
Do proposfo de lei n.o 171lXII/2.o - olouns fópicos

1. Do convergêncio do sisfeno de pensões de oposenfocão e de reformo

o) Do problemótico suscitodo pelo proposto de leì irei circunscrever estes

tópicos à designodo retr"oocfividode dos medidos propostos, quol sejo

reduzin imediotomente etn 10% os pensões jó otribuídos o portir de 1 de

Janeiro de 2014.

b) Não irei segurohehte deboter o indiscutível quebro do princípio do

confionço pelo próprio Estodo - e que o proposto gosÌo píginos e mois

póginos o tentor justificor- pois tol me porece de umo evidêncio

cristolino.

c) Nõo irei tombém responder às decloroçôes do 5E Helder Rosolino, que

em outêntico terrorismo político, vem invocor o boncorroto e o estodo

de necessidode face oo déÍicite de 4,4 milhões de euros da CGA, que

poderão implicor o incopocidode do CGA vir a pogor os p€nsões gue lhe

cobe liquidor.

d) Procuro oindo o 5E Helder Rosolino dividir poro reinon, lonçor os

geroções mois jovens contro os reformodos, e os trobolhodores do

sector privodo contro os do secÌor público, in casu os reÍormados/

oposenfodos deste sector.

e) Importo estor otento, e recordor utn poetno de Mortin Niemôller, 1933:

"Um dio vierotn e levoron meu vizinho que ero judeu.

Como não sou judeu, não me incomodei.

No dio seguinte, vierotn e levoram tneu outro vizinho que ero

colnunrsto.

Como não sou comunisto, rËo me incomodei.

No terceiro dio vierqm e levqrotn meu vizinho cotólico.

Como nõo sou cotólico, não me incomodei.

No qr.nrto dio, vierom e tne levoroh;

jó rÊo hovio mois ninguém poro reclomor...".



f) Quebrodo ogorr o princípio do confionço pelo próprio Estodo, que novos

iniciotivos nos serõo reservodos poro o futuro?

2. Anlecedenles: o DL 498/72, de 9 /72

o) Não é verdode que se verifique um déficite de 4,4 milhões de euros no

CGA:

No verdode dispõe o ort. 139.0 do DL 498/72, de 9/12, sob o epígrofe-

"Contribuição do Estado pora a Coixo", oindo em vigor: "Q fç661e

contribuiró onmlmente poro o Coixo 6eral de Áposenfoções com o

quonfio necessório poro osseguron o equilíbrio finonceiro do iníituição,

inscrevendo o verbo respectiva no orçohento de despeso do Ministério

dos Finonços".

Ou sejo.: pode hover déficite do Esfodo, mos não do CGA: o preômbulo

do diplomo, no n.o 10, jó ero então elucidativo: "Ánote-se, pon último, gue

o receito provenienfe dos quofos dos subscritores do Coixo 6eral de

Áposentações, por si só insuficiente paro ocorrer oos encorgos cotn os

pehsões, contintnró o ser completodo cotn o contribuição do Estodo, o

quol jó excede, presentehehte, 4OO 0OO contos onuois', olgo nuiÌo

próximo dos 2 milhões de euros...

E ocrescentovo: " E o montonte desso contribuição Ìeró de ser ogoro,

reforçodo de modo aprecióvel, poro osseguror ô Coixo o equilíbrio

finonceiro, que os consideróveis melhorios inÌroduzidos pelo presenÌe

Estotuto no regime de oposentoçõo noturalmente comproheterioÌn".

Tenho-se em otençõo que o Estodo, no quolidode de entidode

empre4odoro, só muifo recentemente possou o contribuir paro o CGA

(Lei 64-A/20O8, 3L/12), mos esto "pouponço do Estodo" nõo reverfeu o

fovor dos beneficiórios doCGA, mos do poís, em gerol.

Nõo obstonte, nos termos do crt. 138.0 do bL 498/72, de 9/12, só

recenlemenle revogodo, revertio a fovor da CGA o mohfante de 05%

b)

c)

d)

e)

f)
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dos "controtos de empreitodo, tarefos e fornecinenfo d. ob-s[

públicos, adjudicados por quolquer entidode com pessool inscrito no

Coixo 6erol de Áposentações, ...".

g) Serio, porventuro, pertinente proceder o umo ouditorio dos confos do

C6A pora sober quol o destino dos receitos do COA, incluindo o

contribuiçõo do Estodo....

3. Do ecuidode entre oensões do secton oúblico e pensões do sector Privodo

a) Nõo se torno possível de comporoção oo loqgo dos tempos os regimes do

sector público e do sector privodo, tontos foron os olteroções de

regnos o que estiveroln sujeitos:

b) Veja-se aindc o que se posso com o contabilizoçõo do tempo de serviço,

quondo no sector privodo sE bosïo com umo densidode contributivo onuol

de 120 dios..

c) Digo-se, oliós, que os médios de remuneroções nodo dizem: verificor

guontos licenciodos suporlo a CGA (e nestes os melhores remunerodos,

como juizes, médicos, professores).

d) Átente-se tornbém no volor residuol gue represento o pagomento do

pensõo iguol o 10O.% do remuneroção do octivo: o verdade é que sempre

que se procedio a umo octualizoção onual , o pensão Ìndntinho-se

congelodo oté otirgir o volor do quofo da CGA (e sei-o por experiêncio

próprio).

e) Não despiciendo tombém é o conhecimento do situoção ontes de !974: o

Estodo pogovo remuneroções hiseróveis, e o escolho do sector público

ero muitos vezes determinado por umo questão de seguronço: goronfio

de enprego e gorontio de refonmo. Por clgumo rozõo se dizio então:

"Que o Estodo fingio pogor" e o funcionório "fingio trobolhor"...
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4. Do equidode entre oerúcões ìv

o) Segunomente não sobemos do que se estó o falor guando se folo do

equidode enÌre çroções, pretendendo con isso dizer que os geroções

mdis novos estoúo o ser socrificodos com os benefícios das gerações

nois velhos...

Nunco utno geroçõo portugueso como o aciuol beneficiou das condições

que forom dodos às geruções hois novos, que lhes perhite ter o mundo o

seus pés...

Estos condições só fonom possiveis pelos socr ificios infligidos às

geroções mois velhos. Vejom bem: o signotório, oficiol superior dos

Forços Ármodos, tendo desconÌodo mois de 4O onos poro a CGA, com 4

onos vividos nd guerro, oufere urno pensõo que é cerca de metade do

remuneroçõo otribuído o quolquer ossessor do Governo, muito deles

ocobodos de soir do Universidode...

5. Do estodo de necessidode

o) O invocodo estodo de hecessidode pora tentar justificor c quebro do

princípio do confionço, corecio de demonsfroção gue nõo hoverio outros

olternotivqs:

b) Mos não seú difícil eloboror umo listogem de outras medidas que o

deverion preceder:

- Limitoção dos pensões dos politicos oo volon cornespondente oo número

de onos em que desempenhorom funções, pensão o ser obonodo opós

otingido idode legol oposentoção;

- Limitoção dos pensões dos juízes do Tribunol Consfitucionol ao volor

correspondente oo númeno de onos em gue desernpenhoram funções,

pensão o ser obonodo opós otingido idode legol oposentoção:

- ReÍormo do orgonizoçõo odministroïivo dos municípios, à semelhonço

do que se Íez com os freguesios. e consequente neduçõo dos empresos

|nuniciPois;

b)

c)
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- Redução poro metode dos despesos do ÁR,Governo e PR, com reduçõo

de pessool, viogens, vioturos (e limitondo os custos unitórios de

oquisiçõo);

- Utifizoção eficiente do pofrimónio edificodo do Estodo, lonçondo no

nercodo o que corece de justificoçõo;

- Proibição de novos controtoções de pessool poro o Esfodo,

nomeodomente poro os gobinetes ministeriois, obrigando ôo recurso oo

pessool jó exisfenfe m funçõo público;

- Reduçõo pora metode do tempo otribuído às diferenÌes componhos

eleitorois, e consequente reduçõo do comporticipoçõo do Estodo;

- Proibição de controto de prestoçõo de senviços com enlidades

externos, sempre que os serviços disponhom dos entidodes

colnpetentes;

- Redução dos encorgos dos Porcerios Público Privodos, jó que o que se

fez até gora, pelo que se sobe, foi cpenos reduzir despesos por

contrcpartido de redução dos encorgos dos privodos.

c) Outros reduções de despesos públicos:

- Reduçõo dos depurodos poro 180:

- Exfinção do Tribunol Constifucionol (integrodo no STJ);

- Extinção do Conselho Superior do Ministério Público, com integroçõo

no Conselho Superior do Mogistrotura;

- Extinçõo do Conselho Superior dos Tribunois Ádminisfroïivos,

Supnemo Tribuml Ádministrotivo e Tribumis Centrois Ádministrotivos,

con integroção na or'gônico dos tribunois judiciois;;

- Crime de odministroção donoso (ort. 235.0 do Código Penol):

ogrovohento dos penos e melhor especificação do tipo de crirne (

desistindo do tentotiva de crioção do crime de enriquecimento ilícito,

que seró sempre objecÌo de contnovérsio, tnestno gue passe no Tribunol

Constitucionol).



d) Encorgos do C6A gue não devem ser impuÌodos oos

ref ormodos/oposentodos

- Pensões de ex-funciondrios uliromorinos e militores dos

recrutomentos locois:

- Encorgos do Fundo de Pensões do BNU (esgotodo2):

- Encorgos do Fundo de Pensões dos CTT deficitórios em 4@ milhões

de euros: Porquê2);

- Encorgos futuros do outros Fundos de Pensões recenlemente

tronsfenidos poro a CGA?

- Encorgo do Fundo de Pensões do BPN?;

- Subsídio vitolício;

- Pensões de preço de songue:

- Pensão por serviços excepcionois e relevontes.

ó. Mas sendo inevitável limitar o montonte dos pensões hoverio que chomor ò

coloção os pensões que consfituern encdrgos de Fundos de Pensões:

o) Pensões sustentodos ou conplementodos por fundos de pensões de

enfidodes públicos (Bonco de Portugol. Caixo 6erol de Depósitos e

outros), tendo em conto o contributo do Estodo - volores deduzidos oos

lucros ou oceiÍes corno despeso:

b) Outros pensões sustentodos ou complementados por fundos de pensões

tendo em conto o contributo do Estodo - volores deduzidos oos lucros ou

oceites como despeso;

7. Urna olïernotiva finol:

Coso oindo se montenho o necessidode de reduçõo retroocfivo dos pensões

afnibuídos, deve a redução ser progressivo, de molde o obter o volor em folto

(10% ou menos), ogrovondo mois os deduções nos pensões mois elevados, ò

semefhonço do que jó se Íez antes com os rehuheroções. No verdade, 1Q"/" de



urno pehsão de 5.0O0€ não produzirõo gronde impocto no rendimento,

muito diferente de um corte de l0% numo pensão de 1.000 euros...

Lisboo. 24 de Setembro de 2Ol3

ÁnÌónio J R 6omo, Reformodo, pensionisto do C6A


