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Empresário tenta fraude

com camiões
INCÊNDIOS O Disse ter

PORMENORES

perdido 2 veículos que

Empresa também arguida
A empresa de recolha de resí

não lhe pertenciam

duos e reciclagem instalada
na zona de Tondela também é

PAULA GONÇALVES

Umempresáriode41anos

arguida no âmbito do processo

da zona de Tondela terá

Perde direito a subsídios

tentado receber subsídios

0 Ministério Público requer
ainda que seja aplicada ao em
presário e afirma as penas
acessórias de privação do direi
to a subsídios ou subvenções
outorgadas por entidades
ou serviços públicos

do Estado pela perda de dois ca
miões que não lhe pertenciam
nos trágicos incêndios de 15

de outubro de 2017 assim como

de uma balança de pesagem
Foi agora acusado pelo Ministé

rio Público de um crime de

fraude na obtenção de subsídio
A investigação feita pela Polí

Recuperar negócio
0 empresário referia na candi

cia Judiciária do Centro verifi

cou que os dois veículos pesa
dos que faziam parte da candi
datura apresentada pelo argui

datura que o valortotal das per
das eram de 124 mil euros e que
os equipamentos eram essen

ciais para garantir a recupera

CANDIDATURA CHEGOU
ASERAPR0VADAEA1NDA
RECEBEUPARTE DA VERBA

ção de 65 do total do negócio
50 vítimas mortais
Os incêndios de 15 de outubro
de 2017 causaram 50 vítimas
mortais e dezenas de feridos

do à Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do

Centro CCDRC pertenciam a

uma outra empresa com a qual
manteve um contrato de cessão

de exploração Já a balança para

Em causa estavam mais de 58
500 euros A candidatura che

pesagem de camiões também
propriedade da mesma firma

gou a ser aprovada pela CCDRC
e o empresário recebeu a título

segundo a acusação o arguido

11710 euros Entretanto a can

existia nas instalações quando
tinha declarado o contrário

de subsídio por adiantamento

didatura foi revogada e o apoio

contratado foi desativado O ar

guido terá agora de devolver o
montante járecebido

Segundo a acusação o empre
sário tinha plena consciência

que não eram elegíveis em ter
mos de candidatura os bens

propriedade da outra empresa

designadamente os dois veícu
los pesados No entanto indi
cou os como se fossem pro

priedade da sociedade arguida
para assim conseguir ver a can
didatura aprovada lê se

