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PARTIDO COMUNISTAPORT[JGUES
Gnipo Parlainentar

Proposta de Let n.
2 252/XlI-4.
Estabelece o novo Regime do Arrendamento Apoiado para Habitaçäo

Proposta de Alteracáo
0 Grupo Parlamentar do PCP apresenta a seguinte proposta de alteração ao artigo 2.
da
Proposta de Lel n.
2 252/Xll/4. que passa a ter a seguinte redacão:

<cArtigo 2.2
Ambito

1—(...),

2-(...).

3.(...).
4 (Novo) No quadro da autonomia das Regiöes Autónomas e das autarquias locais,
podem estas fazer aprovar regulamentaçöes próprias visando adaptar a presente tel
a
realidade fIsica e social dos seus bairros.
—
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Os Deputados,

Paula Santos

Miguel Tiago
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Proposta de Lei •2 252/XII/4.

1*

Estabelece a Nova Regime do Arrendamento Apofado para Habitaçao

Prop osta de Alteração
Artigo 32

F...]

a)

[..j;

b)

[...];

c)

[...];

d)

[...J;

e)

[...];
<<Rendimento mensal lIquido>> (RML), o duodécimo do total dos rendimentos anuais
lIquidos auferidos por todos os elementos do agregado familiar, considerados nos termos do
artigo 3. do Decreto-Lei n.
2 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.
2 15/2011, de 3 de
maio, e pelos Decretos-Leis n.
s 113/2011, de 29 de novembro, e 133/2012, de 27 de junho,
2
ou, caso os rendimentos se reportem a perfodo inferior a urn ano, a proporcão
correspondente ao nürnero de meses a considerar;

g)

cRendimento mensal corrigido>> (RMC), o rendimento mensal liquido deduzido da quantia
correspondente a aplicação ao indexante dos apoios sociais de cada urn dos seguintes fatores:

1)

[...1;

ii)

[“.J

iii)

[...];

iv)

[...];

v)

[...];

vi)

[...].

Os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista
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PARTIDO COMUNJSTAPORTUGUES
Gmpo Pailamentar

Proposta de Le n.
9 252/XIl4.!
Estabelece a novo Regime do Arrendamento Apolado
para Habftacäo
Proposta de Alteracäo
C Grupo Parlamentar do PCP apresenta a seguinte prop
osta de alteraço ao artigo
Proposta de Lel 2
n. 252/Xll/4. que passa a ter a seguinte redaço:
((Artigo

3.2

da

3•2

Definicôes
Para efeito do disposto na presente lei, considera-se:
a)(...);

b) (...);
c) (...);
d)(...);
e)(...);
f) Rendimento mensal lIquido (RML), o duodécimo
do total dos rendirnentos anuais
ilIquidos auferidos por todos os elementos do agregado
familiar, considerados nos termos
do artigo 3.9 do Decreto-Lel n.
2 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lel n.
2 15/2011, de 3
de maio, e pelos Decretos-Leis n.
s 113/2011, de 29 de novembro, e 133/2012, de 27
2
de
junho, ou, caso os rendimentos se repoftem a perIodo
inferior a uma ano, a proporco
correspondente ao rnrnero de meses a considerar;
g) Rendimento mensal corrigido (RMC), o rendimento men
sal lIquido deduzido da quantia
correspondente a aplicaço ao indexante dos apolos socials
de cada urn dos seguintes
fatores:
I) 0,1 pelo primeiro dependente;

ii) 015 pelo segundo dependente;
iii) 0,20, por cada urn dos dependentes seguintes;

PARTIDO COMUNISTAPORTUGUES
Grupo Parlamentar
iv) 0,1 par cada deficiente, que acresce ao anterior se também
couber na deflniço de
dependente;
v) 0,05 par cada elemento do agregado familiar corn idade igual ao superio
r a 65 anos;
vi) Uma percentagem resultante do fator de capitaço.
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Os Deputados,

Paula Santos

Miguel Tiago

PARTIDO COMUMSTAPORTUGUES
Gnipo Paiiainentar

Proposta de Lel n.
2 252/XH-4.
Estabelece o novo Regime do Arrendame
nto Apolado para Habitaço
Proposta de Afteracâo
0 Grupo Parlamentar do PCP apreserita a
seguinte proposta de alteraco ao artigo
6. da
Proposta de Lel n.
2 252/Xll/4. que passa a ter a seguinte red
açäo:

((Artigo 6.
Impedimentos
1- Está impedido de tomar ou manter
o arrendamento de uma habitaco em reg
ime de
arrendamento apoiado quem se encont
re numa das seguirites situaçöes:
a) For proprietário, usufrutuário, arrenda
trio ou detentor a outro tItulo de prédio
urbano
ou de fraçäo autónoma de prédio urbano
destinado a habitaco localizado no conceih
o ou
em concelbo limItrofe;
c)

(...);
d) (...).
2-(...),
3-(...).
4-(...).
5-(...).
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Os Deputados,
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PART1DO COMUNISTAPORTLJGUES
Grupo Paiiamentar

Proposta de Lel n.
2 252/XIl-4.

Estabelece o novo Regime do Arrendamento Apoiado para Habi
taço
Proposta de Eliminacâo
0 Grupo Parlamentar do PCP apresenta a proposta de elimin
açäo do artigo 16. da Proposta
de Lei n.
2 252/Xli/4.:

cArtigo 16.2
Mobilidadc

Eliminar.>
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Os Deputados,
Paula Santos

Miguel Tiago
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PROPOSTA DE ALmRAçA0
PPL 252/XII/4 do Governo
‘Estabeiece o novo Regime do Arrendamento Apoiadopara Habita
çâ’o.”

Artigo 16.°
Mobilidade

I

-

Após audiçao do interessado, o seiihorio pode resolver o contrat
o e attibuir
outra habitacão ao arrendat.rio, no mesmo conceiho da anterior habitaç
ão ou em
conceiho llmftrofe, nos casos de desadequação superveniente
da habitação ao
agregado familiar ou de necessidade de desocupação da mesma
por razöes de
gestão do seu parque habitacional, nomeadamente para efeitos de reabili
tacão do
edificado.

2- [...J.
3-

[...1.

Palácio de São Bento, 24 de outubro de 2014

Os Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP,

PARTIDO COMUNISTAPORTUGUES
Gmpo Pariamernar

Proposta de Lel n.
2 252/X1l-4.
Estabelece o novo Regime do Arrendamento Apo
iado para Habitaco
Proposta de Alteracâo
0 Grupo Partamentar do PCP apresenta a seguinte
proposta de alteraço ao artigo 17.2 da
Proposta de Lei 2
n. 252/Xll/4. que passa a ter a seguinte redaço
:

<Artigo 17.
Regime do contrato
1- 0 contrato do arrendamento apolado rege
-se pelo disposto na presente tel e,
subsidiariamente, pelo Código Civil e pelo Regulame
nto do arrendatário.
2-(...).
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Os Deputados,
Paula Santos

Miguel Tiago
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PROPOSTA DE ADITAMENTO
PPL 252/XI1/4 do Governo
“Estabelece o novo Regime do Arrendamento Apoiadopara Habita
çâo.”

Artigo 17.°
Regime do contrato
1— [.j.
2- Sem prejuIzo do clisposto no nümero anterior, o contrat
o de arrendamento
apoiado tern a natureza de contrato administrativo, estando
sujeito, no que
seja aplicável, ao respetivo regime juridico.
3

-

[anterior n.°2].
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Os Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-P
P,

PARTIDO COMUNISTAPORRJGUES
Grupo Parlamenfar

Proposta de Lel n.
2 252/XII-4.
Estabelece o novo Regime do Arrendamento Apoiado para Habi
taco
Proposta de Ellminayo
0 Grupo Parlamentar do PCP apresenta a proposta de eIiminaço
do artgo 19.2 da Proposta
de Le n.
2 252/Xll/4.:

<Artigo 19.2
Duraç3o c renovaco do contrato
Eliminar.
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Os Deputados,

Paula Santos

Miguel Tiago

PARTIDO COMUNISTAPOR1IJGUES
GrupoPañamentar

Proposta de Lel n. 252/X1I-4.
Estabelece o novo Regime do Arrendamento Apo
iado para Habitaço
Propostas de Afteraco

o Grupo Parlamentar do PCP apresenta a seguinte proposta de alter
açäo ao artigo 22. da
Proposta de Lei 2
n. 252/Xll/4. que passa a ter a seguinte redação:

cArtigo 22.
Rendas maxima e minima

2-(...).
3- Eliminar.>
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Os Deputados,
Paula Santos

Miguel Tiago
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PARTIDOCOMUNJSTAPORTLJG(JES
Gmpo Paiiamentar

Proposta de Lei n.
2 252/XJI-4.
Estabelece o novo Regime do Arrendamento Apoiado para
Habitaço
Proposta de Alterayâo

o Grupo

Parlamentar do PCP apresenta a seguinte proposta de alter
ação ao artigo 25 da
Proposta de Lei n.
2 252/Xll/4. que passa a ter a seguinte redacäo:

Artigo 25.2
Resolução pelo senhorio
1-. Além de outras causas de resolução previstas no Regu
lamento do arreridatàrio e na
presente lel, constituem causas de resolucão do contrato
pelo senhorlo:
a)(...);
b)(...);

c) (...);
d)(...).
2- Eliminar.

3- Elirninar.
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Os Deputados,
Paula Santos

Miguel Tiago
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PROPOSTA DE ALTERAçA0
PPL 252/XII/4 do Governo
‘Estabe1ece o novo Regime do Arren damento Apoiadopara
Habitaçâ’o.”

Artigo 25.°

Resolução pelo senhorio
1 -[...j:
a) [...j;
b)

[...J;

i)

[.•i;

d)[...].
2 Nos casos das alineas do niimero anterior, do artigo 1 6.° da
presente lei e do n.° 2 do
artigo 1084.° do Código Civil, a reso1uço do contrato de arrend
amento pelo senhorio
opera por comunicaçäo deste ao arrendatário, onde fundam
entadamente invoque a
respetiva causa, após audição do interessado.
-

3-[...].
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Os Deputados dos Grupos Parlaruentares do PSD e do CDS-PP,
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PARThJOCOMUNISTAPORIIJGUES
GnipoParlamentar

Proposta de Lel n.
2 252/Xll-4.

Estabelece o novo Regime do Arrendamento Apoiado para Habitaco
Proposta de AIteraco
0 Grupo Parlamentar do PCP apresenta a seguinte proposta de alteraçäo ao artigo
27. da
Proposta de Lei n.
2 252/XlI/4. que passam a ter a seguinte redaço:

7.Q
Artigo 2

Danos na habitaço
Se, aquando do acesso a habitaço pelo senhorlo subsequente a qualquer caso
de cessaco
do contrato, houver evidência de danos na habitaço, de realizaçäo de
obras näo
autorizadas ou de no realizaço das obras exigidas ao arrendatário nos termo
da lei do
contrato, o senhorlo tern o direito de exigir o pagamento da despesas por ele
efetuadas
corn a realizaçäo das obras necessárias para reposiçäo da habitaço nas condiç
öes iniclais.
acrecidas de 25%

Palácio de So Bento, 24 de outubro de 2014

Os Deputados,
Paula Santos

Miguel Tiago
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PARTIDO COMUNISTAPORTUGUES
Grupo Pailamentar

Proposta de Lel n.
2 252/X1I-4.
Estabelece o novo Regime do Arrendame
nto Apolado para Habftaço

Proposta de Alteraco
o Grupo Parlamentar do PCP apresenta a seguinte
proposta de aIteraço ao artigo 28.2 da
Proposta de Lei n.
2 252/Xll/4. que
passa a ter a seguinte redaçäo:

<<Artigo 28.
Des pejo
1- Caso não seja cumprida voluntariamen
te a obrigação e entrega da habitaço a uma
das
entidades referidas no n.° 1 do artigo 2.2,
cabe a essa entidade ordenar e mandar exec
utar
o despejo, podendo, para o efeito, requisitar
as autoridades policiais competentes.
2-(..j.
3-(...).
4- Eliminar.
5-(...).
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Os Deputados,
Paula Santos

Miguel Tiago

PARThJO COMurAPORnJGUES
Grupo Parlamentar

Proposta de Lei n.
2 252/XH-4.
Estabelece o novo Regime do Arrendamento Apoiado
para Habitaco
ProDosta de Alteracäo
0 Grupo Parlamentar do PCP apresenta a seguinte proposta
de alteraçäo ao artigo
Proposta de Lei fl.
2 252/Xll/4. que passa a ter a seguinte
redaço:

34.2

da

cArtigo 34•9
Corn unicaçôes
1-(...).
2-(...).

3-(...).
4- Eliminar.
5-(...).
6- A comunicaçäo do senhorlo ou do proprietário relativa
a resoluçäo ou a cessaçäo da
ocupaço é realizada no tcrmo do fl.
0 7 do rtigo 9.° ou do n.° 5 do artigo 10.0
do NRAU,
corn menço a obrigaço de desocupação e entrega da habi
taço no prazo neles fixado,
nunca inferior a 90 dias. e a concguência do seu no cum
primento.
7-

Eliminar.

8 Eliminar.
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Os Deputados,
Paula Santos

Miguel Tiago
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PROPOSTA DE ALTERAçAO
PPL 252/XII/4 do Governo
‘Estabeiece o novo Regime do Arrendainento
Apoiadopara Habitaço.”

Artigo 39.°
Aplicaçao no tempo
1- [...j.
2- [...j:

b)

[...].

3-[...].
4 -No caso de contratos a que se tenha aplicado
o regime constante do Decreto
Lei n.° 166/93, de 7 de maio, e esteja a decorrer
faseamento de renda:
a) A presente lei aplica-se imediatamente semp
re que dela decorra urn valor
de renda inferior ao do faseamento de renda em
curso;
b) Ha lugar ao recálculo do faseamento, quan
do a aplicaçâo da presente lei
conduza a urn valor de renda inferior a
prevista para o termo do
faseamento em curso;
c) Qualquer aumento de renda decorrente
da presente lei so pode ocorrer no
termo do referido faseamento.
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Os Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD
e do CDS-PP,

