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PassosCoelhonegacicloviciosonaeconomiaepressõesaoTribunalConstitucionalirritamCDS AmeaçasaoConstitucional
incomodamoCDSPP
Orçamento No partido de Paulo Portas as palavras do secretário de Estado do Orçamento
foram consideradas contraproducentes Não é preciso carregar nas tintas avisa Pires de Lima

JOÃO PEDRO HENRIQUES

Caírammal no CDS PP as declara
ções do secretário de Estado do
Orçamento LuísMorais Sarmen
to sobre a eventualidade de oTri
bunal Constitucional chumbaro
OE2013 e que constituíramuma
objetiva pressão sobre os juizes
aliás já criticada na oposição

Emdeclarações ao DN diversos
dirigentes centristas
assumiram o incó

modo considerando
asdeclarações do go
vernante como con

traproducentes e
até em contradição
com aestratégia defi
nida pela cúpula do
Executivo aguarda a
decisão em silêncio

Em causa está o
facto deMorais Sar
mento ter dito à Rádio Renascen

ça que a consequência para o
país de um chumbo do OE 2013
pelos juizes do Constitucional
pode ser o incumprimento do
programa a que estamos obriga
dos e cujo cumprimento tem ga
rantido o nosso financiamento

António Pires de Lima presi

dente da mesa do Conselho Na
cional do CDS PP assumiuaoDN
embora emmodo suave umjuízo
crítico dasdeclarações do secretá
rio de Estado Não é preciso car
regar nas tintas Aguardemos cal
mamente

No entender do dirigente cen
trista parajá não se conhece ade
cisãodoTC eportanto tudoo que
se deve fazer é aguardar com
tranquilidade O PSD e o CDS

aceitam comnatura
lidadeadecisão do

Presidente daRepú
blica de suscitara fis
calização preventiva
daconstitucionalida
de do OE acrescen
tou dizendo ainda
não ver da parte de
Cavaco Silva nenhu
ma vontade de criar

uma crise política E
além do mais o de

creto seria sempre sujeito ao es
crutínio doTC se não fosse pelo
Presidente seria pelos deputados
OGoverno temde aceitar a deci
são do Presidente reforçou o di
rigente centrista

No CDS as declarações deste
secretário de Estado deVítor Gas

par sãovistas como própriade um

técnico pouco dado a raciocínios
políticos Ou seja alguémque está
verdadeiramente preocupado
com as consequências da decisão
doTC ignorando subtilezas da
política como oprincípio dasepa
ração depoderes que deve inibir
os políticos de comentar decisões
judiciais sobretudo quando estas
estão emprocesso de ser tomadas
Opróprio Pires de Limaassume
em declarações ao DN que um

chumbo radical do OE 2013 no

TC terá sérias consequências po
líticas e financeiras

Governo envia pareceres ao TC
Na entrevista à RR Luís Morais
Sarmento deu aindaoutra novida

de Desta vez ao contrário do que
aconteceu no OE2012 oGoverno
apresentará os seus argumentos
aoTribunalConstitucional quan
do for caso disso em defesa do

decreto orçamental Éumdireito
de contraditório que lhe assiste
mas que normalmente o Executi
vo nãousa José Sócrates fê lo uma
vez em2006 emdefesa da Lei de
Finanças Locais enviando pare
ceres de José Casalta Nabais Ma
nuel Porto LoboXavier Eduardo
Paz ferreira e SaldanhaSanches

e foi acusado de estar apressionar
ilegitimamente os juizes doTribu
nalConstitucional

Verba sob análise do TC passa hoje
de dois mil milhões para o dobro
Requerimento Deputados co
munistas bloquistas e eco
logistas entregam pedido de
fiscalização do OE 2013 hoje
noTribunal Constitucional

O âmbito da análise do Tribunal

Constitucional TC ao OE 2013
vai serhoje substancialmente alar
gado Isto porvia da iniciativa de
deputados de PCP BE e PEV que
entregarão no Palácio Rattonmais
umpedido de fiscalização suces
siva da constitucionalidadedo de

creto o decreto depois dos pedi
dos já enviados pelo Presidente da
República epor deputados do PS

TC tambémanalisa IRS

Às matérias já incluídas nos pe
didos do PR e do PS suspensão
do pagamento do subsídio de fé
rias dos funcionários públicos e
dos pensionistas e aumento da
carga fiscal sobre os pensionis
tas comunistas bloquistas e
Verdes adicionarãooutras como
os novos escalões do IRS e a no
va sobretaxa de 3 5 criada tam

bémno âmbito deste imposto
Comesta iniciativa estará em

causa na análise o TC uma verba

que rondará no total os 4100mi
lhões de euros 1500 milhões
quanto à suspensão do pagamen
to do subsídio de férias dos funcio

nários públicos e dos pensionis
tas 421 milhões na contribuição
extraordinária imposta aos refor
mistas que poderá ir até aos 40
no caso das pensões acima de
7400 milhões de euros e por fim
2180milhõesnas normas relativas
ao IRSJ PH
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