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PROPOSTA DE ALTERAçA0

Projeto de Lei nfl 483/XIV/1.

Altera a regime extraordinário de proteçao dos arrendatários

(4.! alteraçào a Lei n.9 1-A/2020, de 19 de marco)

Artigo lfl
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Artigo 2.
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“Artigo 8.

1. Ficam suspensos ate 31 de dezembro de 2020:
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2. 0 disposto no nümero anterior depende do regular pagamento da renda

devido nesse mês, salvo se os arrendatários estiverem abrangidos pelo regime

previsto no artigo 8. da Lei n.9 4-C/2020, de 6 de abril.

Artigo 2.-A [NOVO]

0 disposto no nümero 2 do artigo 8. da Lei n.2 1-A/ 2020, de 19 de marco aplica-se as

rendas devidas nos meses de outubro a dezembro de 2020.

Artigo 3.2

Lisboa, 21 de setembro de 2020

0 Deputado

Hugo Costa
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PROJETO DE LEI N.° 4831X1V11 . (SE) — Alarga o Regime Extraordinário de

proteçao dos arrendatarios

PROPOSTA DE ALTERAçA0

I... I

Artigo 1.0

i:••• I

A presente lei procede a 6 alteraçao a Lei I-A/2020, de 19 de marco, alterada pela Lei
4-A/2020. de 6 de abril, pela Lei n.° 4-B/2020, de 6 de abril, pela Lei fl.0 14/2020, de 9
de maio. pela Lei n.° 16/2020. de 29 de maio, e pela Lel fl.0 28/2020. de 28 de juiho.
alargando o regime extraordinário de proteção dos arrendatários ate ao final do arm de
2020.

Artigo 2.°
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“Artigo 8.°
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1 - Ficam suspensos ate 30 de setembro de 2020:

a) 0 prazo indicado no artigo I 053.° do Código Civil, se o término desse prazo ocorrer
durante o periodo de tempo em que vigorarem as referidas medidas;

b) A execuçâo de hipoteca sobre imovel que constitua habitação própria e permanente
do executado.
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2- Ficam suspensos ate 31 de dezembro de 2020

a) A prodticao de efeitos das denüncias de contratos de arrendamento habilacional e não

habitacional efetuadas pelo senhorlo;

b) A caduc[dade dos contratos de arrendamento habitacionais e nAo habitacionais, salvo

se o arrendatario não se opuser a cessação;

c) A produçao de efeitos da revogação, da oposição a renovaçäo de contratos de

arrendamento habitacional e näo habitacional efetuadas pelo senhorio.

3 — Nas situaçOes em que se verifique violaçao. por parte do arrendatário, das

obrigacOes decorrentes da prorrogaçäo do prazo de entrega do imdvel. norneadamente a

falta de pagamento da contraprestaçao correspondente a sua ocupacào. as suspensöes

indicadas nas alineas a) a c) do nñmero antecedente terminam em 30 de setembro de

2020.”

Palácio de São Bento, 22 de setembro de 2020

Os Deputados do PSD


