
Ex deputado roubado
porgangdePSPtem
declarações em falta
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ANTÓNIO SÉRGIOAZENHA

O ex deputado do PSD quefoi assaltado pelo gangdo
agente da PSP temem

falta três declarações de rendi
mentos no Tribunal Constitu

cional TC os documentos em
falta dizem respeito ao início e
termo domandato em2002 03
emregime de substituição du
rante um ano e à cessação de
funções em 2009 Questionado
peloCM JorgeVaranda a quem
o gangdo agente daPSP roubou
bens de valor superior a 200mil
euros afirmou Émuito estra
nho tenho a certeza de que en
treguei as declarações
No processo do ex deputado

noTC queoCMconsultouesta

semana estão apenas três de
clarações de rendimentos uma
de início de funções de deputa
do comentradanoTC em13 de
maio de 2005 e duas relativas
ao início e cessação de funções
devereador da Câmara de Viei

ra do Minho que deramentra
da no TC em março de 1998 e
março de 2002
Varanda garante que apesar

de já ter cessado o cargo dede
putado há 10 anos nunca foi
notificadopelo TC sobre a falia
dessas declarações Oex depu

tadotemideiadequeasdecla
rações de rendimentosdo início
e cessação de funções em
2002 03 foramentregues noTC
pelos serviços do PSD Quanto à
declaração de cessação de fun
ções em2009 afirmou Tenho
99 97 de certeza de que enviei
essa declaração de rendimen

tos por correio
Na declaração do início de

funções em2005 Varandade
clarou três tipos de rendimen
tos 17 700 euros de trabalho de
pendente 68 045 euros de tra
balho independente e ainda
201 630 euros de rendimentos

de capitais Questionado sobre
a origem destes rendimentos
disse que são dividendos de
uma empresa a Gásdome
Gases Medicinais O ex depu
tado tinhaentão 20 do capital
social da sociedade Varanda

vai contactar o TC e está dispo
nívelpara apresentar novas de
clarações

Imóveis são uma
das áreas críticas
Os imóveis e as poupan

ças são as duas áreas em
que se verificammais lacu
nas e omissões no preen
chimento da declaração de
rendimentos a ser entre

gue no TribunalConstitu
cional Os políticos e ges
tores públicos têm também
de prestar informação so
bre carteiras de títulos
contas bancárias a prazo ou
outras aplicações financei
ras equivalentes
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Marcelo veta
diploma que regula
atividade do lóbi
OPresidente da República

vetou esta sexta feira à noi
te o diploma que regula a ati
vidade do lóbi emPortugal
Marcelo Rebelo de Sousa disse

ontem esperarmais trans
parência nesta lei e acredita
que será possível promulgar a
lei após pequenos aditamen
tos dos deputados Uma das
reservas de Marcelo Rebelo de

Sousa explicou está no facto
de a Presidência e dos repre
sentantes da República nas
regiões autónomas ficarem
fora da lei

Interesses
Olóbi consiste na representa

ção legítima de interesses junto
de entidades públicas fazendo
pressão sobre determinadose
tor Foi uma das áreas fortes de
trabalho da comissão para o re
forço da transparência

PS percebe veto
Odeputado Pedro Delgado Al

ves defendeu ontem que o PS se
revê nas questões invocadas
pelo Presidente da República
para vetar a lei sobre o lóbiO
partido mostra se disponível
para melhorar este diploma

Bloco lembra riscos
Catarina Martins reforçou on
tem que o Bloco de Esquerda
sempre esteve contra a lei que
regulamenta a atividade de lóbi
É uma lei que ao invés de com
bater a corrupção o que faz é li
mitar o acesso de determinados
grupos de interesse ao parla
mento disse a coordenadora

Luz verde de Marcelo
Marcelo promulgou com críti
cas duas leis do chamado pa
cote da transparência o regime
de exercício de cargos públicos
e políticos e o estatuto dos de

putadosO Presidente da Repú
blica acredita que se poderia
ter ido mais longe

Aplauso
Um dos aspetos aplaudidos por
Marcelo diz respeito ao alarga
mento da obrigação de entrega
de declarações de rendimentos
e património a novas classes

Cinco perderam
cargos públicos
O Tribunal Constitucional

propôs em2018 que sete ti
tulares de cargos políticos
fossem impedidos de exercer
funções por não teremapre
sentado adeclaração de ren
dimentos Mas apenas cinco
dois vereadores de autar
quias e três gestores públicos
jáperderam

BASÍLIO HORTA |EXPLICARFORTUNA

Em2018 o Ministério Público MP obrigouBasílio Horta a explicar a origem de 6 5 mi
lhões de euros declarados ao Tribunal Consti
tucional em 2010 0 autarca de Sintra explicou
na altura que se tratou de um erro no preen
chimento 0 pedido de esclarecimentos do MP
foi um procedimento automático disse

NOVIDADE |PRESTARCONTAS
Três anos após o fim do exercício do cargo ospolíticos e titulares de altos cargos públicos
serão obrigados a apresentar uma nova declara
ção de rendimentos e património sob pena de fica
rem inibidos de exercer cargos públicos Quem não
apresentar ou atualizar o documento poderá arris
car também uma pena de prisão até três anos

Justiça obrigou 136 a corrigir
AJustiça obrigou no anopas
sado 136 titulares de cargos pú
blicos a corrigirem as declara
ções de rendimentos e patrimó
nio O gabinete do Ministério
Público junto do Tribunal Cons
titucional identificou assim
falhas no cumprimento da lei
que controla a riqueza dos polí
ticos

O contacto foi feito para
completarem as respetivas de
clarações ouprestaremesclare
cimentos adicionais explicou
aProcuradoria Geral daRepú
blica PGR No ano passado a
PGR analisou 639 processos
Como já escreveu o CM são

apenas quatro os funcionários

que fazem afiscalização das de
clarações entregues O cenário
de falta de meiosjá despertou a
preocupação da associação cí
vicaTransparênciae Integrida
de sobretudo depois de apro
vadas alterações sobre quem
temde entregar o documento

Magistrados judiciais chefes
de gabinete e consultores do
Governo vão fazerparte da lista
dos titulares decargos públicos
que têmde declarar rendimen
tos e património umaproposta
que resulta do trabalho da co
missão para a transparência
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