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Governo

corrige e
corta nas

subvenções
dos políticos

Executivo vai ainda

limitar a acumulação
com outras prestações
De todos os beneficiários de

pensões e subvenções do Estado
os ex políticos eram os únicos a
escapar aos cortes anunciado no
Orçamento do Estado para 2012
Mas agora o ministro das Finan
ças teve que vir clarificar que afi
nal os políticos também vão fazer
parte do esforço pedido a funcio
nários públicos e pensionistas
Na proposta inicial tal como
noticiou ontem o Diário de Notí

cias os antigos titulares de car

gos políticos não estão abrangi
dos por qualquer corte além do
agravamento do IRS comum a
todos os contribuintes

uma vez

que não recebem à partida o 13°
e 14° mês as prestações que vão
ser cortadas

Para corrigir a falha o executi
vo vai alterar a proposta de Orça
mento do Estado no decorrer do

debate parlamentar na especia
lidade através da reformulação
do artigo 19° que determina
quem é abrangido no ponto que
diz respeito aos políticos Actual
mente estão apenas incluídos cor
tes nas prestações que excedam
as 12 mensalidades
Ontem à entrada da reunião no

parlamento com deputados do
PSD e CDS o ministro das Finan

ças explicou que a ideia é fazer
com que os políticos que rece
bem pensões vitalícias paguem

uma contribuição solidária no
montante equivalente ao dos cor
tes que vão ser aplicados a fun
cionários públicos e pensionis
tas O caminho terá que ser o de
uma contribuição extra uma vez
que estes beneficiários recebem
a subvenção em 12 meses logo
não podiam ser cortados direc
tamente os subsídios

Ainda antes do ministro das

Finanças o admitir já o deputa
do CDS João Almeida pedia que
fosse introduzido um esclareci

mento Os políticos não podem
ficar de fora desse esforço que
terá de ser no mínimo igual aos
dos pensionistas disse O gover
no vai ainda propor uma altera
ção à lei para colocar um limite

à acumulação de pensões e outras
prestações equivalentes garan
tiu Vítor Gaspar Liliana Valente

