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Texto de Substituição 

 

Apresentado pela Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação 

Relativo ao 

 

Projeto de Lei n.º 724/XIV/2.ª (BE) 

Regime Extraordinário de Apoio à Manutenção de Habitação e Espaços 

Comerciais no Período de Mitigação e Recuperação do SARS CoV-2 

(6.ª Alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril) 

 

Artigo 1.º 

Alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril 

São alterados os artigos 5.º, 8.º-B, 8.º-C, e 14.º à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, com as posteriores 

alterações, com a seguinte redação: 

“Artigo 5.º 

(...) 

 

1 - (...). 

2 - (...). 

3 - (...). 

4 - (...). 

5 - (...). 

6 - (...). 

7 - (...). 

8 - (...). 
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9 - (...). 

10 - (...). 

11 - (...). 

12 - (...). 

13 - Na falta de redução a escrito do contrato de arrendamento, o inquilino pode provar a existência 

desse título por qualquer forma admitida em direito, demonstrando a utilização do imóvel sem 

oposição do senhorio assim como o pagamento mensal da respetiva renda por um período de 6 

meses, valendo a forma como validação para acesso ao apoio previsto. 

14 - Nos casos previstos no artigo anterior, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, I.P., 

comunica a situação irregular ao Ministério Público e à Autoridade Tributária para que se proceda à 

regularização dos contratos nos termos da Lei n.º 13/2019. 

15 – Este apoio é prolongado a todo o ano de 2021 e o valor atribuído deve ser usado, exclusivamente, 

para o pagamento da renda devida. 

 

Artigo 8.º-B 

(...) 

1 - Aos arrendatários cujos estabelecimentos tenham sido encerrados, por determinação legal ou 

administrativa da responsabilidade do Governo, desde, pelo menos, março de 2020, e que, a 1 de 

janeiro de 2021, ainda permanecem encerrados aplica-se o disposto no artigo 8º e nos números 

seguintes. 

2 - (revogado) 

3 - Relativamente às rendas vencidas em 2021, o arrendatário pode requerer o diferimento do 

pagamento das rendas, correspondentes aos meses em que os estabelecimentos se encontrem 

encerrados e nos três meses subsequentes, aplicando-se o disposto no artigo 8º. 

4 - O arrendatário que pretenda beneficiar do regime previsto nos números anteriores deve 

comunicar a sua intenção ao senhorio, por escrito até 30 dias após a entrada em vigor deste diploma, 

retroagindo os seus efeitos a 1 de janeiro de 2021, se a comunicação tiver sido posterior a esta data. 

5 - (...). 
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6 - (...). 

7 - O diferimento no pagamento das rendas nos termos do presente artigo não constitui falta ou mora 

no pagamento das rendas em causa para quaisquer efeitos legais. 

8 - O arrendatário que pretenda beneficiar do regime previsto nos números 1 a 3 e não tenha 

comunicado essa intenção ao senhorio nos termos do n.º 4, pode fazê-lo até ao dia 31 de julho de 

2021, retroagindo os seus efeitos a 1 de janeiro de 2021. 

9 – Na hipótese prevista no número anterior, o senhorio não é obrigado a devolver ao arrendatário 

o valor de rendas que tenham sido entretanto liquidadas, valendo o diferimento apenas para as rendas 

não liquidadas.  

10 - O arrendatário que tenha comunicado ao senhorio a intenção de beneficiar do regime previsto 

no presente artigo, quer ao abrigo do n.º 4, quer ao abrigo do n.º 8, pode comunicar ao senhorio, até 

31 de dezembro de 2021, nos termos previstos no n.º 5, que pretende que as prestações em dívida 

sejam liquidadas nos seguintes termos: 

a) O período de regularização da dívida tem início a 1 de janeiro de 2022 e prolonga-se até 31 

de dezembro de 2024; 

b) O pagamento é efetuado em 36 prestações sucessivas, de valor correspondente ao resultante 

do rateio do montante total em dívida por 36, liquidadas juntamente com a renda do mês em 

causa ou até ao oitavo dia do calendário de cada mês, no caso de renda não mensal. 

 

Artigo 8.º-C 

(...) 

1 - Os arrendatários que, no ano de 2020, sofreram uma quebra de faturação entre 25 % e 40 %, 

recebem um apoio a fundo perdido de valor equivalente a 30 % do valor da renda, com o limite de 

1200 (euro) por mês. 

2 - Os arrendatários que, no ano de 2020, sofreram uma quebra de faturação superior a 40 %, recebem 

um apoio a fundo perdido de valor equivalente a 50 % do valor da renda, com o limite de 2000 (euro) 

por mês. 
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3 – Este apoio é concedido a empresários em nome individual independentemente de terem 

contabilidade organizada ou trabalhadores a cargo. 

4 - Este apoio é ainda acessível por arrendatários que, mantendo a tipologia de espaço comercial e a 

sua natureza comercial, tenham mudado de espaço de arrendamento para outro com rendas inferiores 

às praticadas no espaço imediatamente anterior. 

5 – Este apoio é prolongado a todo o ano de 2021 e o valor atribuído deve ser usado, exclusivamente, 

para o pagamento da renda devida. 

Artigo 14.º 

(…) 

 

1 – (…) 

2 – (…) 

3 – (…) 

4 – O disposto na presente lei não abrange as situações de arrendamentos destinados a proporcionar 

alojamento temporário a turistas.” 

 

Artigo 2.º 

Entrada em vigor 

A presente Lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação em Diário da República.  

 

Palácio de São Bento, em 16 de junho de 2021 

 


