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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
 
Processo de contra-ordenação da CMVM n.º: 17/2009 

Arguido(s): Companhia Gestora do Fundo Imobiliário Urbifundo, S.A. 

 
Tipo de infracção: 
PAI   Protecção e Apoio ao Investidor    
ITEM   Integridade e Transparência e Equidade do Mercado  
SOIC   Supervisão dos Organismos de Investimento Colectivo x 
IFnA   Intermediação Financeira não Autorizada  
PSFaI   Prestação de Serviços Financeiros através da Internet  
DIF   Deveres dos Intermediários Financeiros  
DI   Difusão da Informação     
PQ   Participações Qualificadas     
RCA   Relatório e Contas Anuais     
RCS   Relatório e Contas Semestrais    
RCT   Relatório e Contas Trimestrais    
 
 
Assunto: Decisão.  
Forma de Processo: Comum 
Infracções:  

1. Violação das regras de composição do fundo previstas no artigo 38.º, n.º 1, alíneas b) 
e c) do RJFII; 

2. Violação do dever de qualidade de informação prestada à CMVM (artigo 7.º, n.º 1 do 
CdVM); 

3. Violação do dever de qualidade de informação divulgada ao público sobre 
empréstimos, imóveis arrendados e relatório e contas (artigo 7.º, n.º 1 do CdVM); 

Factos ocorridos entre: 2005 e 2008 
 

Estado do processo: 
Foi requerida a impugnação judicial desta decisão  
A presente decisão transitou em julgado/ tornou-se definitiva. SIM 
 
Tendo em conta o disposto no artigo 422.º do Código dos Valores mobiliários vem a CMVM 
divulgar a seguinte decisão: 
 
1. A Companhia Gestora do Urbifundo é a entidade gestora do Urbifundo - Fundo de 

Investimento Imobiliário (doravante Urbifundo). 
2. Em 22 de Janeiro de 2009, foi deliberada pela CMVM a liquidação compulsiva do 

Urbifundo. 
 
3. Entre Setembro de 2005 e Dezembro de 2008 o valor do projecto de construção Quinta do 

Rego, Travesso, Seixal representou uma percentagem do activo total do Urbifundo entre 
50,95% e 88,32%, quando: 

a) Nos termos do artigo 38.º, n.º 1, alínea b) do RJFII o desenvolvimento de projectos 
de construção não podia representar mais de 25% do activo total do fundo de 
investimento; 

b) Nos termos do artigo 38.º, n.º 1, alínea c) do RJFII o valor de um imóvel não podia 
representar mais de 20% do activo total do fundo de investimento. 

4. Com a conduta descrita a Arguida violou as regras de composição do fundo previstas no 
artigo 38.º, n.º 1 alíneas b) e c) do RJFII, cujo cumprimento incumbe à sociedade gestora, 
o que constitui duas contra-ordenações graves nos termos dos artigos 388.º, n.º 2, alínea 
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a) e 400.º, alínea b) do CdVM, puníveis com coima de € 12.500 a € 1.250.000, nos termos 
do artigo 388.º, n.º 1, alínea b), do mesmo Código. 

 
5. Em 20 Janeiro de 2006 a Companhia Gestora do Urbifundo enviou à CMVM a informação 

trimestral relativa aos imóveis que compunham a carteira do fundo, omitindo a alienação 
de um dos imóveis que compunha a carteira do fundo. 

6. Com a conduta descrita a Arguida violou o regime da qualidade de informação prestada à 
CMVM, previsto no artigo 7.º, n.º 1 do CdVM, o que constitui contra-ordenação grave, nos 
termos do artigo 389.º, n.º 3, alínea b) do CdVM, na redacção do Decreto-lei n.º 486/99 de 
13 de Novembro, punível com coima de € 12.500 a € 1.250.000, nos termos do artigo 
388.º, n.º 1, alínea b), do mesmo Código. 

 
7. Entre Março de 2006 e Janeiro de 2008 a Companhia Gestora do Urbifundo fez publicar 

23 vezes a composição discriminada da carteira do Urbifundo sem que da mesma 
constasse a existência de qualquer empréstimo, quando na verdade o Urbifundo tinha 
empréstimos contraídos. 

8. Com a conduta descrita a Arguida violou o regime da qualidade de informação divulgada 
ao público, previsto no artigo 7.º, n.º 1 do CdVM, o que constitui 23 contra-ordenações 
muito graves, nos termos do artigo 389.º, n.º 1, do CdVM, puníveis com coima de € 25.000 
a € 2.500.000, nos termos do artigo 388.º, n.º 1, alínea a), do mesmo Código. 

 
9. Entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2007 a Arguida fez publicar, por 2 vezes, a 

composição discriminada da carteira do Urbifundo contendo informação não verdadeira 
(da mesma resultavam como não arrendados imóveis que se encontravam arrendados). 

10. Com a conduta descrita a Arguida violou o regime da qualidade de informação divulgada 
ao público, previsto no artigo 7.º, n.º 1 do CdVM, o que constitui 2 contra-ordenações 
muito graves, nos termos do artigo 389.º, n.º 1, alínea a) do CdVM, puníveis com coima de 
€ 25.000 a € 2.500.000, nos termos do artigo 388.º, n.º 1, alínea a), do mesmo Código. 

 
11. A Companhia Gestora do Urbifundo não fez publicar na Internet o relatório de Auditoria 

relativo ao Relatório de Actividades e Contas do Exercício de 2006, quando estes são 
objecto daquele Relatório. 

12. Com a conduta descrita a Arguida violou o regime da qualidade de informação divulgada 
ao público, previsto no artigo 7.º, n.º 1 do CdVM, o que constitui contra-ordenação muito 
grave, nos termos do artigo 389.º, n.º 1, do CdVM, punível com coima de € 25.000 a € 
2.500.000, nos termos do artigo 388.º, n.º 1, alínea a), do mesmo Código. 

 
 
O Conselho Directivo da CMVM deliberou aplicar à Companhia Gestora do Fundo Imobiliário 
Urbifundo, SA: 

a) Uma coima de € 12.500 (doze mil e quinhentos euros), pela violação, a título doloso, do 
dever de respeitar as regras de composição do fundo, previsto no artigo 38.º, n.º 1, alínea 
b) do RJFII (dever de garantir que o desenvolvimento de projectos de construção não 
representa mais de 25% do activo total do fundo) – a infracção constitui uma contra-
ordenação grave, punível nos termos dos artigos 400.º, alínea b) e 388.º, n.º 1, alínea b) e 
n.º 2, alínea a) do CdVM com coima de € 12.500 a € 1.250.000; 

b) Uma coima de € 12.500 (doze mil e quinhentos euros), pela violação, a título doloso, do 
dever de respeitar as regras de composição do fundo, previsto no artigo 38.º, n.º 1, alínea 
c) do RJFII (dever de garantir que um imóvel não representa mais de 20% do activo total 
do fundo) – a infracção constitui uma contra-ordenação grave, punível nos termos dos 
artigos 400.º, alínea b) e 388.º, n.º 1, alínea b) e n.º 2, alínea a) do CdVM com coima de € 
12.500 a € 1.250.000; 

c) Uma coima de € 12.500 (doze mil e quinhentos euros), pela violação, a título negligente, 
do dever de qualidade de informação prestada à CMVM, previsto no artigo 7.º, n.º 1 do 
CdVM - a infracção constitui uma contra-ordenação grave, punível nos termos dos artigos 
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389.º, n.º 3, alínea b) do CdVM e 388.º, n.º 1, alínea b) do CdVM com coima de € 12.500 a 
€ 625.000; 

d) Uma coima de € 25.000 (vinte e cinco mil euros), por cada uma das 20 violações, a título 
negligente, do dever de qualidade de informação sobre empréstimos divulgada ao público, 
previsto no artigo 7.º, n.º 1 do CdVM – cada infracção constitui uma contra-ordenação 
muito grave, punível nos termos dos artigos 389.º, n.º 1 e 388.º, n.º 1, alínea a) do CdVM 
com coima de € 25.000 a € 1.250.000; 

e) Uma coima de € 25.000 (vinte e cinco mil euros), por cada uma das 3 violações, a título 
negligente, do dever de qualidade de informação sobre empréstimos divulgada ao público, 
previsto no artigo 7.º, n.º 1 do CdVM – cada infracção constitui uma contra-ordenação 
muito grave, punível nos termos dos artigos 389.º, n.º 1 e 388.º, n.º 1, alínea a) do CdVM 
com coima de € 25.000 a € 1.250.000; 

f) Uma coima de € 25.000 (vinte e cinco mil euros), por cada uma das 2 violações, a título 
negligente, do dever de qualidade de informação sobre imóveis arrendados divulgada ao 
público, previsto no artigo 7.º, n.º 1 do CdVM – cada infracção constitui uma contra-
ordenação muito grave, punível nos termos dos artigos 389.º, n.º 1 e 388.º, n.º 1, alínea a) 
do CdVM com coima de € 25.000 a € 1.250.000; 

g) Uma coima de € 25.000 (vinte e cinco mil euros) pela violação, a título negligente, do 
dever de qualidade de informação (relatório e contas) divulgada ao público, previsto no 
artigo 7.º, n.º 1 do CdVM – a infracção constitui uma contra-ordenação muito grave, 
punível nos termos dos artigos 389.º, n.º 1 e 388.º, n.º 1, alínea a) do CdVM com coima de 
€ 25.000 a € 1.250.000. 

 
Feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, nos termos do artigo 19.º do 
RGCORD, e atentas as circunstâncias do caso concreto, o Conselho Directivo deliberou aplicar à 
Arguida a coima única de € 50.000 (cinquenta mil euros). 
 


