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GRUPO PARLAMENTAR

PROPOSTA DE LEI N.9 42/XIV/1.!
G59 205ss
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Altera o regime excecional para as situaçöes de mora no pagamento da

renda nos contratos de arrendamento nâo habitacional, no âmbito da

pandemia da doença COVID-19

Propostas de aIterac~o

Ao abrigo das disposicöes constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo assinados

apresentam as seguintes propostas de alteração a Proposta de Lei fl.2 42/XIV/1.!:

Artigo 1.2

Artigo 2.2

[...]

<Artigo 8.°

[. . •1

I (. .

2 (..j.

3- (...).

4- (...)

5 (...). r-Pw
6 Os senhotios cujos arrendatãrios deixem de pagar as rendas nos tennos e —

dos nürneros 1 a 3 deste artigo, podem solicitar a concessào de urn — PC))

I



~‘ARIfl)C) 30(M( OFMOCRATA

GRUPO PARLAMENTAR

empréstimo scm juros para suportar a diferença entre o valor da renda

mensal devida e o valor resultante da aplicaçao ao rendimento mensal ou a
faturaçao mensal do senhorio, de uma tan de esforço maxima de 35%,

cuja demonstraçao é efetuada nos termos da portaria a aprovar pelo

membro do governo responsável pela area da economia.n

Artigo 14.°

(...)

2-(...)

3 0 clisposto no artigo 8.° A é aplicável Is rendas que se vençam a partir de I de juiho de 2020g —

ate ao dia 31 de dezembro de 2020, sendo o prazo indicado no námero I do artigo 8.°-A, de 20 A ~

dias para as rendas que se vençam durante o més de juiho de 2020.>>

Artigo 3.9

I...]

~cArtigo 8.-A

I..].

0 arrendatário que pretenda beneficiar do regime previsto no artigo anterior — ?S,RW

deve comunicar a sua intençäo ao senhorio, pot escrito e ate cinco dias ames C — 13&

do vencimento da primeira renda em que pretenda beneficiar do regime A —

previsto no presente artigo, mediante carta registada corn aviso de receçäo,

enviada para a respetiva morada constante do contrato de arrendamento ou da

sua comunicaçâo imediatamente anterior.

—- £5 PSP2 Em alternativa I cornunicaçao prevista no nómero anterior, o arrendatário pode r
C —DCendereçar ao senhorio, mediante carta registada com aviso de receçIo, enviada A — pc P

2
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pan a respetiva morada constante do contrato de arrendamento ou da sua

eomunicaçao imediatamente anterior, urna proposta de acordo de

pagamento das tenths vencidas e vincendas, diferente da soluçào prevista no

artigo anterior.

3- As comunicaçoes previstas nos nümeros 1 e 2 deste artigo devem conter — P~, ~9
pan alem dos elementos ali indicados, sob pena de ineflcácia: C —

A— PC?a) Que o prazo de resposta é de 10 dias, nos termos do nümero 4 deste

artigo, considerando-se como falta de resposta o incumprimento deste

prazo;

b) 0 conteüdo que pode apresentar a resposta, nos termos dos nüineros

4 e 6 deste artigo;

c) As consequências da falta de resposta, nos termos do nümero 5 deste

artigo.

4. (anterior 3.).

5. (anterior 4.).

6. (anterior 5.).

7. 0 disposto no mimero 1 do artigo 1O.° do NRAU nâo se aplica a f - f’S, i’SP
comunicaçâo referida no nümero 1 deste artigo, aplicando-se nesta C’ —

situaçâo o regime previsto no námero 3 a 5 daquela disposiçào legal. p

Artigo 13.° A

Regimes mais favoráveis

1- ~..j

2 - Nos casos de arrendarnento não habitacional, existindo acordo previatnente

celebrado que estabeleça condiçöes menos favoriveis para o arrendatário, pode

este proceder a respetiva revogaçâo, mediante carta registada corn aviso de

receçäo, enviada para a morada do senhorio constante do contrato de

3
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arrendarnento ou da sua cornunicaçao irnediatarnente anterior, através da

qual o arrendatário manifesta a intençào de revogar o acordo e aplicar o regime

previsto na presente lei.

3- (...)

4 A comunicaçâo prevista no nüinero 1 deste artigo deve conter para além

dos elementos ali indicados, sob pena de ineficacia:

a) Que o prazo de resposta é de 10 dias nos termos do nümero 5 deste artigo,

considerando-se como falta de resposta o incurnprirnento deste prazo;

b) 0 conteüdo que pode apresentar a resposta, nos termos dos nürneros 5 e 7

deste artigo;

c) As consequências da falta de resposta, nos termos do nümero 6 deste

artigo.

5 - A aceitaçäo do pedido de revogação ou a respetiva recusa devern ser

transmitidas pelo senhorio, pot escrito, através de carta registada corn

aviso de receçâo pan a morada do locado, no prazo de 10 dias após a

receçâo da proposta do arrendatário.

6 - Em caso de ausëncia de resposta do senhorio ou de resposta transmitida

depois do prazo previsto no nümero anterior, presume-se que o senhorio

manifestou o seu acordo ao pedido de revogaçâo proposto pelo

arrendatãrio.

7 - 0 senhorio pode, no prazo previsto no n.° 3, formular uma

contraproposta ao arrendatário, a qual este deve responder no prazo de

cinco dias, sendo que a rejeiçào da rnesma pelo arrendatário, ou a

ausência de resposta deste dentro do prazo, deterrnina a aplicabilidade do

regime previsto no artigo anterior.

S - 0 disposto no nümero 1 do artigo 10.° do NRAU nâo se aplica a
comunicaçao referida no nümero 1 deste artigo, aplicando-se nesta

situaçâo o regime previsto no nürnero 3 a 5 daquela disposiçao legaLn

4
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Artigo 4•9

As≤embleia da RepUblica, 17 de juiho de 2020

Os Deputados

Afonso Oliveira

CristOvâo Norte

Jorge Salgueiro Mendes

Marcia Passos
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PROPOSTA DE ALTERAçAO

Proposta de Lei n.9 42/XIV/1.!

Altera o regime excecional para as situaçöes de mora no pagamento da renda nos

contratos de arrendamento nâo habitacional, no âmbito da pandemia da doença

COVID-19

A aprovaçäo da Proposta de Lei n.Q 33/XVI/1.~, a qual ~cAprova o Orçamento

Suplementar para 2020>>, vem determinar, entre outras rnodificaçöes, o aditamento do

artigo 168.~-A a Lei n.9 2/2020, de 31 de marco. Nos termos do n.2 5 deste artigo 168.2.

A, nos casos em que sejam aplicáveis formas especIficas de contratos de exploraçâo de

imóveis para comércio e serviços em centros cornerciais, nào são devidos quaisquer

valores a titulo de rendas minimas, ate 31 de marco de 2021, sendo apenas devido aos

proprietários dos centros cornerciais o pagarnento da componente variável da renda,

calculada sobre as vendas realizadas pelo lojista, mantendo-se ainda a responsabilidade,

da parte dos lojistas, pelo pagamento de todas as despesas contratualmente acordadas,

designadamente as referentes a despesas e encargos cornuns.

0 que significa que os estabelecimentos comerciais que se encontrern localizados em

conjuntos comerciais, cujo contrato de exploração de imOvel preveja urn parte de

remuneração fixa e uma parte de rernuneração variável, estão dispensados de pagar a

parte relativa a cornponente fixa da renda, ficando apenas adstritos ao pagamento da

componente variável e de todas as despesas contratualmente acordadas.

A introduçâo daquela norma não acautelou, porérn, a articulação da mesrna com o

regime previsto na Lei n.2 4-C/2020, de 6 de abril, o que pode determinar a possIvel

interpretação segundo a qual, relativamente a componente variável da renda e a todas

as despesas contratualrnente acordadas, os operadores comerciais podem continuar a



(~) PARTIDO
Soc IALI STA
PAPLAIvi H’rro

r
invocar a aplicação do regime previsto naquela Iei, solução que nào se pode aceitar e

cujos resultados praticos se mostra imperioso reverter.

Assim:

o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propöe a alteraçäo do artigo 2.~ da Proposta

de Lei fl.2 42/XIV/1.~, corn a seguinte redacão:

Artigo 2.~

Alteraçâo a tel n.2 4-c/2020, de 6 de abril

Os artigos 8.~ e 10.2 da Lei n.2 4-c/2020, de 6 de abril, na sua redaçâo atual, passa~ a

ter a seguinte redaçâo:

~Artigo 10.2

F...]

1- [anterior corpo do artigo] — PS, f’SJ)

2 - Sem prejuIzo do disposto no nümero anterior, o presente capItulo nâo se aplica aos A —

estabelecimentos inseridos em conjuntos comerciais que beneficiem do regime

previsto no n.2 5 do artigo 168.2~A da Lei n.2 2/2020, de 31 de marco, na sua redaçâo

atuala

Lisboa, 17 de juiho de 2020

Os Deputados e as Deputadas

Carlos Pereira
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Hugo Costa

ugo Carvaiho

Marina Gonçalves
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PROPOSTAS DE ALTERAçA0

Proposta de Lei n.2 42/XIV - “Altera o regime excecional para as

situaçOes de mora no pagamento da renda nos contratos de

arrendamento nao habitacional, no ámbito da pandemia da doença

COVID-19”

~Artigo 1.2

Objeto

A presente lel procede a segunda alteraçao a Lel n.2 4-C/2020, de 6 de abril, alterada

pela Lei n.~ 17/2020, de 29 de malo, que estabelece urn regime excecional para as

situaçöes de mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de

arrendamento urbano habitacional e nao habitacionaJ, no âmbito da pandemia da

doença COVID-19.

Artigo 2.~

Alteraçao a Lei n.2 4-C/2020, de 6 de abril

0 artigo 8.° da Lei n.2 4-C/2020, de 6 de abril, na sua redaçâo atual, passa a ter a

seguinte redaçao:

~Artigo 8.~

L~1

1 - 0 arrendatário que preencha o disposto no artigo anterior pode diferir o pagarnento

das rendas vencidas nos meses em que vigore o estado de emergência e nos três meses

subsequentes.

Assembleia cia Republica - Palacio deS Sento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 213917592- Fax: 213917 59
Email: bloco.esquerda@be parlamentopt - http://www.beparlamentonet/



2-[...].

3 - Nos casos previstos nos nümeros anteriores:
F-~çpc~

a) Revogado. c - PS, pcp
b) 0 perIodo de regularizaçâo da dIvida tern início 6 meses após termo do -p

diferirnento de pagamento, nos terrnos definidos nos nümeros anteriores e C. —

prolonga-se durante 36 meses;

C) 0 pagamento é efetuado em 36 prestaçOes sucessivas, cle valor correspondente F— 13&,PC ~
ao resultante do rateio do montante total em divida por 36, liquidadas C — PS, Psi:
juntamente corn a renda do mês em causa ou ate ao oltavo dia do calendário de

cada més, no caso de renda nao mensal.

4-[...].

5-[...].

Artigo 9fl

1—(..j.

2—(..j.

3 — Os arrendatários que preencharn o disposto no artigo 7•Q, no decurso da situação c. — ~

excecional de prevençäo, contençäo, rnitigaçâo e tratarnento da infeção

epiderniológica por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, podern resolver

unilateralmente o contrato de arrendamento.n

Artigo 32

Aditamento a Lei nfl 4-C/2O2O, de 6 de abril

São aditados a Lei n.9 4-C/2020, de 6 de abril, na sua redação atual, os artigos 8.~-A,

12.~-A e 13.~-A corn a seguinte redação:

1NOV01 Artigo 12.~-A

Assembleia da Republica - Palácio des Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 213917592- Fax: 213917459
Email: bloco.esquerda@be parlamentopt http://wwwbeparlamento.net/



Garantias Bancarias /
c-9sj~

No decurso da situaçâo excecional de prevençao, contenção, mitigação e

tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, o

senhorio não poderé executar garantias bancárias pelo incumprimento no

pagamento de rendas não habitacionais.

Artigo 13.2-A

Regimes mais favoráveis

1-[...j.

2-[...j.

C’— 959
[NOVOJ 3 - Clausulas de renüncia a direitos atrihuldos pela presente Iei ou de

recurso a meios judiciais e ainda de aceitação de aumentos de renda ou do

perIodo do contrato dispostas nos contratos referidos no nümero anterior são

nulas.

4 - (anterior fl.2 3).>>

Artigo 42

Entrada em vigor

A presente id entra em vigor no dia seguinte ao da sua pubiicaçao.>>

Assemblela da Repüblica, 17 de juiho de 2020.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,

Assernbleia da Repüblica alácio deS. Bento - 1249-068 Lisboa -Telefone: 213917592- Fax: 213917459
Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt http://www.beparlamento.net/
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Proposta de Lei n.Q 42/XIV/1.~

Altera o regime excecional para as situaçöes de mora no pagamento da renda nos

contratos de arrendamento näo habitacional, no ámbito da pandernia da doença

COVID-19

PROPOSTA DE ALTERACAO

~ /2ozo

Artigo 2.2

F...]

~Artigo 3.2

1- (...)

2-

3- (...)

4- (...)

5~.)

6- Os senhorios cujos arrendatarios deixern de pagar as rendas nos termos dos ~ — psp
nümeros 1 a 3 deste artigo, podem solicitar a concessâo de urna linha de )D~— ~S&)

crédito corn custos reduzidos, a regularnentar, para suportar a diferença entre

o valor da renda mensal devida e o valor resultante da aplicaçâo ao rendimento

mensal ou a faturaçâo rnensal do senhorio, de urna taxa de esforço rnáxima de

35%, cuja demonstraçao é efetuada nos termos da portaria a aprovar pelo

membro do governo responsável pela area da econornia.
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Lisboa, 21 de juiho de 2020

Os Deputados e as Deputadas

Carlos Pereira

Hugo Costa

Hugo Carvaiho

Marina Gonçalves


