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PJinvestiga

na Santa Casa

crimeemcompras

A suspeita de que haja favoreci
mento de determinadas empresas
no fornecimento de bens e servi

ços na Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa levou ontem a Polícia Ju

diciária a fazer buscas naquela ins
tituição Uma administradora da
Santa Casa Helena Lopes da Costa
terá sido um dos alvos das buscas
embora não pareça haver suspeitas
sobre esta responsável

Não há detidos nem arguidos
mas a Procuradoria Geral Distri

tal de Lisboa diz claramente que
em causa estão factos suscetiveis

de integrar a prática de crime de
participação económica em negó
cio Segundo o Ministério Públi
co há ainda suspeitas de que ele
mentos da Santa Casa teriam inte

resse direto na atribuição de enco
mendas a determinadas empre
sas ganhando com esta preferên
cia

Também há suspeitas de que te
nha sido falseado o procedimento
concursal Haveria situações que
exigiriam o concurso público mas

que depois era substituído pela ad
judicação direta

Ouvido pela Comunicação So
cial o provedor da Santa Casa da
Misericórdia Pedro Santana Lopes
declarou desconhecer o conteúdo

da investigação mas acredita que
em causa estarão procedimentos
concursais entre 2012 e 2014 em
que concorriam empresas com no
mes diferentes mas em que os em
presários eram sempre os mes
mos

O provedor da Santa Casa garan
tiu que os procedimentos consur
sais por sua determinação foram
alterados para travar este tipo de si
tuações recorrendo ao pedido de
certidões a cada uma das empresas
antes de serem iniciados os con

cursos para perceber quem é
quem e para não voltar a suceder
mais

Mas a verdade é que ontem a
Unidade Nacional de Combate à

Corrupção da PI realizou nove bus
cas no âmbito das suspeitas que
envolvem a Santa Casa da Miseri

córdia Uma das buscas teve por
alvo um escritório de advogados

As buscas só terminaram ao

princípio da noite com a PI a reco
lhermuita prova associada aos fac
tos mas as diligências estarão na
fase inicial sem a constituição de
arguidos
Por detrás desta investigação

poderá estar também uma audito
ria à Santa Casa da Misericórdia de

Lisboa pedida pelo Ministério do

Trabalho ainda no Governo ante
rior

Amedida foi executada pela Ins
peção Geral da Segurança Social
depois de os órgãos internos da
Santa Casa terem detetado situa

ções suspeitas O relatório foi jun
to aos autos do atual inquérito
COM NELSON MORAIS
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