
Movimentoquer
quedeputados
candidatos
aautarcas
renunciem
Açãojudicial MandaQuemPagapretende que os tribu
nais obriguem os deputados candidatos locais a decidi
remjá que tarefa querem desempenhar

LÍLIA BERNARDES

OmovimentoMandaQuem Paga Partido
dosContribuintes MMP quer que os de
putados cumpramomandato até ao fim O
objetivo passa por travar nos tribunais a
candidaturados parlamentares aórgãos au
tárquicos nomeadamente presidências de
câmaras assembleias municipais ejuntas
de freguesia

Até final de agosto irá entrarno tribunal
administrativo uma ação popular indivi
dual interposta por mim na
qualidade de cidadão contra
osparlamentos nacional e re
gionais representados pelos
seus presidentes disse aoDN
PedroLadeira coordenadordo
MMP

O ativista consideraqueesta
iniciativa engloba uma com
ponente legal e outra de exercí
cio de cidadania Queremos
que os deputados percebam o
erro e o excesso que estão a co
meter e que voluntariamente
decidam retirar as candidatu
ras e cumpramomandato até
ao fim em exclusividade naAs

sembleiadaRepública AR Se
alguém não gosta se se sente
saturado do cargo que oCupa
apresente a renúncia e candi
date se às eleições autárquicas referiu

Segundo afirma além da quebra da re
laçãode confiança entre eleitores e eleitos
esta situação coloca em risco a própria
funcionalidade da instituição podendo
entender se que há umadissolução parcial
daAR

O coordenador do movimento reconhe

ce que neste aspeto a lei é omissamas es
pera que os tribunais emitamuma decisão
favorável A ação vai entrardeumamanei
raoudeoutra Seo Presidente daRepública
não exercer o seu direito de veto às candi
daturas e caso os deputados não renun
ciem ao mandato aação avançacompleta
Se o deputados retirarem as suas candida
turas a ação avançano sentido deuma reco
mendação do tribunal àAssembleiada Re
públicapara proceder à execução e imple

mentação de umcódigode ética e conduta
à semelhança do que existe em todos os
parlamentos naEuropa referiu O ativista
reiteraqueumdeputado éumrepresentan
te do povo que não pode nem deve refu
giar senas omissões da lei Poroutro lado
considera queneste processo existe ainda
uma componente de malícia Ouseja ao
fazermos um cruzamento entre o mapa
eleitoral autárquico e legislativo conclui se
que a meio dós mandatos saltam de um
lado para o outro sendo esta uma forma
de perpetuarem o cargo e impedirem a re

novação da classe política
Poroutro lado há tambéma

questão da igualdade Temos
muitos deputados a candida
tarem se ajuntas de freguesia
Isto significa que se forem elei
tos passam a ganharmais do
que o presidente da câmara e
muitomais doqueos restantes
presidentes de junta eleitos
emcircunstâncias normais

Como os deputados não re
nunciam ao mandato man
têm o salário e todas as condi
ções que têm naAR fazendo
dos contribuintes parvos por
que pagam a um deputado
para exercer o cargo de presi
dente da junta E isto é inad
missível

Omovimento MMP surgiu
formalmenteemdezembrode 2011 na se
quênciada iniciativaMais Sociedade onde
estivemos presentes apresentada em
março desse ano e coordenada porAntó
nioCarrapatoso uma resposta a um apelo
do PSD com o objetivo de promover uma
discussão aberta que levasse à elaboração
de um conjunto de propostas para o País
Para Pedro Ladeira em teoria o evento
correu muito bem Foram delineadas as

grandes linhas de governação só que de
pois a sua implementação fez se ao con
trário nomeadamente apartir do 1 °Orça
mento do Estado do Governode coligação
PSD CDS Neste momento batemos no
fundo disse ao DN A sessão de apresen
tação do projeto contou na altura com a
presença do então secretário geral do PSD
Miguel Relvas
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Paraquedistas
de regresso àbase
Trintaenovedeputados quase20 dosdeputadospor
tugueses são candidatos autárquicos Há osemtodosos
grupos parlamentares e candidatos aosmaisvariadoscar
gos presidentedecâmara assembleiasmunicipais juntas
de freguesia Alguns serão obrigados arenunciardepoisde
eleitos mas amaiorpartenão Em alguns casos ocírculo
eleitoral peloqualforameleitos e aautarquiaaqueagora
são candidatosnada têm aver Nascandidaturas aopoder
local estãodecertaformaaregressar àbase depoisde
teremsido paraquedistas nas eleiçãoparaaAR Éocaso
deBasílioHorta PS candidatoagoraaSintradepoisde
tersidoeleitodeputadoemLeiria
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