
 

 

Requerimento 
 
 
 

Apresentado por: Moisés Ferreira e Salomé Ventura 

Assunto: Esclarecimentos sobre as buscas, efetuadas a 27 de junho de 2018, pela Polícia Judiciária à 

autarquia no âmbito da operação Tutti-Frutti, 

 

Ex.
mo

 Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira 

 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento pela comunicação social que foram realizadas buscas, em 27 

de junho de 2018, nas instalações da autarquia pela Polícia Judiciária no âmbito da operação Tutti-Frutti, 

que envolve maioritariamente militantes do PSD. 

Em relação à referida operação pode ler-se no comunicado da procuradoria de Lisboa: "Segundo os 

fortes indícios recolhidos, apurou-se, no essencial, que um grupo de indivíduos ligados às estruturas de 

um partido político, desenvolveram entre si influências destinadas a alcançar a celebração de contratos 

públicos, incluindo avenças com pessoas singulares e outras posições estratégicas". 

Em relação à autarquia de Santa Maria da Feira, estaria um contrato ganho pela empresa AMBIGOLD 

INVEST - Equipamentos e Serviços, Lda, no valor de 129.600,00 € e celebrado em 19 de janeiro de 

2017.  O sócio-gerente desta empresa é Carlos Eduardo Reis, antigo líder da JSD/Braga e atual membro 

do Conselho Nacional do PSD. 

Por isso, nos termos legais e regimentais aplicáveis, venho por este meio requerer ao Senhor Presidente 

da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira que diligencie junto da Câmara Municipal para que 

responda às seguintes questões: 

1. Qual o fundamento da autarquia ter sido alvo das buscas acima referidas? 

2. Sendo que o alvo das buscas foi a adjudicação de um contrato efetuado pela autarquia 

a) Quais foram os critérios para que o contrato fosse adjudicado à empresa acima referida? 

b) Quando será publicada toda a informação relativa a esta adjudicação, nomeadamente 

caderno de encargos, propostas apresentadas, constituição do júri do concurso, 

classificação das propostas apresentadas e as respetivas justificações, dúvida e 

reclamações apresentadas pelos concorrentes? 

2. Que medidas pretende adotar para evitar que se repitam situações graves como esta? 

 

 

Santa Maria da Feira, 28 de junho de 2018 

Os eleitos municipais,  

Moisés Ferreira 

Salomé Ventura 


