
Em 107 arguidos só um
fica preso porburla
demilhões ao Estado

Falsos empregos
falsos descontos
e falsas doenças
garantiam subsídios
da Segurança Social

Óscar Queirós

JulgamentoNumprimeiro julga
mento no tribunal deVilaNovade
Gaia 16 arguidos foram absolvidos
de uma fraude de 1 4milhões à Se
gurança Social que teve 107 acusa
dos no banco dos réus e pela qual
apenas um foi condenado a prisão
Mas tiveramde lávoltar agora por
decisão do Tribunal da Relação do
Porto Entre penas suspensas ab
solvições e dispensas depena nin
guém fica preso
Os arguidos todos acusados de

burla tributária játinham sido jul
gados em 2016 com outros 91 ar

guidos de onde sobressaíaAlexan
dre Sabino umfalso solicitador de
Gaia tambémconhecido como o
engenheiro da UGT Nesse julga
mento Sabino o mentor do es
quema baseado em falsos empre
gos falsos descontos falsas doen
ças e falsos desempregos que cus
tou 1 4milhões à Segurança Social
foi condenado a sete anos de ca

deia pena que está a cumprir Os
restantes ou foram absolvidos ou
condenados a penas suspensas de
multa ou dispensados
De salientar que na maior parte

dos casos os arguidos já tinham
reembolsado o Estado Alguns fi
zeram no depois já que era condi
ção para a suspensão das respetivas
penas

NOVO JULGAMENTO

No entanto 16 desses arguidos
que integravam o número de ab
solvidos não deveriam ter sido
julgados naquele megaprocesso
mas antes numoutro que deveria

ter ocorrido àparte Essa foi a con
clusão dos desembargadores do
Porto que dando razão ao pedido
pelo Ministério Público ordena
ram ao tribunal de Gaia novo jul
gamento exclusivamente para
estes alegados burlões que ti
nham sacado alguns milhares de
euros parte dos quais entretanto
devolvidos

Neste novo julgamento come
çado emoutubro e agora concluído
apenas três arguidos foram ab

solvidos Dos restantes cinco obti
veram dispensa de pena outros
cinco foram condenados a penas
de multa a mais alta das quais de
1500 euros e os três restantes por
que os valores em causa eram con
sideráveis entre os 10 e os 23 mil

euros foram condenados apenas
de cadeia entre os 20 e os 26 me
ses que ficam suspensas na con
dição de os visados pagarem du
rante esse período o dinheiro in
devidamente recebido
COMALEXANDRE PANDA

Caféminúsculo
com77 empregados

Muitos arguidos usaram o Café
Orquídea em Pedroso Gaia
damãe deAlexandre Sabino
para fazer descontos e bene
ficiar do fundo de desemprego
ou de subsídio de doença Al
guns nem conheceriam o esta
belecimento que com apenas
seis mesas chegou a declarar
77 empregados O café Bufe
te também emGaia comuma
mesa e um balcão chegou a ter
30 empregados O esquema
estendeu se a umamicroem
presa que contratou uma se
xagenária como eletricista e
outra um diretor do departa
mento jurídico com um salá
rio elevadíssimo enquanto os
patrões recebiam salário míni
mo
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