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PassosfazataqueviolentoajuízesPassos acusa juízes
de falta de bom senso
Governo apresenta alternativa ao chumbo a curto prazo mas solução terá preço mais elevado

LídiaMagno PedroH Gonçalves

OGoverno vai apresentar
muito rapidamente

uma alternativa à pro
posta de requalificação

da Função Públicachumbada
peloTribunal Cons
titucional TC Aga
rantia foidadaontem
por Pedro Passos
Coelho que deixa o
alerta essas solu

ções têm sempre
um preço e esse
preço é sempremais
elevado

Para o primeiroministro que encerrava a Uni
versidade de Verão do PSD em
Castelo de Vide a alternativa
nunca será tãoboacomoaquela
que propusemos e não culpa a

Constituição pelo chumbo mas

sim os juizes doTC Queixandose da interpretação restrita dos
magistrados para Passos Coelho
não é necessária uma revisão

constitucionalmas apenas que os
juízes tenhambomsenso quei

xando se de deci
sões contraditórias
Insistindo nascrí

ticas o primeiroministro afirmou
que cristalizar os
direitos adquiridos
mesmo que não os
possamos pagar é
um absurdo E dei

xou uma questão
paraoConstitucional Jáalguém
se lembrou deperguntar aosmais
de 900 mil desempregados no
Paísdeque lhesvaleu aConstitui
ção atéhoje

PORMENORES

RESGATE

Numa primeira reação ao
chumbo doTC Passos
ameaçou com mais impos
tos e um segundo resgate

40 HORAS

OGoverno ainda não explicou
como vai aplicar as 40 horas no
Estado e uma possibilidade é o
trabalho ao sábado de manhã

JSD CRITICA

Olíder da JSDHugoSoares
criticou ontem a interpreta
ção conservadora doTribu
nal Constitucional à Lei
Fundamental

PS acusa Passos Coelho de
preparar mais um roubo
Os socialistasconsideram

que o discurso de Pedro Passos
Coelhomostra pouca prepara
ção democrática ao criticar os
juizes do TC e acusamo primei
ro ministro de estar apreparar
mais um roubo aos pensio
nistas Basílio Horta acusouo

primeiro ministro de criticar
asperamente quemfaz cum
prir a Constituição e disse que
Passos Coelho não é analista

para fazer análises das decisões
do TribunalConstitucional
Umprimeiro ministro não
temo direito de questionar as
simumórgão de soberania de
fendeu o vice presidente do PS

que acusa o Governo de prepa
rarmais cortes nas pensões
um roubo que o PS nãopode
nemvai tolerar

Cortenas
pensõesarriscanovochumbo

Umadas principaismedidas
para oOrçamento do Estado
para 2014 e das quemais impac
to temnas contas públicas é a
convergência das pensões do
setor público como privado Os
cortes de 10 por cento nas refor
mas dos antigos funcionários
públicos representa umapou
pança de 1480milhões de euros
Os sindicatos contestama

medida pelo facto de ter caráter
retroativo os cortes vão se

aplicar apensões vigentes ejá
apelaramaoPresidente da Re
públicapara que envie o diplo
maaoTribunalConstitucional

quando estiverpronto Mesmo
que Belém não tomeesta inicia
tiva o PS e outros partidos da
oposição já garantiramque vão
pedir a fiscalização sucessiva do
diploma tal como fizeram com

aleidas 40 horas de trabalho¦
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