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Proposta de Lei 30/XIV - Altera as medidas excepcionais e temporárias de 

resposta à pandemia da doença COVID-19

Propostas de alteração

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e o

deputado do PAN abaixo assinados apresentam as seguintes propostas de alteração à

Proposta de Lei n.º 30/XIV:

«Artigo 1.º

[…]

A presente lei procede:

a) À terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março, alterada pelas Leis n.ºs 4-

A/2020 e 4-B/2020, ambas de 6 de Abril, que aprova medidas excepcionais e 

temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-

CoV-2 e da doença COVID-19;

b) À primeira alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de Abril, que aprova o regime excepcional 

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 COVID-

19;

c) À primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de Abril, que estabelece regimes 

excepcionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à primeira 

alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de Março, e à quarta alteração à Lei n.º 

27/2007, de 30 de Julho.

Artigo 2.º

[…]
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[…]:

“Artigo 8.º

[…]

Enquanto vigorar a declaração da situação de calamidade, nos termos da Lei n.º 27/2006, de 3 

de Julho, e até terem decorrido três meses sobre a respectiva cessação, ficam suspensos:

a) […];

b) […];

c) […];

d) […];

e) […].»

Artigo 3.º

[…]

[…]:

“[…]

Artigo 8.º-A

[…]

1-O encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo da presente lei não pode ser 

invocado como fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos 
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de arrendamento não habitacional ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis, 

nem como fundamento de obrigação de desocupação de imóveis em que os mesmos se 

encontrem instalados.

2- O Governo adoptará as disposições necessárias para assegurar a criação de um mecanismo 

de apoio que permita garantir aos senhorios não-habitacionais a compensação do valor da 

renda mensal, devida e não paga ao abrigo do número anterior e da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de 

Abril.“

Artigo 3.º-A

Alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de Abril

Os artigos 4.º, 8.º, 9.º e 12.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de Abril, na sua redacção actual, passam

a ter a seguinte redação:

“Artigo 4.º

[…]

Nas situações previstas no artigo anterior, o senhorio só tem direito à resolução do contrato 

de arrendamento, por falta de pagamento das rendas vencidas nos meses em que vigore o 

estado de emergência e a situação de calamidade e no primeiro mês subsequente, se o 

arrendatário não efectuar o seu pagamento, no prazo de 12 meses contados do termo desse 

período, em prestações mensais não inferiores a um duodécimo do montante total, pagas 

juntamente com a renda de cada mês.

Artigo 8.º

[…]

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 a situação de calamidade 
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e no primeiro mês subsequente, para os 12 meses posteriores ao término desse período, em 

prestações mensais não inferiores a um duodécimo do montante total, pagas juntamente 

com a renda do mês em causa.

Artigo 9.º

[…]

1 — A falta de pagamento das rendas que se vençam nos meses em que vigore o estado de 

emergência e a situação de calamidade e no primeiro mês subsequente, nos termos do artigo 

anterior, não pode ser invocada como fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de 

extinção de contratos, nem como fundamento de obrigação de desocupação de imóveis.

2 — […].

Artigo 12.º

[…]

1 — A indemnização prevista no n.º 1 do artigo 1041.º do Código Civil, por atraso no 

pagamento de rendas que se vençam nos meses em que vigore o estado de emergência e a 

situação de calamidade e no primeiro mês subsequente, não é exigível sempre que se 

verifique o disposto nos artigos 4.º e 7.º da presente lei.

2 — […].”

Artigo 3.º-B

Alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de Abril

Os artigos 4.º, 5.º e 7.º da Lei n.º 7/2020, de 10 de Abril, na sua redacção actual, passam a ter a 

seguinte redacção:

“Artigo 4.º
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[…]

1 — Durante o estado de emergência e a situação de calamidade e no mês subsequente, não 

é permitida a suspensão do fornecimento dos seguintes serviços essenciais, previstos no n.º 2 

do artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho:

a) […];

b) […];

c) […];

d) […].

2- […].

3- […].

4- […].

5- O plano de pagamento referido no número anterior é definido por acordo entre o 

fornecedor e o cliente, devendo iniciar -se no segundo mês posterior à situação de 

calamidade.

Artigo 5.º

[…]

1 — Fica suspensa a cobrança de comissões devidas pela utilização e realização de operações 

de pagamento através de plataformas digitais dos prestadores de serviços de pagamentos,

designadamente de homebanking ou de aplicações com instrumento de pagamento baseado 

em cartão, para as pessoas que estejam em situação de isolamento profilático ou de doença 

ou que prestem assistência a filhos ou netos, conforme estabelecido no Decreto -Lei n.º 10 -

A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou que tenham sido colocadas em redução do 
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período normal de trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho, em virtude de crise 

empresarial, em situação de desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, I. P., bem como para as pessoas que sejam elegíveis para o apoio extraordinário 

à redução da atividade económica de trabalhador independente, nos termos do artigo 26.º 

do referido decreto -lei, ou sejam trabalhadoras de entidades cujo estabelecimento ou 

atividade tenha sido objeto de encerramento determinado durante o período de estado de 

emergência, nos termos do artigo 9.º do Decreto n.º 2 -B/2020, de 2 de abril, e de situação de 

calamidade, declarada nos termos da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho.

2- […].

Artigo 7.º

[…]

1 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 a 4 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 158/2002, de 2 

de julho, enquanto vigorar o estado de emergência e a situação de calamidade, o valor dos 

Planos de Poupança Reforma (PPR) pode ser reembolsado nos termos do n.º 3, até ao limite 

mensal do indexante dos apoios sociais, pelos participantes desses planos e desde que um 

dos membros do seu agregado familiar esteja em situação de isolamento profilático ou de 

doença ou prestem assistência a filhos ou netos, conforme estabelecido no Decreto -Lei n.º 

10 -A/2020, de 13 de março, ou que tenha sido colocado em redução do período normal de 

trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial, em 

situação de desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., 

bem como seja elegível para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de 

trabalhador independente, nos termos do artigo 26.º do referido decreto -lei, ou seja

trabalhador de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de 

encerramento determinado durante o período de estado de emergência, nos termos do 

artigo 9.º do Decreto n.º 2 -B/2020, de 2 de abril, e de situação de calamidade, declarada nos 

termos da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho.

2 — […].
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3 — […].”»

Palácio de São Bento, 4 de Maio de 2020.

As Deputadas e o Deputado,

André Silva

Bebiana Cunha

Cristina Rodrigues

Inês de Sousa Real


