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Para os devidos efeitos, tenho a honra de enviar a Vossa Excelência o PARECER relativo

ao Projeto de Lei 3481X11-PCP - Revoga a Lei n. 0 31/2012, de 14 de agosto, que procede

a revisão do regime juridico do arrendamento urbano, e suspende a atualizaçao de

renda dos diversos tipos de arrendamento, prevista no Lei no 6/2006, de 27 de

fevereiro, no sua verso originária, bern como a correção extraordinária das rendas

previstas no Lei n. ° 46/85, de 20 de setembro, tendo os Considerandos e as ConclusOes

sido aprovados por unanimidade, verificando-se a ausência dos GP do PEV, em reunião

desta Comissão Parlarnentar realizada em 2013.02.26,

Corn os mel ho re S CU m pr i men tos, &

Palácio de São Bento, 2,. c2..

0 PRESIDENTE DA COMSSAO,

(Antonio R mos Preto)
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PARTE - CONSIDERANDOS

I — Introducão

o Grupo Parlarnentar do Partido Comunista Português tornou a iniciativa ce apresentar a

Assembiea be RejuIdica o Projeto be Lei ‘0 3i8/XP/2:’ jRovcga a Loi 3’ ‘2012, do 14 do

cigosto, que procede a mv/são do req/toe /urId/co do nirenclornento urbono, e sucpenc/e a

cItuo!izoccI Or’ rondo dos d/vorsos tipos de rnrottdaiiiento, prevsta no Let n o ‘2006 do 27 de

fevere/ro, no sun versdo originbr/o, bern coma a correçOo extroordindria dos tendos previstas

no Lein246/85, do 20 de setembro).

Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto no artgo 167 cia Constituição da

Repub1ica Portuguesa e do artigo 118 do Regimciito cia Assenbleia cia Repbblica em vigor a

data, reuninclo os requisitos formais previstos nos ci tigos 123 e 124v clesso rnesmo

00.1:11 nt C.

o referido Projeto do Lei Ioi admiticlo em 13 de fevereiro do 2013 e biixou p’ cleterminaçao

be Sue Excelbncia a Presiciente cia Assembieia cia Repbblica, a Cci issao do Ambiente,

Ordenarnento do Território e Poder Local, para apreciaço e emissão do respetivo parecer.

A presente iiiiciativa iisclui exposicao de nolivos, obedece aos requisitos 1cm 015 respeitamiLs

as niciativas, cm goral, 0 am ProJWS do ic em p t,00idi.

2 — Objeto, Contoudo e Motdvação

o Grupo Parlamentar do Partido Comunista PortuguOs visa corn este Projeto sic Lei revogar a

Lob 31/2012, do 14 be agosto ciue procede a revisao do regime juridico cob armemmdarnento

urbano, asOm comno u Dec reto-Le a.0 1/20 3, dc 7 be jsmneiro, e o Decreto-Le nO 266-C/2012,

be 3 da0ustu.

Visa tambérn suspender a atualizaçao anual Lie rondo cobs diversos tipos cob arrendamento,

prevista no arPgo 24., bern corno a atuaiização cia renda ao abrigo do regime constante dos
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Cornissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local

arti9os 30. a 56., da Lei n.° 6/2006, de 27 de fevereiro, na sua redaço originaria. 0 presente

piojeto de lei suspende ainda a correcão extraordinária das rendas prevista no artio 11.2 cIa

Lei n.2 46/85, de 20 de setembro, c’ue determina cjue as rendas dos prédios arrendados para

habitaço em data anterior a 1980 podem ser objeto de correço extraordiniria durante a

vigéncia do contrato. Por firn, suspende quasquer outras atualizaçdes de renda,

independentemente Jo fim n que o arrendarnento se destine, constantes dc outros diplomas

legais.

o Grupo Parlarnentar do Partido Cornunista PoituguOs considera cue “procseguindo o sea

otoque 005 diteitos consagrudos /10 Constittçdo do Ropdh!!co Portugueso, a Governo procedeu

0 revisdo do regime juridico do uirenclcinien!o at bn//o, o!terando a Cod/go Civi 0 Co/I/go c/c

Processo Civil coLe/il.96/2006, de 27 defeveteiro”. Considera que a Loi /9 /2012, de 14 de

agosto “é uriio verdoneiro Lei dos Despejos, c/a cnul rosridci a negaçou do direito a hobitacdo, a

despejo stimOrio de rn//hares e mi/hares defomIlias das suas habitacOes, o despejo de centenas

do coletividcic/es e o encetroniento do indninros pequetios estabelecirnentos comerciois,

espec/olmente ciqueles locolizados nos boirros ont/gos dos c/dades e v//os portuguesas”.

P russegue ni nd a a fi coin nd o quo essa Le i “é urn indisforcdvè/ instrun/er) to conce/iido [/0/0

Governo e pc/a mo/or/a par/omen tar que 0 suporta poro servir os interesses dos senhorios e a

atividade especu/otivo do cop/to! finance/rn no iicrodo irnobi/idrio, cons!iru/nclo urn fator

ad/c/of/a! c/c instubi/ic/ode sOdio/, que so traduzirá no ovo/umor dos cordncias e dificuldades de

centc’nos de mi/hares defamI/ias eno aumento sign/f/cat/va de casos de exc/usdo extreina”.

o Grupo Parlarnentar do Particlo Coinunista Portugcies conclui que ‘as opcdes do Governo

PSD/CDS / C /ntivornente ao at ren/Jon/el/to urboi7o mereceni, do porte do PCP, a mo/s . eemente

rejeiçbo. Co//f/or a questào do arrendaniento urbono a mercados totolrnente libero/izados,

coma a Governo pretende, sO ogrLIc/ru n/ido 1/n/S cS1.aoI,Iernas ietc so!. r. Porci 0 PCP é

necessario c/ac u t/sodo ossutna as suos responsab/lidades na conduçdo dos polit/cas do

orrendamento urbano e reabi/itaçho urbana, de modo que, to! como consagrado no

Co//sri! u/cOo dci Repci b//ca Portuguesa”.

Desto modo, o Grupo Parlarnentar propSe corn este Projeto die Lel a revogaç5o da Lei 31/2012,

de 11 de agosto
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3 — iniciativas pendentes sobre a mesina matéria --

_______

A pesquisa efetueda base de dados da atividacle perlementar e do processo egisiativo (PLC)

verificou a existéncia de duas iniciativas penclentes versando sobre a mesma matéria, a saber:

Projeto Lie Resokiçéo 565/XII/2, ‘ReconiencL cc Guverco ciue apror C, parc 0 perIudo ne

vigCncia do Programa de AssistOncia Financeira a Portual, urna moratLria acre as acOes de

despejo nice tiverem funclaniei co no néo pagamenw de renda sempre clue o arrendatário no

haje incumpriclo durante o contrato em curse, e que tel incumprimento se deva a situacOes de

cleseinprego”, apresen ado pelo Grupo Parlamentar do Perticlo Socialista

- Projeto dc Lei 365/Xll/2.i, “Revoga a Lei do novo Regime de Arrendamentu Urbano

(revogacäc: da Lel nc 31/2012, de 14 ne ugosto, qua procede a reviséo do Ragime Juddico do

Arrenclamento urbano, alteranclo o Código Civil, o Cócligo de Processo Civil e a Lel n. 6/2006,

de 27 cle fevereiro)’, upresencado pelo Grupo Parla:neiitar do Bfoco de Esquerda.

4 — Consultas obrigatorias c/au facLiltativas

Tendo em consirleraçEo que este Projeto ne Lei serd discutido no plendrio da Assemhleia da

Repdblica no próximo dia 27 de fevereiro, case baixe a Cornisso, os Grupos Parlamentares

devem considerar as consultas a tevar a efeito.

PARTE II — OPNAO DA DEPUTADA AUTORA DO PARECER

A signatdria rio presente perecer eime-se, nesta sede, de manifestar a SUC opinicO polItica

scura a ina:ab. a em apreço, a qual d, de resto, dc “elaboraço facutative” nec ternos Lie fl.2

3 rio artigo 137. do Regimento da Assenihlea da Repdblica, reservando 0 Sen grupo

parlamentar a sue posiçao pure o dubete em PLeiiLric.

PARTE HI — CONCLUSAO

1. 0 Grupo Pariamentar do Particle Cumunista Português apresentou .3 Assembleia da

Repdblicci oP rojeto de Lei n.2 348/XiI/2. clue “Revoga a Lei 0.2 31/2012, cc 14 ne
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agosto, qiie procede a rr visdo do ‘iiii jurcILo do eudan ito urbano, e

suspoJe a awaLzaçao de reda dos diversos Opos de arrendaniento, prevista na Lel

nQ 6/2006, do 27 de fevereiro, ia sua versdo ouiginária, ben conic a correço

exO nordinaria das rendas prevLtas na Lei n. d6/85, be 20 de setembro”.

2. A Comisso do Anibiente, Ordenamento do Território e Poder Local é do parecer que o

Projeto de Lei n.2 348/Xll/2, apresentado pelo Grupo Parlarnentar do Partido

Comunista Português redne os requisitos onstitucionais, legais e regimentals para ser

aged do para apreciac2o pelo Plenario da Assernbleia da IepubIica, reservando os

grupos parlamentares as suas posiçbes e decorrente sentido de voto pura o debate.

PARTE V - ANEXOS

Noa tbcnca elaborada ao abrigo do disposto do artigo l3l do Regimento cIa Assemblela da

Republica.

Palácio de S. Bento, 25 de fevereiro de 2013

A Deputada Relatora 0 PresWente uc Comissão

L
(Helena Pinto) (Antonio Ramos Pt nb)
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Projeto de Lel n.° 348/Xll (2.a)

Revoga a Lel n.° 31/2012, de.14 de agosto, que procede a revisão do regime juridico do arrendamento
urbano, e susponde a atualizacao do renda dos diversos tipos de arronclamento, prevista na Lei n°
612006, de 27 de fevereiro, na sua versão originária, bern corno a correcão extraordinária clas renclas
previstas na Lel n.° 46/85, de 20 de setembro (PCP)

Data de admissão 13 cle fevereiro de 2013

ComissOo do Ambiente, Ordenamento do TerritOrio e Poder Local (11 a)

In dice

I. AnáHse sucnta cbs factos. situaçöes e realidades respeitantes a iniciativa

II. Apreciacão da conformidade dos requisitos formais, constitucionas e regimentais e do

cumprimento da Iei forrnulário

Ill, Enquadrarnento legal e doutrinário e antecedentes

IV. Iniciativas legislativas e petiçöes pendentes sobre a mesma matéria

V. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsIveis encargos corn a sua

aplicação
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I. Análise sucinta dos factos, situaçöes e realidades respetaiites a niciadva

A presente in:ciat:va egislativa. da amoco oc Grupo Padamentar do POP visa revogar a Lei r c 31/2012. be 14

de agosto que prosedo a revisho do regime JLiridico do orrendamento urbano, e suspender a atuahzo;ho do

renda dos diversos tipos de arrendamento, prevista na Lei n0 6/2006, de 27 de feverero, no sua versOo

originária, bern corno a correçao extraordiidra dos rondos prey stas na Lei fl.0 46/35, do 20 de setembro,

Consideram os Proponentes quo a Lei n.° 31/2012, de 14 de agosto, retificada pela Declaração de Retificacão

n.° 59-A/201 2, de 12 de outLibro. e uma verdadeira Let dos Despejos, da qua! restilta a negaçao do dire/to a
habitaçâo, o despejo sumdrio do mi/hares e mi/hates de famI//as das stias hahita gaes. o despojo do contu,ics

de cole tividades e o eiJcoi i amen/a do indmeros peqtienos estabe/ecimentos comerciai.s, especia/mente

aque/es loca//zados nos bairius aittigos das cidades e v//as poilt/guesas.”

E adiantarn na fundamentacao da presente niciatva quo’ ‘A. api/cacao cleste novo regime jtiridico do

arrendamento t;rbono conduz a aumentos sIgnif/cat/vos dos valo/es das renc/as ospecia/mente daquelas

respeitantes aos contra/os do ariendamento an/er/ores a 1990. Efetivamente. logo apOs a entrada em vigor

deste novo leg/me jttr.’d!co no passado dia 12 de novembro, apesar da inexistdncia de a/guns instrumentos do

regu/amentagOo rout/os senhorios apressaram-se a comunicar aos niqui/lnos a sua ntengao do puco.iur

aumentos substanciais dos rondos em a/guns casos para va/at es verdadeiramente incompoith ye/s

Concluern, em sintese quo afirmando quo “As op goes do Governo PSD/CDS re/ativamente ao arrendamento

urbano merecem, da porte do PCP, a ma/s veen7ente reje/cdo. Con f/ar a questao do arrendamento urbano a

mercados to/a/monte libeta//zados, coino o Goveiiio piotetide so agiavara ainda ma/s os prob/emas neste

setor. Para 0 POP e necessdr/o que o Es/ado assuma as suas responsabilidades no condugho das polIticos de

airendamento urbano e reabi!itagOo urbana, do modo que, tal como consagrado na Cons/i/u/cOo da RepOib//ca

Poduguesa, todos os por/tigueses tenham “direito pa/a si e para a sria fam’I//a, a uma habitaçOo do dime’tsn

adequada. em condiçdes cle hig/eiie e con for/u e que preserve a int/midade pessoal e a pr/vac/dade familiar

II. Apreciaçao da conformdade dos roquisitos formais, constitucionais e regimentais e
do cumprirnento da lei forrnulário

Conformidade COlfi Os requisitos fornials, coristituconais e regitnentais

A iniciativa e apresentada polo Grupo Parlamentai do Pad/do Cornunista PortuguOs, nos termos do arnrjo

167.° da Constituiçao e do 1 /6 0 do Regimento quo consubstanciam a podm be iniciativa do Iei. Ira/a-se do

urn poder oos deputados, por forga do disposto no alinea b) do artigo 156.° do ConstituiçOo e no alinea b) do

Projeto de Lei n.° 3481X11 (2.0)
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n.° 1 do artigo 4.° do Regimento, bern como dos grupos parlamentares, por força do disposto na alinea g) do

n.° 2 do artigo 180.° da Const trucdo e da alinea f) do artigo 8.0 do Regirnento.

E subscrta por treze Depotados respeitando os requisitos formais previstos no n.°l do artigo 119.0 e nas

alineas a), b) e c) do n.° 1 do artigo 124.° do Regimento, relativamente as iniciativas em geral, bern corny o

previstos no n° 1 rio artgo 123 0 do referido diploma, quanto aos projetos de Iei em particular. Respeita ainda

Os lirnites do LniciaLv impostos polo Regirnento por force do disposto nos n°s 1 e 3 do artigo 123

A estrutura do texto, salvo meihor opnidu podia ser dr’ernte .me vez que o art go 1.0 afigura-se-nos

demasiado conipacto, on aLangente. Talvez se pudesse divrdir este artigo em très Cu quatro artigos, não

necessariamente coincidentes corn os ndmeros do artigo 1.0

Verificação do crimprirnento cia ci formulàrio

o projeto de lei inclui ‘urna exposição de motives e oumpre o clisposto no n.° 2 do artigo 7.° da ci formuldrio,

uma vez que tern urn titulo que traduz sinteticamente o seu objeto [disposicão iddntica a da alinea b) do n.° 1

rio artigo 124.° do Regimento}.

Quanto a entrada em vigor. esta terd ILigar no die seguinte ao do sue publicação, nos terrnos do artigo 2.° do

projeto

ill. Enquadrarnento legal e doutrnário e antececlentes

Enquadrarnento legal nacional e antecedentes

Pare melhor acompanharnento do evolução do arrendarnento urhano em PortLigal, o predmbu o do Decreto-Le

n° 321-6/90 delL do OutLibro, que aprovou o Regime de Arrendamento Urbane (RAU), apresenta a sue

evolugao legislativa desde as regras presentes no COdigo Civil de Seabra de 1867, passando pela Lel n.°

46/85, de 20 de Setembro ate ao texto elaborodo em 1990. no contexto da preparação desse decreto-Iei.

o “Novo Regirne” (ate ë aprovacao da Lel 0.0 31/2012, de 14 de agosto) de Arrendamento Urbaflo (NRAU)

eprovado pe a L ci n° 6/2006.de27deFeverehrn revoga o RAU, aprovado pelo Decreto-Lel n°321-B/9Ode 15

de Outubro, corn todas as alteraçOes subsequentes salvo nas rnatérias a que se referem os art gos 260 e 26°

da presente lei As rernissdes legais ou contratniais pare o RAU consideram-se feitas para os ugares

Projeto de Lei n.° 348/XH (2.a)
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equivalentes do NRAU, corn as adaptaçöes necessdrias. Ate a publicaçao de novos regimes, mantem-se em

vigor os regimes do renda condicionada e da renda apoiada, previstos nos artigos 77 e seguintes do RAU.

Corn a apresentação da Proposta de Lei n.2 38/XIi/1., o Governo procedeu a concretizacão das reformas

consagradas no capItulo, respeitante ao mercado de arreridamento e no capitulo III, relativo as f/nanças

pUblicas o ciescirneiito do PqgjjjpXXGovpmoConstitucioniI. e das medidas verbdas nas a/incas i/ a i’ rio

ponto 6.1 e nas a/incas ii) e iii) do punto 6.2 do

g[pppIoobIf1co CL iOicI Cut a cu a Futido Moited/tio Iniettatcionc I. quo preveem a preparação Ic [eg’slação cit

matéria de airendamento urbano

o capitulo do Progrcuna do XIX Governo Constitucionol o Governo, respeitante ao mercado de arrendamento

dispOe o seguinte.

Mercado do Aireiiclamento:

Em Portugal, o mercado do arrendarnento urbano func/ona ha dOcadas do forina do f/c/onto, o quo doni

acorretado groves consequenc/as econorn/cas e soc/a/s. 0 func/onarnento ma/s eficiente do mercado do

arrendarnento ë condiçdo fundamental, nOo sO para a dinamizaçäo do sector uriob/liaiio, rims tamborn para a

mob/I/dade das pessoas, a redugão do dosemprogo e a reduçao do endiv/darneiito c/as lam/I/as, polo que os

sects mecan/smos de func/oriarnento devem sergraduaiinente nielhoiados. Estarnos conscientes de quo nOo ë

possivel resolver a curto praso doflc/dncias acumuladas ao Ion go de largas dozenas do anos, rnas impOe-se a

tortiada de medidas facil/tadoras Thtorligadas corn a promoção do reabilitacao urbana o do desenvo/virnento

das c/dades.

Ass/rn, a curto, a mOdio o a Ion go prazo. o Governo propOe-se tornar urn conjunto de toed/dos corn v/sta a

rev/são do rag/tue vinculist/co. eta cond/gOes do sustentab///clade social e a cr/a gao do cond/cOes do coiif/anga

para quom quetra colocar /movo/s no meicaclo do artendamonto. A saber;

- Implementa cOo do urn mecanismo oxtrajiid/c/aI do despojo do armiidatOno eta criso do incurnpr/mento do

contrato do arienchme’ito. iiomeadainente em caso do [aim do paganiento de iendas.

- /ntroduçao do urn mecan/smo do atual/zagOo do renda (doponclonto das cond/gOos do hahitab/lidade do

/mOvo(), quo perm/ta a sria con vergenc/a para va/ores ma/s atual/zados, desenhado numa log/ca do

negoc/acOo pr/Vada ontre senho,/o e arrondatOr/o (acompanhaclo da estipulaçOo do rogras do protocOo soc/cl)

- Pondera cOo da rev/são da prorrogaçOo legal foiçada dos contratos num hor/zonte de 15 anos (acompanhuda

da estipulagcio do tog/as do pioteção soc/al),

- L/m/taçOo dos casos de transrn/ssOo por mode do contra to de arrendarnento ara hah/taçOo;

- Peforço do liberdade contratua/ ontre as patios no cole/anglo c/os contratos de arrendamento.

Sem preju/zo do ef/cac/c c/asIan med/dos, c/rcunstOnc/as part/cu/ares e demonstrO vein do carëncia devem ser

sempro aconupanhadas da atua gao de mecan/smos do protegao e compensação soc/al que tenham em conta

as s/tua gaas econonu/cas e soc/ais espocif/cas dos arrenda tar/os,

Projeto do [ci a.° 348/XH (2.a)
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E as medidas vertidas rias alineas i) a iv) do ponto 6.1 e nos alineas ii) e ii) do ponto 6.2 do Memorando de

Entendimento ce[uiado entro Portugal e a Com[ssbo Europeia, o Banco Contra Eurupeu a o Fundo

Monetario Internacional consistem em

6. Meicado da habitacao

Objetivos

Pv7eihorar o acesso das lam/f/as a habitacdo; promo ver a mob//ida c/c lahot a! methorar a qua//dade das

habitaçbes e aproveitar meihor as casas do i7ahitoçdo 10 e\Istalites: reduzir as incentivos co oncl/vidomeiit

das lam//las.

Meicado do arrenciamerito

6 1. 0 Governo api esentaid ned;c:as pa’a aJt&vai a nova Let do Arrendarnento lorbano a Lrn n. 6/2006, a Cm

do garantu obr/gaçaes e direitos equilibrados do senhorios e inqu/linos, ten do em con to os grupos mais

vuineraveis [T3-2011] Este pIano conduzird a cima proposto do iegislaçao a set opiesentada a Assemble/a do

,epublica ate ao T4-201 1 Em part/cu/ar, o piano de reforma introduz/rd med/das destimiadas a: i) amp//ar as

conc/içOes ao ahr/go das qua/s pode ser efetuada a renegociaydo do arrendarnentos /mohmtaciona/s sem prazo,

incitmmnclo a Iin7itacao do possibi/idado do transmnissdo do cootrato pama fain/i/ares em pmiioo/ia gino; ii) uitmo.Li:i,

urn enquadramnento para atimentor o acesso dos fomi/mas C hah/tacdo, elirninando graclualmente Os

meoanismnos do cc ntroio c/c rendas, tenclo em conta os grupos ma/s vulneraveis; in) medtiz’r o prd-aviso c/c

resc/sdo de arm endamnento pama Os sonhor/os; iv) piever tim procedimento do despejo extrajtmdicmai por viola cáo

de contrato. corn o objet/vo do encurtar o ;crozo d dosrep rota ties meses’ e v) ie[oryar a ut//ização dos

processos etr.’t;.tcms c”cstcntes porci acOes de poiltiha do imCveis herdados.

Procedimentos administrat/vos em mater/a do noah/I/ta cáo

6.2 0 Gave/no adotaiC leg/s/a cáo para simnp//ficor Os proced/mentos admmnistrativos em mater/a do

reabilitaydo. [T3-20 11] Em particular. as med/dos espec/ficas irdo: I) simplificar Os orocod/n on/os porn at; as

de reabifitaçdo. requstos do seguraiiya. i/con gas d’j uti//za gao e forma/idades para mnovaçhes quo bone ftciSni

e ournenteni a qualidacie e a va/or do ediflcio (ta/s comno med/c/as cle poupanga do unemyG). A ma/or/a c/os

proprietCoos dos fraybes do tim imdvei sore do fin/do como representando a ma/c, porte do va/or total do

ediflcmo: ii sirnplificar as no gins pora o m’eaiojai7eiito triliporono do inquilinos do uni uchf/cio sujeito a obras de

reabilitaçao tenclo em commsidlamaçCo us necessidades c/os inquilinos e o respeito pc/as stias condiyOes de v/do;

ii) conceder aos senhorios a possihilidade do pOr termo 00 con trato de arremidatnonto day/do a obras de

renova ydo sgm7fficatlvas (afetamitlo a ostm’uitira a a estahi!iclade cia edif/cio) CO/li LI/il pme-at SO 11705/n/u do C

meses: iv) normalizar as regras quo determiminani o n/vol do nsf ado do conservayão do unovel e as condiçbes

para a demo//cCo do ed/f/c/os em mulnas.

Na prossecucao dos objetivos do refornia do mercado do arrnndamento urbana, o aiscSto na proposta do ci

atrCs citada (38!XIlI.0:deve ser coordenaao coin as refcrmas quo o Governc apresenta na Proposta de Lei

no24/XH/la no sentido do adotar medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitaçao Urbana.
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Foi assin. aqrcuada a Lu r.3 L/01 c’ 1/ 1Fdoced a ‘&visdo do /.ine itriuic oo aio do.”

urbano, a/teiaiicio a Codigo Civil. 0 Cddigo de Processo Civil e a Lei 0.0 6/2006, de 27 do feveigiro), quo a

presente niciativa ej s ativa pretende revogar.

Pretende-se tambem revogar, por intermédio desta iniciativa, o Decreto-Lei n.2 266-C/2012, do 31 do dozernLro,

que “Procede a adaptacao do Lei a.° 6/2006 de 27 de Ievere/o, na redaçao qie he foi conferida pela Lei n.°

31/2012, de 11 do agosto, do Dcicreto-Lei n.° 158/2O0b]n8do aVosto, que estabelece Os regimes de

deterndnaqão do rendirnento anual bruto corrigido e de atrihuição do subsidio de renda e do pcreto-Lein./2

L2oO u S do oi/.lv. qLie regrla as Cemeiitcs Jo coiitato d arrndamento e Os reqaisitcs a quo abedec’

a sua celebraçbo

Na exposicbo ce motivos do presente niciativa e referca a probemàtica reativa a definição e càlculo do

rendimento anual bruto corrigido (RABO) do agregado famliar por causa das corncinicacOes dos senhorios

referentes a atualizacbo das rendas.

0 Decreto-Lei n° 158/2006 define como “Pendirnento anual bruto corrigido” (...) o quarititativo quo resulta da

so/na dos rendimeiitos annaLs i/Iquiclos auferidos pot todos os elernentos do agregado Iannliai do arrendatdrio,

corrigido P0/OS segcnntes Iatoies a) Total dos retidunentos ant/a/s iliquidos. nos te nias C/U ui/go li//lu! IC,

atiferidos pc/as passons c/c/c vivci’ii c/n corntinh.Oo do /abtaçilo coin o airendatdrio hA inLss rio ton ano h)

Nurneto ck- depe. motes do ogregado familiar do arrendatdrio e dos pessoos quo V/vain CT) cc.’nunCAo c/c

habitacao corn o ciireidatano hA mais do urn ano: c) Ndinero do pessoas do agregado familiar portadoras de

deficidncia corn grau comprovado de incapacidade igual Oil sopor/or a 60%.

Por tim, prende-se ainda revogar o Decreto-Lei n. 1/2013, de 7 de inneiro, que procede A instalaçAo e A definicAo

dos regras do Funcionarnento do BalcAo Nacional do Arrendamento e do procedimento especial de despejo.

Em termos de antecedentes inciativas legislativas, para alérn da PPL 38/XH do Governo, foi apresentado polo

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. 0 PWLOrn cle [S na i7O/xjjL.C - Altera o regime Ac arrendamento

urbano e cria cm regime especial de mobilizaçAo de fogos devo’citos

Fm também apresentado o Pr e/Ocio,In.a//x/1: c:o Grupo Parameitar 00 PS, que ‘Aprova medidas

para incenrivar a crescmento econOmico nas areas da reaoil.taçAo urbana e do mercado de arrendamento.”

. Enquadramento doutrinSrio/bbIio9ráfico
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ABREU LUIS Vasconcelos — As obrigaçOes não pecuniãrias do arrendatdrio (NRAU) 0 direito Coimbra.

ISSN 0873-4372 A 139 n° 3 (2007), p 639-655. Cota. RP-270

Resumo Este artigo analisa as ohrigacdes nao pecuniários do arrendatdho a Liz do Nova Regime do

Arendamenta Urbano do 2006 Tradic,ooalroente. a orncipa cbrigacãa do arrendatacU a de naturazo

pecuniãna canssundo no pagamento 00 renda. Esta obrigação. sO por Si, dO origern a urn conjunto de

problemas de diversa indole. No entarto. neste artigo são abordadas as obrigaqOes nOo pecuniOrias do

arrendatOrio, terna porveriCira menos exporaoc nas aãa norms rico, uma vez que, por seu intermédio 0

possivel visitor vOrias areas do direito das obrigaçOes.

C0LAO Amadeu — Reforma do novo regime do arrendarnento urbano : cjuia prático 40 ed COiiLOi

Almedina. 202. 349 p (Cribs prOticos Cola 12 06 2— 34/2012.

Resumo (h Li n Z1/20’2. de 14 oe Agosta caravante desgnada por RNRAU uCo ru oc;zr roCimas

alteracOes no Nova Regime do Arrendarnento Urbano” aprovado pela Lei n° 6/2006, de 27 de Fevereiro.

assim como em diversas disposiçaes cuer do Codgo Civil quer do COngo de Processo Civil. Tais

alteraçaes, tcJu0es a Unamizar a mercado do arrendamento urbano, são de tal modo relevantes, que no

entender do autor consubstanciam uma verdadeira Reforma do Novo RegHe do Arrendamento Urbano. A

presente obra tni em vsta iesponcler a muitas dos inOrneras questOes de ordeni prOtica que a RNRAU

encerra. Neste contexto, nclui urn capitLilo especialmente dedicada a forinulOrios, as quais sam pajLiLLc

sempre do analise oe caca case conermu, sonsbijern .nb.as de orientaçao pala as s!tLaçoes naS

frequentes coin quo se opora a nterpiete da RNRAU ç ) [NoLa Ed

CORDEIRO, AntOnio Menezes — 0 Nova Regime oo Armiidarnento Urbana dezasseis meses depois, a

ineficiencia economica no direito. 0 direito, Coimbra ISSN 0873-4372. A. 139, n° 5 (2007), p. 945-971.

Cota: RP-270.

Resurno Este artigo faz uma an/disc do aplicaçOo do Novo Regime do Arrendanento Uibano que antror

em vbgor em junho de 2006. nos dezasse.s meses quo so he seguiram. EstO em causa Limo sOrie de

diplomas cornolexos e delicados, ma’ esludadas e mal elabarados, cujo lugar. na hisOria edente do nosso

direito orivado, estO assegLirado p/dos pbores razOes. Passados dezasseis meses sobre a sua entrada em

vigor, t000s as agentes econOmicos estOo de acordo não se verificou nenhuma reanimacOo do mercado

do arrendamento inioutãvel a infiLiencia do reforma. TambOrn todas as juristas. independentemente dos

seus credos ou da sua proximidade em relaçOo ao Governo, confluem: a reforma nOo teve em conta a

dimensão uridico-cientifica e as suas implicaçOes prOticas, causando inOmeras complicaçOes.

FALCAO. Jose C ago — A trarsmissOc dc arrenearnento para habitaçOo par marIe do arrenda/drio no

NRAU. RevisL rio Or&m dos Advogados L shoe ISSN 0370-8118. A. 67. n° 3 De 2507, p Z3-

!194 Ccta RP-172
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Resumo Ano’o dJp na .ntnoouzida 00)0 NRAU alteroLl sLibstancialmente o regime SLibStantiVO e

processual do relação arrendaticia. Entre as inOmeras a)teraçöes que o NRAU introduziu na disciplino do

arrendamento wbano estO, induLrtaelme’ite a regirno sobre a tlansmissão do contrato ie arrenclarnento

por morte do arrendatdrio habitacional E esta questdo que o autor se propOe abordar nesv artigo

FURTADO, Jorge Hlenrique cia Cru: P nto — IV1OI1UOI do arrendamento urbano Corobra Almedina,

2009-2011 2 vol. ISBN 978-972-40-3809-4 (vol 1), 978-972-40-4305-0 (vol 2) Cota. 12.06.2 — 331/2009

(1-2).

Resumo. Esta abra em dais volumes faz ucia analise prufunda do arrendamerito urbano a Iuz da mais

recente egislacão. jurisprudência e doutrina. Comeca pelo universo Iocaticio. de que so reende as suas

raizes histOricas a sua mportdncia no contexto socioeconomico canterrporaneo C CS t:ços cc

legal. Analisa a dicotomia aluguer e arrendarnento, em que se desdobra a locacao Descreve as figuras

mais importairtes do arrendamento e caracteriza o arrendamento urbano. Jd no segundo volume suo

analisadas as rnodifioaçoes da relacOo de arrendamento urbano e a cessacão da relaçao de arrendamento

LI rba no.

GaMEs Car:a Amaaa — Direito do arrendarnento e vinculaçães juridico-pOblicas urna aproximacão

Revista do Ministérlo PObHco. Lisboa. ISBN 0670-6107 A 28. n° 111 (Jul-Set. 2007) p 57-1 0 c/

RP-179

Resumo No ;‘te cu go a atorcr to: Lrna andise do urn conjunto do \ rlcuiuç vs u ci o-pLlDicis 0

ambito do direito do arrendamento. Numa tentativa de conseguir uma descricão inteligivel, a autoia optou

por urn desdobramento entre vincu)acoes pre-contratuas contratuais e pds-contratuais. Dentro de cada

urn destes poutos SOC avordadas as normas do regime do arrendamento urbano de onde decorrem tais

vinculaçOes, procedendo Os remissOes necessOrias para outros diplomas.

GOMES Manuel JanuOrio do Costa — A fiango do arrendatar:o face ao NRAU. 0 direito Covn’uro. ISN

0873-4372. A 139. n° 5 (2007) p 1073-1115. Cota RP-270.

Resumo: Neste artgo o autor corneca por revisitar cs regimes dos artigos 654 e 655 do Coalgo Civil. De

seguida passa a centrar-se no fança do arrendatOrio, orestada 00 abrigo do nova regime, ou seja, ao

abrigo do artigo 1076/2 do Codigo Civil Par tim. arnalisa ainda algumas situacOes especificas do fiança: o

destino da fiança no caso de trespasse o destino do fianca no caso de morte do arrendatOrio e a

desvinculaçOo cIa fiador corn base no agravamento do situaçOo patrimonial do devedor.

GOMES, Man el JanuOrlo do Costa — Sabre a (vera e prOpria) denUncia do contrato do arrendarnento

consderaçOes germs 0 direito Coinibra. ISSN 0873-4372 A 143, n° 1)2011) p 9-32 Cotm RP-2’O
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Resumo: 0 presente artigo faz uma análise da den3ncia do contrato de airendamento, quer P01 porte do

arrendatãrio quer por parte do senhorio. 0 autor corneca por abordar a denOncia do contrato como modo

especifico de cessação das relacOes contratuais duradoras por tempo indeterminado. De seguida, analisa

a denOncia do arrendatdno, posterior e anterior ao NRAU. bern corno a denOncia do senhorlo, posterior e

anter or ao NRAU

MAGALHAES. Do; 4 A rosolucao do contrato de arrendumento urbano Coimbra Caimbro [Jituru

2009. 369 p ISBN 978-972-32-1676-9. Cota: 12 06 — 353/2009.

Resumo: Esto obro corresponde 4 dissertoçOo up: esontosu no Curso do Mostrocru em Ciêncios Juridico

Civilisticus do Facoldode de Diieito da Universidade de Coimbra e aborda a questao do resolução do

contrato de arrendamento urbano.

As novidades em matéria de esolucao do contrato de arrendarnento urbano no Novo Regime do

Arrendamento Urbano foram de monta, desde logo a consagracOo de urna cldusula gem be justa cacsc.

As dificuldodes inerentes nOo são dificeis de adivinhar, advindas de escassez de andlise doutnnal

profunda da nova disciplina e da inexistència do arestos sobre as disposicOes do cunteudo novodor. Ndo

obstante, o autor espera corn esta obra dar urn contributo válido pora o estLdo da Oesoluçao do contrato de

arrendarnento, especialmente no quo so roveD o pnncipcl clesaho: a concretizaçOo do cldusula geral.

MARTINEZ Pedro Romrrno ‘ FONSECA Ana Maria Tavern cia — Da consutuconalidode da ;rliena/hc

forcada de imbveis arrenclados por incumprimento, por porte do senhorio, do dever de realização de obras,

o direito. Coirrbra. ISSN 0873-4 372 A 139 n° 1(2007), p. 35-87. Cota: RP-270.

Resumo’ Sohendo quo mutos senhorios não querein ou rrão podem. proceder a reforma dos imOveis

arrendados, em virtude do baixo valor dos rendas pogos pa os arrendatãrios, de mitre as formas pensadas

pelo legislador para conseguii o tim referido e, como Oltimo recurso, nstituiu-se urn regime que permite ao

arrendatário adquirir, pelo valor previsto no dM1, os imOveis em estado de conservação classificado de

mau OL pessimo. No entanto, o arrendatãrio ficaria com a obrigação de realizar as obras devidas, sob

penn de o mOvel poder ser readquirido pelo antigo proprietdrio.

Conio o prOpro titulo indica, este artigo analisa a constitLicionalidade do alienaçao forçada de imOveis

arrendados por incunipriniento por porte do senhorio, do dever de realizacão de ohms,

MORAlS, Fernando Gravato de — Falta de pagarnonto do ronda no arrendamunto urbano. Coimbra

Almedina 2010. 200 p ISBN 978-972-40-4251-0. Cota: 28.46— 319/2010.

Resunio. No presente documento o autor analisa a obrigaçao do pagamento do renda, o principal dever do

arrendatàro urbano, ben: comno as consequOncas do seu nOo cumpr’mento Este assunto tern s do

abordado pela doutrino, mas e a jurisprudénca que tern sal ontado os semis problemas fundamentals
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A obra começa por destacar as caracteriscas e Os aspetos fundamentais da obrigaçao de pagamento da

renda. De seguida aborda a mora do arrendatdrio no cumprimento do dever de pagar a renda e dos

direitos do senhorio em face de tal situaçdo. Autonornamente trata ainda a ralta do pagamento da renda

na pendenoa da acao de despejo. Finalmente é analisada a obrigacao do pagamento da renda em face

da penhora do estabelecimento cornercial instalado em imOvel arrendado e na scquénc a da insolvència

do arrendatdrio

NOVO REGIME DO ARRENDAMENTO urbana. Thernis revista da Faculdado de Direito do UNL.

Coimbra. ISBN 978-972-40-3726-4. A. o no 15 (2000), p. 3-95. Cota: RP-205.

Resumo. Este numero da revista Themis cantempla urn dossier dedicaao ao Novo Regime de

Arrendamento Urbano. Nele são pubHcadas a.gurnas dos comunicaçOes apresentadas num semindrio

realizado pela Jurisnova em Outubro de 2006. Estes artigos cobrem as areas da evolução histOrica (Pinto

Furtado) o regime de obras (Assunçao Cristas), a cessacão da relaçao de arrendamento urbano (Pinto

Duarte), a acão declarativa e executiva de despejo (José Lebre de Freitas) e o regime transitdrio F si

Sequeira Saritos)

Enquadrarnento do tema no pano da União Europeia

Palses europeus

A Iegislação comparada e apresentada pora Os seguintes poises do Unido ELiroIieia: Espanha, Franca e

Irlanda.

• ESPANHA

A semelhanca de Portugal, também a Espanha dispunha de um regime misto sobre o arrendarnento uri,c11

corn disposiçães diferentes em contratos celebrados antes e depois de 9 de Maio de 1985

De facto, pelo 7L2 to-Lay? 3Ode Abril, sabre medidas depoiiticaeor.’rnca forrn

introduzidas duos modificaçOes substanciais ao regime juridico do arrendamento urbano em vigor (Ay.iLo

Arrendarni’entos Urbonos de l964corn texo doi n’rivo dnA v ha pe a D croto41O4,/A61cle ideDezembro):

• A Iberdoac Je lro:rsfurinar espaco habitacional em espaço comercial;

• A berdade de negociar a duração do contrato de arrendamento, suprirnindo o carécter obrigatOrio da

prorrogação consecutiva dos contratos.
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Essa alteração conduziu a coexistencia de ouas situaçães disdntas no niercado de arrendamento espanhoL

• Contratos elebraLlob apOs o Real Decretoriei do 1985, caracterizaclos por iendas atos C 1evrnJa

rotaçao dos arrendatdrios, em virtude da dLlracão anual dos mesmos, e que representava, em 1994,

20% do mercado do arrendarnento;

• Contratos ce]ebiodos antes cia entrada em vigor do referido Real Decreto-lei de 1985, caracterizados

por rendas baixas — nalguns casos mesmo prejudiciais para os senhorios — e ciue representavam

aproximadamonte SO% do morcado de arrendamento

Para fazer face a essa distorçdo do mercado. que condLizia a prejuizos para os proprietdrios 0 arrendotoros

foi aprovada a Ley 29/1994 ne 24 deionienbie. cI Aiioirdninontos Urbanos, corn as seguintes alteraçOes

fundamentais:

• Estabelecirnento do urn prazo minirno do duraçao do contrato para 5 anos, par forma a contribuir para

uma estabilidade das farnilias, possibilitando-Ihes urna alternativa real a aquisicão de casa prOpria.

Este prazo minirno de duraçOo resLilta da ivre negociacão entre as partes, acrescido do urn sistema

do prorrogacOes obrigatOrias ate alcançar urn rn’nimo de 5 anos, caso o piano nicial preveja urn r’rnz

infenor ornigo 9”)

• lntroducSo de urn rnecanisrno do prorrogacao tdcita, decorridos os 5 anos iniciais q 0 dO lugor a urn

novo prazo renovado anualmente do trés anos (artigo 10°);

• Reconhecimento da existéncia cle situaçães quo exgern prazos inferiores cia duracOo, circunscrita

nenussidocle — conhocida 0 data da elaboraçOo do contrato — de recuperar a habitaçao para o prOprio

propnetdrio (artigo 9°);

0 contrato nOo C renovado caso o proprietOrio prove nocessitar da propriedade para sua habitanCo

prOprie, pare farnilieres seus em prmeiro grau, edoçOo, ou para o seu cOnjuge em caso do divuic u CU

anulaçao do casamento;

• A transrnissOo dos contratos a farniliares em caso do mode do arrenclatOrio (arugo lu) e aplicável nos

segunites casos.

a) COnjuge, quo ao ternpo cia monte reside no lmohnaçao;

b) Possoa corn igual relacao de afetividaae do do conjuge, independentemente da orientaçao

sexual quo resida habitaçao hO pelo menos 2 anos;

c) Descendentes do arrendatOro quo 0 data da mode sejam menores ou sujoitos 9 sea tutelu

dosde quo tenharn resid do na habitaçOo nos 2 anos precedentes;

d) Ascendentes ou irmOos do arrendatOrio, desde quo tenharn residiclo na habitacOo nos 2

anos precedentes a sue morte;

e) Pessoas quo sofram do irnvaldez gual ou superior a 65%, sempre quo tenham uma relaqao

do parentesco ate ao terceiro gmau colateral corn o arrendatOrio, quo tenham residido na

habitaçOo nos 2 anos precedentes 0 sua morte.
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A notiNcacão do morte tern do ser ferta rio prazo de Oès noses, findos Os quas o ariendoniorno e ext ito Osso

notifrcaço tern obrigritoharnente que ser feita por escrito, corn apresentaçdo do correspondente registo de

Obito, identificaçdo do grau de parentesco e prova de que refine os requisitos legais. 0 prozo de renovaudo

fica lirnitado ao ter mc do prazo contactual existente.

• A renda ë estab&ecicra med:ar:e Iime !ieeociocac enter as partes (artrgo 1°i. Este regime é apiicável

tarto aos flO\JOS coutratos OC’nO aos jO estaoerec.cos A S:O atuafzoçdo (artigo 18°) durante os

prirneiros 5 anos do contrato, sO pode ser feita anuarnente aplicando a variacOo percentual do Indice

Gera! Nec cia’ de Precos be Consemo dispcnibi!izando o Instituto Nacional de Estatistica Esoanbcl

L,:ii prograrna do cOlcuio do rnesrna no sec site A partir do 6 ano do contrato a atLrai:oc•c z-s

novornente pcr 0OicrO enLe as per:s

• 0 atirnento do CeCIL apOs a reaHzacão do obros de moihoha pode ser lode deccirLus 5 anus cc

coetrato (artigo 19°) devendo a quantia resultar do cOlculo de amortizacOo do valor pago nao

podendo, contudo, exceder em 2004 o vcdor do rumba

• C couP ato pude sm cenunciado nas seguintes situaçOes (artigo 27°, n° 2):

a) Falta de pagarnento da renda

b) Falta be pacjainem to do hanya

c) Subarrendarnento nao autom’izado

d) Rea!izacOo de obras nOo consentidas pelo proprietOrro

di Ouanuo a arrendatàrro OSSLiO outro habi:açao permanente

FRANc A

Em Franca o regre co arrendarnento urbano para habitaçao decorre da Lei n.° 89-462. de 6 julho de 1989,

mod.ficada. 0 artiOo 3 :ista os elementos que devem constar do contrato de arrendarnento. dos quais

destacam:ios a forma escdta que reveste. o norne e oomrciho do sennorio. a duraçOc ‘Jo contrato cc :rOimn:;

a pagar e condiçaum do sea revisdo a drea e o estado das instalaçaes, etc. No ato de assinatuma do contrato

de arrendamento, senhono anexa urn dossiO de diagnOstico tOcnico da fraçdo a arrendor

Ao arrendatOrio cabe cumprir as obrigaçOes nerentes ama arto do airendar, entre outras a pagamento da renda,

responder peia dcgradcrcdo dos }nstalagOes, utiHzaçao do ocoi’oo oscrita para qualquer obra de meihoramento

do habitaçOo/cedOncia do contrato de arrendamento ou a sublocaçOo

A cauçOo, quo pode ser simnples, mfrltipla ou solidOria mnserida no contrato de orrendamento, garante n

pagarnento dos divida no caso de o locatOrio não as poder cumprir A mesmna nOo e cx g do scrnpre quo

senhorio seja subscirtor de urn seguro de umirimec Jeiisr,es /ouatifs (GRL) tanihOm conhecido por cortical

soc/c (GiRL) ace ossegra CS riscos Ce ‘ncur4pri:nento iereruPs ao contrato be arroeuanerLu C ec.uma r’

20001521 do 23’Jezerncro 2009 fixa o caderr.o que enquadra a garantia dos riscos Iccativos
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SO9UOdO a ortigo 105 o contrato de arreridamento para as pessoas siagulares tern a Jaraç2o be pelo menos

3 anos e be 6 anos para as pessoas coIetas, roiiuvJe s on riao, ponendo sac converounad i outro prazo Os

artigo 150 e 22°, conjugados corn as disposicaes constantes dos Les r.°s 86-1290 de 23 dL.5]jro dU lUoO,

75-1351 rIo 31 bezemaro do 1975 e b8-1360 oelseternbrocle 1948, consagrarn as poncip os corn as deirias

excecOes. corn base OOS quais 0 prcpr:etario aesencacleia as processcs do resorucão do ccntrato oe

arrendarnemo

Corn vista a conciliaçOo dos diferendos entre as partes, resultantes do contrato de arrendarnento e

independentemente do recurso a qualquer acOo judicial dirigida aos tribunais de prirneira nstJncia, as artigos

1 6.° e seguintes referern a existencia junta de coda departeinent, de urnai coninnssion du-pnrtoinerrto’

COOCI/iat/O!i. ca:auos:a. de form.a cjLIaHtar;a oor represc-ntactes dos associaçöes dos nqr2 cros e dos

senhodos corn p’Oems pam a soILcOc dessos confldos 0 Decreom2001-653 e19. ho co 20 ). no

aplicar o artigo 20 uu Ler n 89-462, de 6 julho 1989 define as regras relativas a organizacão e funcionarnento

das cornniissions ddpartementa/es do conci!iahan

Não tendo as partes chegach a aco do através do açOa be conci]iacOo, caae entáo recurso para tribunal do

prirneira insténcia Perante a decisão do juiz de resoluçao do contrato, a arrendatdrro dispOe do prazo de 2

rneses paro Jexo a nabdacéc. No casc do recrso a expulsOo do ar’endatábo cabe ao ohcal de jusbea essa

diligéncia Quo terà lugar de segundo a sexta eritre as 6 e as 21 horas

Em conclusao, as nor rnas pubs cuais se rege o regime do orrendornento p ira a hobiraçãa deorreni nOo so

dos clip omas supro mencionados, rnas igualrnente do j.goCivU, do cjgo do Conotrucão e da Hahitac-ao

e do COdo da Sequranca Soc’ab 0 portal Jo S.’. i ,Occ’e,t contém do forma detaihada e

completa, anna a icni.aéo espeita’ite a esta matéria.

IRLAN DA

A Irtanda possuia urn mercado de arrendarnento corn regras substancrairnente diferentes, ate a entrada er-n

vigor do Rcsidentia/ T andes It
, corn as alteraçOes introduzidas pelo HousThjnn/sce//aneorrs

pp.yjionsAct2Oi 9

Q Te’rorc;r s / 200.n: a •. a sr a ‘,• us no ‘a drso•st x

• Maim prohss uflO zaçOo no relacronarnento proprretáriu/arrendatàrio (porte 2)

Mr prot iO oar rrquc!nos (porte 2/

• Cr açao do ann ncan snro ltor roL vo no esoluou do corrl los corn o ubjurs o Jo a icr

acil rau:a anaocnn pam as non-. Iruu paran 3,

Deixanac pam tans a Jcoa SitL;açaO de orre.ndamento scm cor:rato esorco coca pe coos be tc u

pequenos sonianas ou moses) ou corn contrato (nao necessanamente escrito) por periodos acirna cans seis

rneses.
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Assirn a renda passou a estar sujeita a rnecanismos especitrcos:

• enca d estabeleocla airass do neoocaçio mitre as rtes

• A sua deterrnrnaçao nao pode ser feita acirno dos valores cia mercado (secçdo l’s)

• A sia atualizaçOo tern que respeitar periodos be 12 nieses, a não ser que haju acorda escrito entre as

duas partes sobre outro piazo;

Passados seis meses de contrato sem qualquer cornLinlcacao por parte do proprietdrio, a inquihno

adquire o direito de passar para urn regme de arrendamento renovdvel ate 4 anos

• 0 contrato pode ser denunciado quando a arrendatbrio (seccao 34):

a) NOo cumprir a sua obrigacOo de pagamento da renda;

b) 0 proprietbrio chegar a acordo corn o arrendatdrio,

c) 0 proprietbrio necess tar da propriedade para habitaçao prOpria ou para mernbro da sua famHia

4) 0 praprietbrio desejarfazer obras de meihoramento e renovaçao

Qualquer confhto entre as partes e negociado através do Private Residential lenancies Board (PRTB)

(secçOo 151), organismo tutelado palo Mnslro do Ar ieCornurndndeseciovemo Local.

o PRTB a ‘‘mpsta por unconarios do Department of Environment, Hotitage and Local, solicitador,

advogados e quaisquer rnembros que a Ministro entenda ser necessbrios, que possuem regras de conduta

prop rias

o sitio Internet Cthzons s /iifuiiLo/ion apreseiita aria explcucfro sobre este diploma atravLs de docurnentos

temdticos nornearlarnente Ipusoe arranduinento diroitos decisres dos proprietdr:os direbos o cieveres dos

inquilinos a ciuinento be rendas

IV. Iniciativas legislativas e peticOes pendentes sobre a mesina matéla

• Iniciativas egislativas

Efetuada ama pesquisa a base de dados rio processo leqislativo e da atividade parlamentar, veriticou-se que,

neste rnomento nOc eiste qnalquer inciativa versando sobre iddntica matOria.

• Petiçdos

Efetuada ama pesquisa é base do ciados do processo legislativo e cia atividade parlamentar vent con-se que,

neste rnoniento, nba existe quaiquer peticbo versanbo sabre dOntica matéria
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V. Apreciacao clas consequências da aprovacão e dos previsIveis encargos corn a sua

aplicacao

____________ _________________

Em caso do aprovocão a presente nciatva nao deverá ter custos porn o Orcamento do Estado, uma vez que

a medda afeta mais as relaçOes de diredo phvado, entre nquU nos e senhohos anda que uma destas - .o

possa ser o Estado
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