
Regalias dos governantes

PASSOS CORTA
FORTE E FEIO

Passa a ser interdito o uso de
carros oficiais fora do serviço
mesmo para o 1°ministro

Osministros deixam
de ter cartões de crédito

Os assessores requisitados
passam a ter tecto salarial
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Passos corta
nas regalias
do Governo
Ministros deixam de ter direito a carro para
uso pessoal ou fora da agenda oficial
acabam os cartões de crédito para despesas
de representação e passa a haver limites
salariais para os requisitados

SofiaRainho

PASSOS Coelho decidiu

acabar com as regalias nos
ministérios Oprimeiromi
nistro PM querque seja o
Governo a dar o exemplo e
vai cortar a eito nas despe
sas dos vários gabinetes
Assim proibiu os minis

tros e todos os membros do

Governo de usarem viatu
ras oficiais ao fim de sema

na ou nas deslocações pes
soais aliás opróprio chefe
doGovernocompromete se
a usar o seu carro pessoal

sempre que nãoestejamem
causadeslocações no âmbi
to do cumprimento da sua
agenda oficial de primeiro
ministro

Osonzeministros dePas

sos Coelho bem como to

dos os outrosmembros dos

respectivos gabinetes dei
xam também de ter direito

ao uso de cartão de crédito

para pagamento de despe
sas de representação
No âmbito da política de

contenção e de austeridade
imposta no interior dopró
prio Governo «Para dar
o exemplo porque este

tem de vir sempre de
cima» naspalavras de um
governante Passos Coe
lho deu também orienta

ções expressas para limitar
as nomeações ao estrita
mentenecessários e estabe

lece limites salariais para
os requisitados O SOL apu
rou que segundo as novas
regras um requisitadoque
opte por manter o salário
de origem sópoderá fazê lo
se este não ultrapassar em
mais de 50 o vencimento

correspondente ao cargo
que vai ocupar ou seja
um requisitado que receba

3 000 euros no lugar de ori
gem só poderá continuar a
receber essaquantia caso o
vencimento corresponden
te ao lugar para o qual foi
convidado não seja inferior
a 2 000 euros

Qualquer excepção pon
tual terá obrigatoriamente
de ser autorizada pelo pró
prioprimeiro ministro es
tando osministros inibidos

de tal poder

Nomeações nanet

Além disso todas as no
meações serão publicadas

para além do Diário da
República num site espe
cificamente criado para o
efeito como Passosprome
teu em campanhaeleitoral
Todas estasmedidasjáfo

ram comunicadas a todos

os ministros e restantes

membros do Governo an
tes mesmo do Conselho de

Ministros de ontem em
que se encerrou a questão
da lei orgânicadoGoverno
Neste uma das questões

que ficou finalmente encer
rada foi a confirmação de
que a tutela do AICEP
AgênciaparaoInvestimen

to e Comércio Externo fi

cará soba alçada directa do
primeiroministro e nãode
PauloPortas como chegou
a ser aventado
Entretanto o revés da

agênciaMoodys que colo
cou adívida portuguesa ao
nível de lixo eque foi clas
sificado pelo próprio como
um «murro no estôma

go» não apanhou porém
o PM desprevenido
A sucessão de medidas

de austeridade anunciadas

ao longo dos últimos dias
foram uma última tentati

va do Governo para tentar
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evitar que a análise daque
la agência em relação às
perspectivas financeiras fu
turas de Portugal fosse tão
severa

Aliás noConselhodeMi
nistros extraordinário de

terca feira cuja agenda de
trabalhos publicamente di
vulgada apontavaquase ex
clusivamenteparaadiscus
sãoemtorno danova lei or

gânica do XIX Governo a
verdade é que não faltou a
análise e discussãodos cor

tesquepodemser feitos em
organismos e institutospú
blicos com vista à recon

quista da confiança dos
mercados

Daí também o anúncio
da criação de uma comis
são que irá acompanhar a
execução das medidas da
troika A Estrutura de

Acompanhamento dos
memorandos Esame
será dirigida pelo secretá
rio de Estado adjunto do
primeiro ministro Carlos
Moedas e terá cerca de 30
técnicos recrutados so

bretudo na administra

ção pública e que vão es
tar divididos pelos 11 mi
nistérios
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