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Salvar o País: 15 medidas para o Orçamento
21-Out-2010

â€œAo orÃ§amento da recessÃ£oâ€• Bloco contrapÃµe â€œorÃ§amento da responsabilidade e do crescimento".

Â

O lÃ-der do grupo parlamentar, JosÃ© Manuel Pureza, confirmou, durante a sessÃ£o de encerramento das jornadas
parlamentares, realizadas em Viseu, que o Bloco irÃ¡ votar contra a proposta apresentada pelo governo para o OEâ€™2011.

O deputado esclareceu ainda que o Bloco nÃ£o aceitarÃ¡ â€œreduzir a despesa que Ã© indispensÃ¡vel Ã democracia, que Ã©
despesa com os mais pobresâ€• e que o Governo e o Bloco tÃªm posiÃ§Ãµes â€œantagÃ³nicasâ€• sobre aquelas que devem s
medidas implementadas para o combate Ã crise. â€œAo orÃ§amento da recessÃ£o, que Ã© o orÃ§amento do governo, nÃ³s
queremos aqui opor um orÃ§amento da responsabilidade e do crescimentoâ€•, defendeu JosÃ© Manuel Pureza.

Â O pacote de 15 medidas apresentado pelo Bloco de Esquerda
para â€œsalvar o paÃ-s da recessÃ£oâ€• permite uma reduÃ§Ã£o da despesa
idÃªntica Ã quela que Ã© proposta pelo Governo, no entanto, â€œenquanto o
governo reduz esse valor nos salÃ¡rios e nas pensÃµes, o Bloco reduz esse
montante fazendo cortes nas despesas inÃºteis, supÃ©rfluas e que se
prendem com a inÃ©rcia e a manutenÃ§Ã£o de privilÃ©gios insustentÃ¡veisâ€•.

Entre outras medidas, o Bloco propÃµe a criaÃ§Ã£o de um Imposto Ãšnico sobre
o PatrimÃ³nio, tendo como objectivo o acrÃ©scimo de 600 milhÃµes sobre as
receitas fiscais actuais, e que incluirÃ¡ toda a propriedade mobiliÃ¡ria e
imobiliÃ¡ria, crÃ©ditos e dÃ©bitos e outros valores patrimoniais; a
tributaÃ§Ã£o em 75% das mais-valias urbanÃ-sticas que decorrem de
benfeitorias provocadas por obras pÃºblicas ou da alteraÃ§Ã£o do registo de
propriedade que permita a sua urbanizaÃ§Ã£o; e a reduÃ§Ã£o imediata da
despesa, atravÃ©s, por exemplo, do corte para metade nas consultorias
jurÃ-dicas e outra assistÃªncia tÃ©cnica nÃ£o justificada, da utilizaÃ§Ã£o de
software livre na administraÃ§Ã£o pÃºblica, da venda dos submarinos e da
transferÃªncia das convenÃ§Ãµes da ADSE com unidades privadas de
internamento para o SNS.

As medidas apresentadas pelo Bloco de Esquerda tÃªm trÃªs grandes objectivos:

- Passar de uma projecÃ§Ã£o de reduÃ§Ã£o do PIB em mais de 1% para uma
polÃ-tica realista com crescimento de pelo menos 1%, passando da recessÃ£o
Ã recuperaÃ§Ã£o. O valor do estÃ-mulo directo Ã economia e Ã criaÃ§Ã£o de
emprego com o OrÃ§amento proposto pelo Bloco de Esquerda Ã© de 2% do PIB.

- Basear a consolidaÃ§Ã£o orÃ§amental numa revoluÃ§Ã£o fiscal e em contas exigentes.

- Melhorar a distribuiÃ§Ã£o social do rendimento para reduzir a pobreza e
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proteger o salÃ¡rio, respondendo a problemas estruturais da sociedade
portuguesa com uma polÃ-tica socialista para uma geraÃ§Ã£o.

Consulte as 15 medidas apresentadas:
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