
INVESTIGAÇÃO À RECONSTRUÇÃO DE CASAS EM PEDRÓGÃO GRANDE

Irmãode autarca e sogro
de topógrafo suspeitos
FRAUDEO Quatro arguidos terão prestado falsas declarações parabeneficiaremda reconstrução
de casas de segunda habitação INQUÉRITOO Emcausa estão os crimes de corrupção e burla
DÉBORACARVALHO

Augusto Neves irmão dopresidente da Junta de
Freguesia deVila Facaia

José Ferreira presidente da as
sembleia da Junta de Freguesia
da Graça e o sogro do topógra
fo da Câmara de Pedrógão Pau
lo Pires estão entre os arguidos
constituídos no âmbito do in

quérito que investiga as irregu
laridades na reconstrução
das casas afetadas pelos incên
dios do ano passado sabe o CM
Os quatro arguidos segundo
o DlAP de Coimbra estão su

jeitos àmedida de coação de ter
mo de identidade e residência

Augusto terá tentado pedir
apoio para a reconstrução de
umahabitação devoluta situa

da na mesma rua onde reside
numa vivenda de três andares

com piscina em Vila Facaia
Já Paulo Pires afirma que o so
gro recebeu indicações para al
terar a morada fiscal quando
entregou o processo naCâmara
Em causa estão alegadas de
clarações falsas no pedido de
apoios para a reconstrução de
casas quando estas não se tra
tavam de primeira habitação A
PJ e oMinistério Público inves
tigam factos suscetíveis de inte
graremos crimes de corrupção
participação económica emne
gócio burla qualificada
e falsificação de documento

Autarca pede para sair do Fundo Revita
Opresidente da Câmara

de Pedrógão Grande anun
ciou ontem ter pedido a saída
do Conselho de Gestão do
Fundo Revita estrutura cria
da pelo Governo na sequên
cia do incêndio Além da sua

saída Valdemar Alves optou

por substituir Bruno Gomes
antigo vereador e técnico
do município que coordena
va o gabinete responsável
pelos processos de recons
trução Bruno Gomes terá
sugerido aos moradores que
alterassem amorada fiscal

Correio Manhã

13

S/Cor

736 cm
2

174177

Nacional

Informação Geral

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:20092018

Diversos


