
PR commais folga
para evitar TC
PARLAMENTO SÓ BIOCO e O
PEVexigiramontemaoPR
que suscitasse a fiscalização
preventiva da constitucio
nalidade do Orçamento

Cavaco Silva saiu do debate de
ontemdoOE2013 commaismar

gempara não suscitar a fiscaliza
ção preventivada constitucionali
dadedapropostaApressão parla
mentar paraque o faça podendo
ter grande força nosmedia énu
mericamentemínima

A verdade é que ontem nos
discursos da sessão de encerra
mento do debate doOE 2013 só o
Bloco e o PEV exigiram ao Presi
dente que recorresse ao escrutínio
dosjuizesconstitucionais
No resto daoposição PS e PCP
o tema não mereceu referência
nos discursos da sessão de encer

ramento Àmargemdos trabalhos
ambos os partidos falaramdo as
sunto interpeladosporjornalis
tas António José Seguro secretá
rio geral do PS manteve se fiel ao
discurso quejá no ano passado fez
nestamatéria e que o levou então
a não dar cobertura política aos
deputados socialistas que suscita
ram a intervenção doTC Não é
segredo para ninguém que sem
pre defendi umaluta políticacon

tra este orçamento afirmou In
sistindo Énoterrenopolíticoque
continuarei a lutar contra este or

çamento Tradução não seráno
terrenojudicial Apesar deste não
de Seguro os mesmos deputados
socialistas que avançaram no ano
passado irão avançar este ano
comumpedido de fiscalização su
cessivadaconstitucionalidadedo
OE2013

Já o PCP reserva a sua opinião
para depois de o PRpromulgar o
diploma Nessa altura dirá se ali
nha ou não com os deputados do
BE e alguns do PS que querem
recorrer de novo aoTC Entretan
to como ontem disseAntónio Fi
lipe quem temque decidir sobre
essamatéria é o Presidente da Re

pública que não deve fugir às
suas responsabilidades
Depois se verá embora pare

ça que destavez ao contrário do
que aconteceu no ano passado o
PCP apoiará o recurso de deputa
dos aoTC Não fugiremos àutili
zação de todos os mecanismos
constitucionais que tenhamos ao
nosso disporpara combater este
orçamento afirmou o deputado
do PCP
Dentro de 20 dias o OE deverá

chegar a Belém Depois do diplo
maentraremBelém o PRtemoito
dias para o enviar aoTC J PH
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