaMachado na
lista de candidatura de Salvador à

liderança do Sp Braga

CASOS MEDIATICOS

0 Saco Azul
de Fátima Felgueiras
A autarca de Felgueiras foi acu
sada de sete crimes de participa
ção económica emnegócio e de
um de abuso de poder sob a
forma continuada Num caso

que começou em2003 com a
fuga paraBrasil e conheceu a úl
tima sentença em 2011 Fátima
Felgueiras acabou absolvida de
todos os crimes de que era acu
sada no âmbito do processo co
nhecido como SacoAzul Em
causa estavambenefícios de 2 8
milhões de euros atribuídos pela
câmara ao clube da cidade o
Felgueiras mas que o tribunal
considerou como não provados
Absolvido foi tambémJúlio
Faria também ex presidente da
mesma câmara

Quinta do Ambrósio
e o Apito de Valentim
Foi condenado emjulho de
2008 a pena suspensa de três
anos e perda demandato pelos
crimes de abuso de poder e pre
varicação no âmbito do Apito
Dourado relativo a alegados
casos de corrupção e tráfico
de influências no futebol
Valentim Loureiro recorreu e foi
absolvido Em 201 o autarca
viu se envolvido num outro pro
cesso Quinta doAmbrósio
um imóvel vendido em 2001 a

Laureano Gonçalves advogado
e amigo deValentim por ummi
lhão de euros Um ano depois
esse terreno foi vendido por qua
tro milhões O major foi acusado
de crime de burla qualificada
Em 2012 foi absolvido

Perda de mandato
de Macário Correia

Foi condenado no verão de

2012 pelo SupremoTribunal
Administrativo à perda deman
dato Em causamais de umade
zena de licenciamentos de obras

privadas como moradias e pisci
nas em freguesias rurais do con
celho deTavira Casos ocorridos

entre 2005 e 2009 durante o ter
ceiro mandato deMacário

Correia emTavira que violaram
normas do Plano Regional de
Ordenamento doTerritório do

Algarve e do PDM Um dos casos
prende se com o licenciamento
de uma piscina na freguesia
de SantaCatarina emReserva

Ecológica Nacional e emÁrea
Florestal de Uso Condicionado

definida pelo PDM
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