
PJprocura provasde

corrupção em

Foram suspeitas de corrupção
ativa e passiva além de abuso de
poder que levaram inspetores da
Polícia Judiciária PI a realizar
ontem de manhã buscas na es
quadra da PSP da Brandoa na
Amadora A investigação titulada
pelo Ministério Público MP de
Sintra quer apurar se foram anu
lados autos de notícias de con

traordenações para favorecer uma
empresa de construção civil de
âmbito nacional especializada
em reparações Para já nem ele
mentos da PSP nem civis foram
constituídos arguidos
De acordo cominformações re

colhidas pelo IN as buscas con
centraram se na secretaria e no

gabinete do comando para reco
lher documentação da atividade
daquela esquadra relativa a anos
anteriores Concretamente exis
tem suspeitas de terem desapare
cido as multas e provas de infra
ções da empresa de reparações
durante a gestão do anterior co
mandante de Esquadra o oficial
Hugo Correia
O Ministério Público emitiu

mandados de buscas para os ins

petores da Unidade Nacional de
Combate à Corrupção para veri
ficar se foram fechados os olhos

a ilegalidades como a falta de li
cenciamento de andaimes de

obras colocados na via pública
As buscas são realizadas na se

quência da instauração de um in
quérito tendo por objeto a investi
gação da prática dos crimes de
corrupção passiva e ativa e do cri
me de abuso de poder no âmbito
de condutas relacionadas com ati

vidade desenvolvida por agentes
de autoridade no desempenho
das suas funções designadamen
te na fiscalização de obras públi
cas executadas no concelho da
Amadora com eventual repercus
são na segurança rodoviária pre
cisou ontem a Procuradoria Geral
Distrital de Lisboa
O JN sabe que só se realizaram

as diligências na esquadra da
Brandoa e não foram efetuados
interrogatórios
Em novembro do ano passado

dois polícias e o então comandan
te da esquadra daBrandoa tinham
sido acusados de agredir um indi
víduo numtribunal Recentemen
te o MP arquivou o caso por ha
ver contradições nos depoimen
tos das testemunhas
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