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Reposição das subvenções

vitalícias unem PSD e PS

OE2015 José Lello PS e Couto dos Santos PSD subscrevem proposta

que prevê uma contribuição de 15

acima de 2000 euros nas subvenções

especialidade O deputado socia

PAULASÁ

No Orçamento do Estado para
2015 PS e PSD aparecem unidos
numa única proposta de alteração
que determina a suspensão intro
duzida em 2014 nas subvenções

mensaisvitalíciasatribuídasaex
titulares decargospolíticoscom
rendimentos mensais médios su

listaJoséLelloexplicouqueo
o
daproposta
vitequedeuentrada
jbo
na sexta feira no Parlamento últi

mo dia para apresentação de pro
postas de alteração ao OE é o de
equiparar o tratamento dado a es
tas subvenções a outras sujeitas a
contribuições extraordinárias
Aproposta de OE 2015 replica a
suspensão decretadano orçamen
to deste ano Além disso prevê se
que os valores das pensões men

montante
so
quer
excedaos2000
ue

saisdvetecalírgiaosaptorlibíucodsateidatxsrespe

a proposta deverá obter a concor

recursos
o
paraosantigos
ãapenas
çec
com
presidentes
xuma
e da

periores a 2000 euros por agrega
do familiar

Esta proposta foi subscrita pelo
deputado socialista José Lello e
pelo social democrata António
Couto dos Santos ambos mem

bros do Conselho de Administra

ção daAssembleia da República E
prevê que no próximo ano essas

subvenções
sdeesobrevivência
õçbemcomoas
nevbuspassema
estar sujeitas a uma contribuição
extraordinária de 15

sobre o

Fontedadireçãodabancada
ldemocrataadmitiuaoDNque
aicos

dância das duas bancadas no de

bate na especialidade do OE 2015
que vai decorrer nas próximas se
manas Justificando que se trata de
fazerjustiça já que houve agrega
dos familiares muito penalizados
com a suspensão das subvenções

vitalícias

Mas o vice presidente do grupo
parlamentar do PS Vieira da Silva
preferiu remeter uma apreciação
da proposta para o seu debate na

tivas subvenções de sobrevivência
ficasse dependente da condição de
República
Na proposta de Couto dos San

tos e José Lello caso venha a ser

aprovada
o
ouseja
ãç
desapareceesta
asubvençãovitalícia
ecxe
dos ex PR ficará sujeita ao mesmo
corte de 15

acima dos 2000 euros

A norma orçamental que sus

pendiaassubvençõesmensais
snãofoisujeitaàapreciação
aicílativ
do Tribunal Constitucional O PS

ainda sob a direção deAntónio José

Seguro chegouaponderar o pedi
do de fiscalização aoTC mas os so

cialistas acabaram por a deixar de
fora do leque das propostas que
enviara para apreciação dosjuizes
do Palácio Ratton E também não

mereceua
outrabancada
am
atenção
uhde
nmais
en

Na altura em que a suspensão

foiaprovada
sdecargospolíticos
erexistiam279ex
alutiaauferi
t

rem subvenções vitalícias O valor
médio mensal das subvenções pa
gas era de 2318 euros
A resposta do PS às chagas

Entretanto António Costa desa

fiou ontem o governo a viabilizar
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 a habitação

As propostas
etpara
neapontam
madoanprolonga
gised

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
uma majoração especial de 15

neste abonoseparaorestabeleci
paraasfamílias
iatneraponom

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

