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PROPOSTAS DE SUBSTITUIÇÃO 

PPL 47/XII/1ª do Governo 

“Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, que 

aprova o regime jurídico das obras em prédios arrendados.” 

 

-Alterações por substituição dos artigos: 

 

Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 agosto  

Artigo 6.º 

[…] 

1 - A denúncia do contrato de duração indeterminada para realização de obra de 

remodelação ou restauro profundos, nos termos da alínea b) do artigo 1101.º do 

Código Civil, obriga o senhorio, mediante acordo e em alternativa: 

a) Ao pagamento de uma indemnização correspondente a um ano de renda; 

b) A garantir o realojamento do arrendatário por período não inferior a dois 

anos. 

2 - Caso as partes não cheguem a acordo no prazo de 30 dias a contar da recepção 

da comunicação prevista no n.º 1 do artigo 1103.º do Código Civil, aplica-se o 

disposto na alínea a) do n.º 1. 

3 - O realojamento do arrendatário previsto na alínea b) do n.º 1 é feito em 

condições análogas às que aquele já detinha, quer quanto ao local, quer quanto ao 

valor da renda e encargos. 

4 – Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se realojamento 

em condição análogas quanto ao local o realojamento do arrendatário na 

área da mesma freguesia ou de freguesia limítrofe, em fogo em estado de 
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conservação igual ou superior ao do locado primitivo e adequado às 

necessidades do agregado familiar do arrendatário. 

5 – Para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4, presume-se adequado às 

necessidades do agregado familiar do arrendatário o fogo cujo tipo se situe 

entre o mínimo e o máximo previstos no quadro seguinte, de modo a que 

não se verifique sobreocupação:  

 

Composição do 

agregado familiar 

(Número de pessoas) 

Tipos de fogo (1) 

Mínimo Máximo 

1 T 0 T 1/2 

2 T 1/2 T 2/4 

3 T 2/3 T 3/6 

4 T 2/4 T 3/6 

5 T 3/5 T 4/8 

6 T 3/6 T 4/8 

7 T 4/7 T 5/9 

8 T 4/8 T 5/9 

9 ou mais T 5/9 T 6 

 

(1)O tipo de cada fogo é definido pelo número de quartos de dormir e pela 

sua capacidade de alojamento. 

Exemplo: T 2/3 – dois quartos, três pessoas. 

6 – […] 

 

 

 

Artigo 45.º 

Responsabilidade contraordenacional 



  

3 
 

1 - Sem prejuízo da responsabilidade civil, criminal ou disciplinar, são 

puníveis como contraordenação as falsas declarações dos técnicos autores 

de projetos no termo de responsabilidade previsto na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 8.º. 

2 - A contraordenação prevista no número anterior é punível com coima de 

€ 3 000 a € 200 000. 

3 - A negligência é punível, sendo os limites mínimos e máximos das 

coimas reduzidos para metade. 

4 - A tentativa é punível com a coima aplicável à contraordenação 

consumada, especialmente atenuada. 

5 - Consoante a gravidade da contraordenação e a culpa do agente, pode ser 

aplicada, simultaneamente com a coima, a sanção acessória de interdição 

do exercício, até ao máximo de quatro anos, da profissão ou atividade 

conexas com a infracção praticada. 

6 - As sanções previstas nos números anteriores são comunicadas à ordem 

ou associação profissional respectiva, quando exista. 

7 - Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras autoridades 

policiais e fiscalizadoras, a competência para determinar a instauração dos 

processos de contraordenação, para designar o instrutor e para aplicar as 

coimas e as sanções acessórias pertence ao presidente da câmara municipal 

ou, se houver delegação de competências, aos vereadores. 

8 - O produto da aplicação das coimas reverte a favor do município, 

inclusive quando as mesmas sejam cobradas em juízo.   

 

 

Palácio de São Bento, 16 de maio de 2012 

 

Os Deputados 

 

António Leitão Amaro   Altino Bessa 
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Fernando Marques 
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