
(ê) PARTIDO
SOC IALISTA
PARLALv~ H’!TCJ

~ 396
Li

PROPOSTA DE ALTERAçAO

Proposta de Lel ri.2 42/XIV/1A

Altera o regime exceclonal para as sltuaçoes de mora no pagamento da renda nos

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

COVID-19

A aprovaçào da Proposta de Lei n.2 33/XVI/1.~, a qual (cAprova o Orçamento

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

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

A, nos casos em que sejam aplicáveis formas especificas de contratos de exploração de

imOveis para cornércio e serviços em centros comerciais, não são devidos quaisquer

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

proprietários dos centros cornerciais o pagamento 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 comuns.

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

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

remuneraçâo fixa e urna parte de remuneraçäo variável, estão dispensados de pagar a

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

componente variável e de todas as despesas contratualmente acordadas.

A introdução daquela norma não acautelou, porérn, a articulação da mesma corn o

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

interpretaç5o segundo a qual, relativarnente a componente variãvel da renda e a todas

as despesas contratualmente acordadas, os operadores comerciais podem continuar a
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invocar a a caçäo do regime previsto naquela Iei, soluçäo que não se pode aceitar e

cujos resultados práticos se mostra imperioso reverter.

Assim:

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

de Lei nfl 42/XIV/1.~, corn a seguinte redaçâo:

Artigo 2.~

Alteração a Lei nfl 4-C/2020, de 6 de abril

Os artigos 8.~ e 10.2 da Lei nfl 4-C/2020, de 6 de abril, na sua redaçào atual, passaffl a

ter a seguinte redação:

~Afligo 10.9

F...]

1 - [anterior corpo do artigo]

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

estabelecimentos inseridos em conjuntos comerciais que beneficiem do regime

previsto no nfl 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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