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Proposta de Lei n.º 129/XIII 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo 

assinados apresentam as seguintes propostas de alteração à Proposta de Lei n.º 129/XIII/: 

« Artigo 2.º 

Alteração ao Código Civil 

Os artigos 1083.º, 1084.º e 1098.º do Código Civil, aprovado pelo Decreto Lei n.º 47344/66, de 

25 de novembro, na sua redação atual, passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 1083.º 

[…]  

1 - […] 

2 - […]   

3 - É inexigível ao senhorio a manutenção do arrendamento em caso de mora igual ou superior 

a dois meses no pagamento da renda, encargos ou despesas que corram por conta do 

arrendatário ou de oposição por este à realização de obra ordenada por autoridade pública, 

sem prejuízo do disposto nos n.os 3 a 5 do artigo seguinte.  

4 - É ainda inexigível ao senhorio a manutenção do arrendamento no caso de o arrendatário se 

constituir em mora superior a oito dias, no pagamento da renda, por mais de quatro vezes, 

seguidas ou interpoladas, num período de 12 meses, com referência a cada contrato, não 

sendo aplicável o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo seguinte.  

5 –[…]   

6 - (NOVO) No caso previsto no n.º 4, o senhorio apenas pode resolver o contrato se tiver 

informado o arrendatário, por escrito registado com aviso de receção, após o terceiro atraso 

no pagamento da renda, de que é sua intenção por fim ao arrendamento naqueles termos. 

Artigo 1084.º 

[…]  

1 - […]  



2 - […]  

3 -[…]  

4 - […]  

5 - Fica sem efeito a resolução fundada na oposição pelo arrendatário à realização de obra 

ordenada por autoridade pública se, no prazo de um mês, cessar essa oposição. 

 

Artigo 1098.º 

[…]  

1 - O arrendatário pode impedir a renovação automática do contrato mediante comunicação 

ao senhorio com a antecedência mínima seguinte:  

a) 90 dias, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou superior a 

seis anos;  

b) 60 dias, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou superior 

a dois anos e inferior a seis anos;  

c) 30 dias, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou superior a 

seis meses e inferior a dois anos;  

d) Um terço do prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação, tratando-se de prazo 

inferior a seis meses.  

2 - […]  

3 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o arrendatário pode denunciá-lo a todo o 

tempo, mediante comunicação ao senhorio com a antecedência mínima seguinte:  

a) 60 dias do termo pretendido do contrato, se o prazo deste for igual ou superior a dois anos;  

b) 30 dias do termo pretendido do contrato, se o prazo deste for inferior a dois anos.  

4 - […] 

5 - […] 

6 - […] 

 

 

Palácio de São Bento, 18 de setembro de 2018 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP,  

  

 

 


