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Proposta de Alteração 

 (Correção de propostas de alteração do PCP: 

- n.º 2 do artigo 1069.º do Código Civil  (artigo 2.º da PPL ); 

- n.º 10 do artigo 36.º NRAU (artigo 3.º da PPL);  

- n.º 3 do artigo 8.º da PPL) 

 

 

Proposta de Lei n.º 129/XIII 

 

Estabelece medidas destinadas a corrigir situações de desequilíbrio na posição dos 

arrendatários e dos senhorios, a reforçar a segurança e estabilidade do arrendamento 

urbano e a proteger arrendatários em situação de especial fragilidade 

 

«Artigo 2.º  

(Alteração ao Código Civil) 

 

«Artigo 1069.º  

(Forma) 

 

1- O contrato de arrendamento urbano deve ser celebrado por escrito. 

2- Na falta de redução a escrito do contrato de arrendamento que não seja imputável 

ao arrendatário, este pode provar a existência de título por qualquer forma admitida 

em direito, por exibição de recibo de renda ou cumulativamente pela utilização do 

locado sem oposição do senhorio e pagamento mensal da respetiva renda por um 

período de seis meses. 

3- No caso de verificação do definido no número anterior, o contrato considera-se 

celebrado no tipo de duração indeterminada.» 

 

 

 



 

«Artigo 3.º  

(Alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro) 

 

Artigo 36.º  

(Arrendatário com idade igual ou superior a 65 anos ou com deficiência com grau de 

incapacidade igual ou superior a 60/prct.) 

 

1- […]. 

2- […]. 

3- […].  

4- […]. 

5- […]. 

6- […].  

7- Se o arrendatário invocar e comprovar que o RABC do seu agregado familiar é inferior a 

cinco RMNA:  

a)  […]; 

b) O valor da renda vigora por um período de 10 anos, correspondente ao valor da 

primeira renda devida e que foi apurada aquando do momento da atualização; 

c) […]. 

8- […]. 

9- […].  

10- Em caso de transição de contrato para o Novo Regime de Arrendamento Urbano,  

nos termos do artigo 30.º e seguintes do NRAU, por não invocação das circunstâncias 

do n.º 1 do presente artigo, quando o arrendatário residir no locado e tiver, à data da 

entrada em vigor da presente lei, idade igual ou superior a 65 anos ou grau 

comprovado de deficiência igual ou superior a 60%, o senhorio não pode opor-se à 

renovação do contrato.  

11- […]. 

12- A atualização extraordinária da renda prevista no número anterior não pode 

ultrapassar anualmente 20% do valor da diferença entre 1/25 do VPT do locado e da 

renda anterior à atualização extraordinária ali prevista. 

13- […].» 

 

 



«Artigo 8.º 

(Disposição transitória) 

 

1- […]. 

2- […] 

3-  Nos contratos de arrendamento habitacionais cujo arrendatário, à data de entrada 

em vigor da presente lei tenha idade igual ou superior a 65 anos ou grau comprovado 

de deficiência igual ou superior a 60%, o senhorio não pode opor-se à renovação de 

contrato, havendo lugar à atualização ordinária da renda, nos termos gerais.»      
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