
Reposição das subvenções
vitalícias unem PSD e PS

OE2015 José Lello PS eCouto dos Santos PSD subscrevemproposta
que prevê umacontribuição de 15 acima de 2000 euros nas subvenções

PAULASÁ

No Orçamento do Estado para
2015 PS e PSD aparecemunidos
numaúnicaproposta de alteração
que determinaa suspensão intro
duzida em 2014 nas subvenções

mensaisvitalícias atribuídas a extitulares de cargos políticos com
rendimentosmensaismédios su

periores a 2000 euros por agrega
do familiar

Estapropostafoi subscrita pelo
deputado socialista José Lello e
pelo social democrataAntónio
Couto dos Santos ambos mem
bros do Conselho deAdministra

ção daAssembleia daRepública E
prevê que no próximo ano essas

subvenções bemcomo assubvençõesde sobrevivência passem a
estarsujeitas aumacontribuição
extraordinária de 15 sobre o

montante que excedaos 2000euros
Fonte dadireçãodabancadasocialdemocrataadmitiu ao DNque

aproposta deveráobtera concor
dância dasduasbancadasno de
bate na especialidadedo OE 2015
quevai decorrer nas próximas se
manas Justificando que se tratade
fazerjustiça já que houve agrega
dos familiaresmuitopenalizados
com asuspensão das subvenções
vitalícias

Mas ovice presidente dogrupo
parlamentar do PSVieira da Silva
preferiu remeteruma apreciação
dapropostapara o seu debate na

especialidade Odeputado socia

listaJoséLello explicouque oobjetivodaproposta quedeu entrada
na sexta feira noParlamento últi
modiapara apresentação de pro
postas de alteração aoOE é o de
equiparar o tratamento dado aes
tas subvenções a outras sujeitas a
contribuições extraordinárias

Apropostade OE2015 replica a
suspensãodecretadanoorçamen
to deste ano Além disso prevê se
que osvalores das pensões men

saisvitalícias atribuídas a ex titularesde cargos políticos e das respe
tivas subvençõesde sobrevivência
ficasse dependentedacondiçãode

recursos apenas comumaexceçãoparaos antigos presidentes da
República

Naproposta de Couto dos San
tos e José Lello caso venha a ser

aprovada desaparece estaexceçãoouseja a subvençãovitalícia
dos ex PRficarásujeita aomesmo
corte de 15 acimados 2000 euros

Anorma orçamental que sus

pendia as subvençõesmensaisvitalíciasnão foisujeita à apreciação
doTribunalConstitucional O PS
aindasob adireçãodeAntónioJosé

Seguro chegouaponderaropedi
do defiscalização aoTC masos so
cialistas acabarampor a deixar de
fora do leque das propostas que
enviara paraapreciação dosjuizes
do Palácio Ratton E tambémnão

mereceu a atenção de maisnenhumaoutrabancada
Na altura em que a suspensão

foi aprovada existiam279 ex titularesde cargos políticos a auferi
rem subvenções vitalícias Ovalor
médiomensal das subvenções pa
gas era de 2318 euros

A resposta do PS às chagas
Entretanto António Costa desa
fiou ontem o governo aviabilizar
as propostas do PS para o Orça
mento para responder às maio
res chagas resultantes da crise
como o desemprego a pobreza
infantil e juvenil e ahabitação

As propostas apontam designadamentepara o prolonga
mento por mais seis meses do
subsídio social de desemprego
para a redução da taxa do IVA
para a restauração para o au
mento do abono de família para
umamajoração especial de 15

neste abono para as famíliasmonoparentaise parao restabeleci
mento do passe escolar A intro
dução de uma cláusula de salva
guarda no IMI para que este
imposto não possa aumentar
mais de 75 euros por ano e a sus
pensão das penhoras das casas
das famílias em execuções fis
cais
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