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CHUMBO TRABALHADORES EM MOBILIDADE PODEM SO RECEBER 10 DO SALÁRIO

Passos ameaça
com novo resgate
Primeiro ministro estuda soluções para contornar chumbo e acena com au

mento de impostos Marcelo Rebelo de Sousa fala em despedimento coletivo
LÍDIA MAGNO PEDRO H GONÇALVES

Ameaça de um segundoresgate e aumento deimpostos são duas pos
sibilidades em cima da

mesa do Governo É
esta a resposta de
Pedro Passos Coe
lho ao chumbo do
Tribunal Constitu

cional O primeiroministro disse on
tem em Bragança
que vai estudar a
formade corrigir os
fundamentos de in

constitucionalidade do diplo
mada requalificação que salvou
milhares de funcionários públi
cos do despedimento
Durante a inauguração dos

edifícios sede domunicípio e do

Centro de Memória do Forte de
S João de Deus Passos Coelho
alertou contudo que se o Go
verno não pode baixar salários
pensões ou reduzir o emprego
no Estado o caminho será um

segundo resgate O
chefe do Governo
abriu então cami
nho à subida da car

ga fiscal defenden
do que o Estado só
conseguiria finan
ciar se à custa de

impostos e eu não
acredito que oPaís
consiga suportar

mais impostos para resolver um
problema do Estado
Mas para contornar o chum

bo Marcelo Rebelo de Sousa le
vantou ontem na Universidade
de Verão do PSD emCastelo de

Vide aponta do véu Para o pro
fessordeDireito Constitucional
existe um campo emaberto em
relação à lei damobilidade espe
ciai que permitiu que milhares
de funcionários públicos pudes
sem ser colocados sem tarefa
nenhuma a ganhar 50 por cento

do salário Ora adianta podese discutir se se pode ir mais
longe nesses cortes semperda
do vínculo ao Estado Pela po
sição do TC não seria inconsti
tucional necessariamente pagar
10 20 ou 25 por cento a quem
continuando com vínculo à
Função Pública no entanto é
autorizado a fazer outras ativi
dades nomeadamente priva
das defendeu Marcelo Outra
via garante o professor são os
despedimentos coletivos por
extinção do posto de trabalho

PORMENORES

FÉRIAS DOS JUÍZES
Os juizes do Tribunal Consti
tucional admitem uma even
tual alteração ao seu regime
de férias obrigatoriamente
gozado entre 15 de agosto e
14 de setembro se o Legis
lador entender que há in
convenientes sérios e ris
cos evitáveis

COMISSÃO REAGE
A Comissão Europeia defen
deu ontem que cabe ao Gover
no indicar como pretende agir
na sequência do chumbo do
Tribunal Constitucional ao re
gime de mobilidade especial
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