
PSD e CDS querem
limitar subida das rendas
Concelhias de Lisboa

propõem moratória
para inquilinos idosos

Microempresas
poderão ter
maior protecção

Asestruturaspartidáriasqueapoiamacandida
turade FernandoSearaàCâmaradeLisboaen

tregaram ao Parlamento um conjunto de alte
rações à lei das rendas PSDgarante queGover
noestá disponívelparaadaptarlei
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ARRENDAMENTO

PSD e CDS Lisboa querem limitar
aumentos de rendas antigas
Coligação em campanha na capital pretende reduzir o valor máximo da renda e quer prolongar
no tempo a moratória para inquilinos mais velhos Propostas chegaram ontem ao Parlamento

FILOMENA LANÇA
filomenalanca@negocios pt

Quandosenhoriose inquilinosnão
chegarem a acordo num processo
de actualizaçãode umcontratoan
terior a 1990 e o arrendatário tiver
mais de 65anosou carências finan

ceiras ovalormáximoda rendaper
mitido por lei deverá baixar Além
disso as regrasquepermitem limi
taros aumentos numprazo de cin
co anos também deverão passar a
prever um período de tempo mais
alargado para os inquilinos que te
nhammais de 75 anos

Estas sãoduasdas alteraçõesque
compõem um pacote de melhora
mentos à lei do arrendamento ur

banopreparadopeloPSDepeloCDS
LisboaOsdoispartidos queconcor
rem às autárquicas em coligação li
derada por Fernando Seara entre
garam ontem no Parlamento um

conjunto de propostas aos grupos
parlamentares da maioria PSD e
CDS PP quedepois se encarregarão
de avançarcomumapropostade al
teraçãoàLei O temadas rendastem
sido transversa aos vários partidos
políticose FernandoSearaconside
ra o como prioritário Aomesmo
tempo no Parlamento há também
umconsensonosentido deavançar
com melhoramentos à lei Os gru
posparlamentaresdevemdarsegui
mento a esta preocupação que já
reúne o consenso num dos conce
lhosonde mais se sente o problema
das rendas explicaAntónio Proa
deputado do PSDque temseguidoo
temado arrendamento urbano

Governo disponível
Recorde seque jánoanopassado o
PDStinhamanifestadoavontadede

avançar com alterações à polémica
lei das rendas OCDS PP sempre se

opôs seguindoaorientaçãodaentão
ministradatutela AssunçãoCristas
que sempre quis esperar por uma
avaliação do comportamento da lei
no tempo Agora ainformaçãoque
tenhoéqueoGoverno temdisponi
bilidadeparamelhoraraLei afirma
António ProaAcomissão de acom

panhamentodareformajáelaborou
um primeiro relatório emOutubro
deverá ser conhecido o segundo e o
objectivoéqueas alteraçõesestejam
no terrenoantes do fimdo ano

Aumenta número de empresas
com protecção
Para reduzirotectomáximodosau

mentosquando não háacordocom
o senhorio a proposta passa por fi
xar ovaloremum vinte avos dova
lor patrimonial VPT do imóvel e
nãoemumquinze avo comoagora
acontece Isto significa que uma
casacomumVPTde100 000euros

porexemplo ficará comumarenda
de 417 euros e não de 555 como
acontece ao abrigo da lei actual

Paraosmaisvelhos pretende se
aindaqueo aumentose dêgradual
mente num período que acompa
nhe a esperança média de vida A
ideia é que quem tenha mais de 75
anos tenhauma moratória de dez

ou mais anos durante a qual o au
mente ficaria limitado a umvinte
avos doVPT

Para as empresas haverá tam
bém umaprotecçãomaior Apro
posta passa por estender às mi
croempresaso regimeactual que li
mita os aumentos durante cinco
anos masque se aplica apenas àsmi
croentidades Aserassim serãoele
gíveis empresas com o dobro dos
empregados atédez trabalhadores
contra os actuais cinco e com um
volumedenegócios atédoismilhões
deeuros contraos actuais 500mil

Jornal Negócios

1/19

S/Cor

766

18239

Nacional

Economia/Negócios

Diário

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):17092013

Política


