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PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO

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

situações de mora no pagamento da renda nos contratos de

arrendamento não habitacional, no âmbito da pandemia da doença

COVID-19”

((Artigo 1.

Objeto

A presente lei procede à segunda alteração à Lei n.2 4-C/2020, de 6 de abril, alterada

pela Lei n.2 17/2020, de 29 de maio, que estabelece um regime excecional para as

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

arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia da

doença COVID-19.

Artigo 2.2

Alteração à Lei n.2 4-C/2020, de 6 de abril

O artigo 8.2 da Lei n.2 4-C/2020, de 6 de abril, na sua redação atual, passa a ter a

seguinte redação:

«Artigo 8.

1 - O arrendatário que preencha o disposto no artigo anterior pode diferir o pagamento

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

subsequentes.
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2-[...j.

3 - Nos casos previstos nos números anteriores:

a) Revogado.

b) O período de regularização da dívida tem início 6 meses após termo do

diferimento de pagamento, nos termos definidos nos números anteriores e

prolonga-se durante 36 meses;

c) 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.

4-[...j.

Artigo 9•2

[...1

1-(..j.

2-[.j.

3 — Os arrendatários que preencham o disposto no artigo 70, no decurso da situação

excecional de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção

epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, podem resolver

unilateralmente o contrato de arrendamento.»

Artigo 32

Aditamento à Lei n.e 4-C/2 020, de 6 de abril

São aditados à Lei n.° 4-C/202(], de 6 de abril, na sua redação atual, os artigos 8.0-A,

12.eA e 13.2-A com a seguinte redação:

[NOVOI Artigo 12.-A
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Garantias Bancárias

No decurso da situação excecional de prevenção, contenção, mitigação e

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

senhorio não poderá executar garantias bancárias pelo incumprimento no

pagamento de rendas não habitacionais.

Artigo

Regimes mais favoráveis

2-[...].

LNOVOI 3 - Clausulas de renúncia a direitos atribuídos pela presente lei ou de

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

período do contrato dispostas nos contratos referidos no número anterior são

nulas.

4- (anterior n.23j»

Artigo 4A

Entrada em vigor

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

Assembleia da República, 17 de julho de 2020.
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