COMUNICADO
Sobre a acusação do Ministério Público no Caso Selminho
Sobre as notícias da acusação do Ministério Público ao Presidente da Câmara
Municipal do Porto, da prática de crimes de prevaricação e abuso de poder, com
consequente perda de mandato, a Comissão Coordenadora Concelhia do Porto do BE
salienta que:
1. Não conhecendo o teor da acusação, os crimes de que Rui Moreira está acusado
derivam de condutas relativamente às quais os eleitos municipais do BE
apresentaram uma participação ao Ministério Público, em junho de 2017, na
sequência de inúmeras tomadas de posição do BE/Porto e da realização de uma
reunião extraordinária da Assembleia Municipal do Porto, por agendamento
potestativo do Bloco de Esquerda, e que se realizou a 29/05/2017;
2. Na referida sessão extraordinária da AM, os representantes do BE:
a) manifestaram a sua profunda discordância com o teor do acordo
celebrado pelo Município do Porto no Tribunal Administrativo e Fiscal, em
julho de 2014, que garantia à Selminho Imobiliária a satisfação da sua
pretensão de construir um prédio com 12 fogos T4 e 37 lugares de
estacionamento, em terrenos que alegava serem sua propriedade
(situação entretanto inteiramente esclarecida pelo STJ), na Calçada da
Arrábida, junto à Via Panorâmica, em violação das restrições impostas
para o local pelo PDM do Porto, estabelecendo um inaceitável benefício
àquela empresa imobiliária.
b) consideraram muito grave que no processo Selminho não tenham sido
integralmente cumpridos pelo Presidente da Câmara Municipal, a quem
compete “representar o município em juízo e fora dele”, os deveres a que
os eleitos locais estão vinculados pelo Estatuto dos Eleitos Locais (Lei nº
29/87, de 30/6), de “observar escrupulosamente as normas legais e
regulamentares aplicáveis aos atos por si praticados ou pelos órgãos a
que pertencem”, “atuar com justiça e imparcialidade”, “salvaguardar e
defender os interesses públicos do Estado e da respetiva autarquia em
matéria de prossecução do interesse público“, “respeitar o fim público
dos poderes em que se encontram investidos”, “não patrocinar
interesses particulares, próprios ou de terceiros, de qualquer natureza”,
“não intervir em processo administrativo ou contrato de direito público
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ou privado nem participar na apresentação, discussão ou votação de
assuntos em que tenha interesse ou

intervenção, por si ou como

representante ou gestor de negócios de outra pessoa, ou em que tenha
interesse ou intervenção em idênticas qualidades o seu cônjuge, parente
ou afim em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral, bem como
qualquer pessoa com quem viva em economia comum.”;
c) e defenderam que o Acordo celebrado entre a Selminho Imobiliária e o
Município do Porto, homologado por sentença do TAF proferida em
10/9/2014, que ao garantir à Selminho a alteração do PDM para conceder
edificabilidade num terreno que até era propriedade municipal ou uma
indemnização de mais de um milhão de euros, beneficiou uma empresa
imobiliária com ligações ao Presidente da Câmara, fosse considerado
nulo e de nenhum efeito, como única solução que respeitaria as
competências

deliberativas

das

assembleias

municipais

quanto

à

aprovação do PDM, a finalidade atribuída às autarquias de prossecução
do interesse público e a transparência na gestão da propriedade
municipal.
Como considerações finais sobre esta notícia, a Concelhia do Porto do BE considera
que:
1. Independentemente do desfecho do processo-crime em curso, está ainda por
resolver a situação decorrente do acordo homologado por sentença do TAF de
10 de setembro de 2014, entre a Selminho e o Município do Porto, o qual prevê
uma indemnização pelo município num valor superior a um milhão de euros.
Para a necessária revisão da sentença (que se fundamentou, entre outras
invalidades, no facto falso de que a propriedade dos terrenos era da Selminho),
é indispensável a iniciativa processual do MP que, apesar das diligências dos
eleitos municipais do BE, ainda não se concretizou;
2. Mesmo que o anterior Executivo Municipal – dirigido por Rui Rio – tivesse, por
alguma razão, logo em 24/01/2011, e antes até de esgotado o prazo da
contestação, manifestado a predisposição para fazer um acordo com a
Selminho Imobiliária, o papel de um Presidente de Câmara (e de todos os
autarcas) é de defender o interesse público e a legalidade urbanística, pelo que
teria sempre que se opor às pretensões ilegítimas de uma imobiliária, fosse a
Selminho ou qualquer outra. Não foi essa a atuação de Rui Moreira como
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Presidente da Câmara;
3. Cabe à justiça, apurar e fazer prova da existência de eventuais ilícitos criminais
praticados no âmbito deste processo. Às forças políticas da cidade, compete o
rigoroso acompanhamento e fiscalização da atuação dos Executivos municipais,
responsabilidade que os eleitos municipais do BE cumpriram com o maior rigor
e zelo, na defesa dos interesses da cidade, como agora, mais uma vez, se veio
a comprovar.
Porto, 21 de dezembro de 2020

A Comissão

Coordenadora Concelhia do Porto do Bloco de Esquerda.
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