
Passos e Cristas
estudam
alterações à
Lei das Rendas

PM falou com a ministra e
PSD e CDS admitem ser uma
questão de tempo Lei vai ser
mais bem regulamentada
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Passos força Cristas
a mudar Lei das Rendas

Primeiro ministro
conversou

com a ministra
e o diploma deve
acabar por sofrer
alterações

Passos Coelho falou com Assun
ção Cristas sobre os problemas
que têm surgido com a aplica
ção da lei das rendas e a neces
sidade de melhorar a regula
mentação do diploma A minis
tra insiste em esperar que a co
missão que ela própria criou pa
ra monitorizar a aplicação da
lei se pronuncie mas a convic

ção da maioria é de que algo
vai mudar

Esta semana o assunto foi
abordado informalmente entre

responsáveis dos grupos parla
mentares do PSD e do CDS e ao
que o Expresso apurou a intro
dução de melhoramentos na re
gulamentação da lei é uma ques
tão de tempo

Tem de se fazer qualquer coi
sa e o CDS está aberto a acompa
nhar nos afirmou ao Expresso
um dirigente do grupo parlamen
tar do PSD Na bancada do CDS

alertam que com a troika cá era
impossível pôr em causa uma re
forma a do arrendamento que
o próprio memorando previa
mas admitem que sem mudar

propriamente a lei é possível me
lhorar a sua regulamentação
Deputados dos dois partidos re

conhecem aliás que independen
temente do que a comissão criada
por Assunção Cristas vier a con
cluir não é possível escamotear
os problemas já detetados sobre
tudo os decorrentes de uma defi

ciente informação e dos curtos
prazos previstos para os inquili
nos responderem às propostas de
aumentos feitas pelos senhorios
O PSD queria alargar esse pra

zo de 30 para 180 dias Assun
ção Cristas recusou alterar a lei
neste momento sem antes ava
liar todos os seus efeitos Um res

ponsável do CDS admitiu ao Ex
presso que a lei poderá ser me

lhorada dentro de um ou dois
meses — lá paraaprimavera
O assunto foi analisado pela Co

missão Permanente do PSD par
tido que teme o impacto autár
quico da polémica em tomo da
nova lei das rendas nomeada
mente nos grandes centros urba
nos Fernando Seara o candida
to do partido à Câmara de Lis
boa sinalizou no PSD a urgência
de fazer qualquer coisa a tempo
das autárquicas E também no
Porto apoiantes de Luís Filipe
Menezes alertaram a direção do
partido para os riscos de uma re
forma que dizem fazer tremer
o chão das cidades
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