
IllillIll illilip iii’..’..

!!!!i’IIIIIIIIIIIi!I!HH

ASSEMBLEIA DA NEPUBUCA

COMISSAO DE ECONOMIA, INOvAcA0, OBRAS PUBLICAS E INOVAçAO

Texto final

Apresentado pela Comissâo de Economia, Inovaçao, Obras Püblicas e Habitaçao

Relativa a

PROPOSTA DE LEI N.° 42/XIV/1.a (GOV)

ALTERA 0 REGIME EXCECIONAL PARA AS SITuAçOE5 DE MORA NO

PAGAMENTO DA RENDA NOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO NAO

HABITACIONAL, NO AMBITO DA PANDEMIA DA DOEN~A COVID-19

Artigo 1.0

Objeto

A presente lei procede I segunda alteração I Lei n.° 4-C 2020, de 6 de abril, alterada pela Lei

it0 1 2020, de 29 de rnaio, que estabelece urn regime excecional para as situaçôes de mora

no pagarnento da renda devida nos terrnos de contratos de arrendamento urbano

habitacional e nao habitacional, no âmbito da pandernia da doença COVID-1 9.

Attigo 2.°

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

Os artigos 8.°, 10.0 e 14.0 da Lei n.° 4-C/2020, de 6 de abril, nas suas redaçoes atuais, passam

a ter a seguinte redação:

<<Artigo 8.°

F. . .1
1 0 arrendatirio que preencha o disposto no artigo anterior pode diferir o pagamento das

rendas vencidas nos meses em que vigore o estado de ernergéncia e no primeiro rnês

subsequente.
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2 0 arrendatário que preencha o disposto no artigo anterior pode, de igual modo, diferir

o pagamento das rendas vencidas:

a Durante os meses em que, ao abrigo de disposicâo legal ou medida administrativa

aprovada no âmbito da pandemia da doença COVID 19, seja determinado o

encerramento das suas instalaçoes ou suspensäo da respetiva atividade;

b Nos três meses subsequentes ao mês em que ocorreu o levantamento da imposicáo

do encerramento das suas instalacöes ou da suspensão da respetiva atividade.

3 Nos casos previstos nos nümeros anteriores:

a) 0 diferimento näo pode, em qualquer caso, aplicar se a rendas que se vençam após

31 de dezembro de 2020;

b) 0 perIodo de regularização da divida tem inicio a I de janeiro de 2021 e prolonga

se ate 31 de dezembro de 2022;

c) 0 pagamento é efetuado em 24 prestacoes sucessivas, de valor correspondente ao

resultante do rateio do montante total em divida pot 24, liquidadas juntamente com

a renda do mês em causa ou ate ao oita~ o dia do calendário de cada mês, no caso

de renda näo mensal.

4 Para efeitos do disposto na alinea b) do námero anterior, o montante total em divida

exclui as rendas vencidas e já pagas, as quais se consideram, para todos os efeitos,

liquidadas.

5 Sem prejuIzo do disposto no n.° 3, o arrendatário pode, a qualquer altura, proceder ao

pagamento total ou parcial das prestaçôes em dIvida.

6 Os senhorios cujos arrendatirios deixem de pagar as rendas nos termos dos nümeros I

a 3 deste artigo, podem solicitar a concessâo de uma linha de crédito com custos

reduzidos, a regulamentar, para suportar a diferença entre o valor da renda mensal

devida e o valor resultante da aplicacIo ao rendimento mensal ou a faturação mensal do

senhorio, de uma taxa de esforço maxima de 350 o, cuja demonstração é efetuada nos

termos da portaria a aprovar pelo membro do governo responsável pela irea da

economiai+

<<Artigo 10.0

I.. .1
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2 Sern prejuizo do disposto no nómero anterior, o presente capItulo näo se aplica aos

estabeleciimentos inseridos em conjuntos comerciais que beneficiem do regime previsto

no n.° 5 do artigo 168.°-A da Lei n.° 2 2020, de 31 de marco, na sua redaçao ama!.>>

<Artigo 14.°

[. . •1

I

2 (...)

3 0 disposto no artigo 8.°-A é aplicável as rendas que se vençam a partir de I de juiho de

2020 ate ao dia 31 de dezembro de 2020, sendo o prazo indicado no námero I do artigo

8.°-A, de 20 dias para as rendas que se vençarn durante o mCs de juiho de 2020.>>

Artigo 3.°

Aditamento a Lei n.° 4-C/2020, de 6 de abtil

São aditados I Lei n.° 4-C 2020, de 6 de abril, na sua redação atual, os artigos 8.° A, 12.°-A

e 13.° A corn a seguinte redaçao:

e~Ardgo 8.° A

[. .

1 0 arrendatário que pretenda beneficiar do regime previsto no artigo anterior deve

comunicar a sua intençIo ao senhorio, por escrito e ate cinco dias antes do vencimento

da primeira renda em que pretenda beneficiar do regime previsto no presente artigo,

mediante carta registada corn aviso de receção, enviada para a respetiva morada

constante do contrato de arrendamento ou da sua comunicação imediatamente anterior.

2 Ern alternadva a comunicaçao prevista no ntimero anterior, o arrendatário pode

endereçar ao senhorio, mediante carta registada corn aviso de receçIo, enviada para a

respetiva morada constante do contrato de arrendamento ou da sua cornunicação

imediatarnente anterior, urna proposta de acordo de pagamento das rendas vencidas e

vincendas, diferente da solução prevista no artigo anterior.

3 As cornunicaçöes previstas nos nürneros I e 2 deste ardgo devem conter para além dos

elementos au indicados, sob pena de ineficicia:
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a) Que o prazo de resposta é de 10 clias, nos termos do nümero 4 deste ardgo,

considerando-se corno falta de resposta o incumprimento deste prazo;

b) 0 conteádo que pode apresentar a resposta, flog termos dos nurneros 4 e 6 deste

artigo;

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

4 A aceitação do acordo ou a respetiva recusa devem set transmitidas pelo senhorio, por

escrito, através de carta registada corn aviso de receção para a rnorada do locado, no

prazo de 10 dias após a receção da proposta do arrendatário.

5 - Em caso de auséncia de resposta do senhorio ou de resposta transmitida depois do prazo

previsto no numero anterior, presume se que o senhorio rnanifestou o seu acordo I

proposta do arrendatirio.

6 0 senhorio pode, no prazo previsto no n.° 3, formular urna contraproposta ao

arrendatario, I qual este deve responder no prazo de dez dias, sendo que a rejeição da

rnesma pelo arrendatário, ou a auséncia de resposta deste dentro do prazo, deterrnina a

aplicabilidade do regime previsto no artigo anterior.

7 0 disposto no nárnero I do artigo 10.0 do NRAU nb se aplica I cornunicaçIo referida

no nümero I deste artigo, aplicando se fiesta situaçIo o regime previsto no nómero 3 a

5 daquela disposiçbo legal.

Artigo 12.°-A

Garantias Bancãrias

No decurso da situaçIo excecional de prevençbo, contençio, mitigaçbo e tratarnento da

infeçIo epidemiológica por SAPS CoV 2 e da doença COVID 19, o senhorio nb poderá

executar garantias bancárias pelo incurnprimento no pagarnento de rendas nao habitacionais.

Artigo 13.° A

Regimes rnais favoriveis

0 disposto na presente lei nbo prejudica a existéncia de regimes rnais favoráveis ao

arrendatário, decorrentes da lei ou de acordo, celebrado ou a celebrar entre as partes,

norneadarnente, acordos de perdao de divida ou acordos de diferimento no pagarnento

de rendas rnais benéficos para o arrendatário.
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2 Nos casos de arrendamento não habitacional, existindo acordo previamente celebrado

que estabeleça condiçöes menos favoráveis para o arrendatário, o mesmo fica sem efeito

mediante comunicação a enviar pelo arrendatário, no prazo de trinta dias após a entrada

em vigor da presente Iei, para a morada do senhorlo constante do contrato de

arrendamento ou da sua comunicação imediatamente anterior, através da qual o

arrendatário manifesta a intenção de aplicar o presente regime.

3 Clausulas de renáncia a direitos atribuidos pela presente lei ou de recurso a meios

judiciais e ainda de aceitação de aumentos de renda ou do perlodo do contrato disposras

nos contratos referidos no námero anterior são nulas.

4 o caso previsto no nümero 2, as quantias que já tenham sido pagas a tItulo de renda

nao sao devolvidas ao arrendatário, relevando antes para efeitos de cilculo do montante

total em divida a que se refere a alinea b do n.° 3 do artigo 8.°.

5 0 disposto no nómero I do artigo 1O.° do NRAU não se aplica I comunicaçao referida

no nümero I deste artigo, aplicando-se nesta situação o regime previsto no námero 3 a

5 daquela disposiçao legal.>>

Attigo 4.°

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicaçao.

Palácio de São Bento, em 21 de juiho de 2020

0 Vice-

(Pedro Coimbra)
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