
PSacusa
Passosde
críticas
ásperas aoTC
Governo
O PS acusou ontem o primeiro mi
nistro de criticar asperamente
quem faz cumprir a Constituição e
disse que Passos Coelho não é ana
lista para fazer análises dasdecisões
do Tribunal Constitucional TC
Numa conferência de imprensa

em Lisboa o vice presidente da
bancada parlamentar socialista
apontou que as declarações do pri
meiro ministronoencerramento da
Universidade de Verão do PSD são
preocupantes
São declarações preocupantes

quer daperspectiva que o primeiro
ministro tem do Estado de direito
quer em termos de opções que vão
castigarmuito quemmuito castiga
do já tem vindo a ser por este Gover
no disse Basílio Horta Na opinião
do deputado socialista Passos não
se limita a não cumprir a Constitui
ção Agora critica asperamente
quem a faz cumprir ou seja os ju
ízes do Tribunal Constitucional
apontou
Defendeu por outro lado que

não cabe a Passos fazer análise das
decisões do TC uma vez que não é
analista e não pode fazer análise
desprendidada posiçãoqueocupa
BasílioHorta disse que não se está a
verificar a necessária convivência
e respeito recíprocos entre órgãos
de soberania no caso oGoverno e o
TC o que revela pouca preparação
democráticado primeiro ministro e
ummau funcionamento das institui
ções democráticas
Defendeu por outro lado ser

igualmente grave o que Passos Co

elho anuncia –mais cortesnaspensões – continuandoacastigaros
reformados Disse ter ficado igual
mente preocupado com a concep
ção deEstado social de Passos acu
sando o de obviamente se estar a
prepararparacortar nãoapenasnos
reformados mas tambémna saúde
O Estado social continua a ser ob
jecto de destruição por parte deste
Governo acusou Basílio Horta
Apontou queoGoverno aindanão

entendeu que a actual situação de
catástrofe económica do país foi
frutonão da reforma doEstado mas
de uma política de austeridade e do
princípio de que os portugueses vi
veram acima das suas possibilida
des tendo como consequência o
declínio doconsumo interno Como
alternativa aos cortes BasílioHorta
apresentou soluções como uma re
forma séria doEstado frisando que
reformar não é despedir
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