
AUTÁRQUICAS ACÓRDÃO SOBRE LEI DE LIMITAÇÃO DE MANDATOS ESTÁ PRONTO

Constitucional aprova
autarcas repetentes
Juizes do Tribunal Constitucional votam hoje o acórdão decisão será conhecida em breve

LÍDIA MAGNO

Está pronto o acórdão dos
juizes doTribunalConstitucional sobre a lei de li
mitação de mandatos

autárquicos O CM sabe que a
decisão dos juizes vai no sentido
de permitir a elegibilidade dos
autarcas que já cumpriram três
mandatos noutros concelhos

Fernando Seara e Luís Filipe
Menezes do PSD são dois dos
casosmais complicados por se
candidatarem às duas maiores
câmaras do País
Lisboa e Porto Me
nezes candidata se

no Porto depois de
ter sido presidente
em Gaia e Seara
passou de Sintra

o paraLisboa
A lei aprovada

pelo parlamento em
2005 criouproble
mas de interpretação ao consi
derar que não são elegíveis os
autarcas que tenham já cumpri
do trêsmandatos consecutivos
Em discussão estava a dúvida

se a limitação dosmandatos era
pessoalou territorial Ou seja se
os autarcas que tinhamcumpri
dotrêsmandatos numacâmara

podiam ou não candidatar se
noutromunicípio

A dúvida instalou se logo
após apublicação da lei umavez
que o seutexto inicialfoi altera
do com a substituição da ex
pressão presidente da câmara
para presidente de câmara O
que segundo alguns implicaria
a impossibilidade de um presi
dente de câmara poder candida
tar se noutra autarquia

O BE foi o único partido com
representação parlamentar que
Considerou que os autarcas re
petentes não se podem recandi
datar Por isso apresentou re
cursos no Constitucional que
devemser indeferidos

PORMENORES

LEI MALFEITA

A ministra da Justiça Paula
Teixeira da Cruz disse on
tem que a lei de limitação de
mandatos está malfeita e
lamenta que o PS não tenha
aceitado clarificar a lei

11 CANDIDATOS EM RISCO
Em causa estão as candidatu

ras de Seara PSD CDS MPT
em Lisboa Carlos Pinto Sá
CDU em Évora João Rocha
CDU em Beja José Estevens
CDU em Tavira Menezes
PSD no Porto e Álvaro Ama
ro PSD CDS PP na Guarda

MAIS DE TRÊS MANDATOS
Em risco estão também
FranciscoAmaral PSD em
Castro Marim Fernando
Costa PSD em Loures Pu
lido Valente PS em Beja
Vítor Proença CDU em Al
cácer do Sal e Ribau Este
ves PSD CDS em Aveiro
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