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TEXTO DE SUBSTITUIÇÃO  

Proposta de Lei n.º 129/XIII (Governo)  

 

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 1.º 

Objeto 

Artigo 2.º 

Alteração ao Código Civil 

Os artigos 1041.º, 1069.º, 1074.º, 1095.º, 1096.º, 1097.º, 1098.º, 1101.º, 1103.º, 

1104.º, 1106.º e 1110.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 1041.º  

[…] 

1 -  Constituindo-se o locatário em mora, o locador tem o direito de 

exigir, além das rendas ou alugueres em atraso, uma indemnização 

igual a 20% do que for devido, salvo se o contrato for resolvido com 

base na falta de pagamento.  

2 -  […]. 

3 -  […].  

4 -  […]. 

5 -  Caso exista fiança e o arrendatário não faça cessar a mora nos 

termos do n.º 2, o senhorio deve nos 90 dias seguintes notificar o 

fiador da mora e das quantias em dívida. 

6 -  O senhorio apenas poderá exigir do fiador a satisfação dos seus 

direitos de crédito após efetuar a notificação prevista no número 

anterior.  

[PS ficou de avaliar eventual alteração de sistemática, no sentido de 

inserir esta disposição no âmbito do regime do arrendamento 

apoiado.] 

7 -  Em contratos sujeitos ao regime de arrendamento apoiado, o 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107065833/201804102335/73434525/element/diploma?q=c%C3%B3digo+civil#73434525
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senhorio pode, no âmbito de acordo de regularização de dívida, 

reduzir ou dispensar a indemnização prevista no n.º 1, sem prejuízo 

do direito à resolução do contrato e à cobrança de juros de mora, 

em caso de incumprimento do acordo. 

Artigo 1069.º 

[…] 

1 - [Anterior corpo do artigo]. 

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 1074.º 

[…] 

1 - […].  

2 - […].  

3 - Excetuam-se do disposto no número anterior as situações previstas no artigo 

1036.º e no artigo 22.º-A do regime jurídico das obras em prédios arrendados.  

4 - [eliminado].  

5 - […]. 

Artigo 1083.º 

[…]  

1 - […] 

2 - […]   

3 – […] 

4 – […] 

5 – […]   

6 - 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 



 
COMISSÃO DE AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DESCENTRALIZAÇÃO, PODER LOCAL E HABITAÇÃO 

GRUPO DE TRABALHO DA HABITAÇÃO, REABILITAÇÃO URBANA E POLÍTICAS DE CIDADE 

 
Resultado das Votações Indiciárias Realizadas em 17.10.2018 

3 
 

terceiro atraso no pagamento da renda, de que é sua intenção por fim ao 

arrendamento naqueles termos. 

Artigo 1095.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - O prazo referido no número anterior não pode, contudo, ser inferior a um 

nem superior a 30 anos, considerando-se automaticamente ampliado ou reduzido 

aos referidos limites mínimo e máximo quando, respetivamente, fique aquém do 

primeiro ou ultrapasse o segundo.  

3 - O limite mínimo previsto no número anterior não se aplica aos contratos 

para habitação não permanente ou para fins especiais transitórios, 

designadamente por motivos profissionais, de educação e formação ou turísticos, 

neles exarados. 

Artigo 1096.º 

[…] 

1 - Salvo estipulação em contrário, o contrato celebrado com prazo certo renova-se 

automaticamente no seu termo e por períodos sucessivos de igual duração ou de 

três anos se esta for inferior, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

2 - Salvo estipulação em contrário, não há lugar a renovação automática nos 

contratos previstos n.º 3 do artigo anterior. 

3 - […]. 

Artigo 1097.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3- A oposição à primeira renovação do contrato, por parte do senhorio, apenas 

produz efeitos decorridos três anos da celebração do mesmo, mantendo-se o 

contrato em vigor até essa data, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

4 - Excetua-se do número anterior a necessidade de habitação pelo próprio ou 

pelos seus descendentes em 1.º grau, aplicando-se, com as devidas adaptações, o 

disposto no artigo 1102.º e nos n.ºs 1, 5 e 9 do artigo 1103.º. 

Artigo 1098.º 

[…] 
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Artigo 1101.º 

[…] 

[Anterior proémio do artigo]: 

a) [Anterior alínea a) do proémio do artigo]; 

b) Para demolição ou realização de obras de remodelação ou restauro 

profundos que obriguem à desocupação do locado, desde que não resulte 

local com características equivalentes às do locado, onde seja possível a 

manutenção do arrendamento; 

c) Mediante comunicação ao arrendatário com antecedência não inferior a 

cinco anos sobre a data em que pretenda a cessação. 

Artigo 1102º 

(Denúncia para habitação) 

1- (…) 

2- O arrendatário está isento de pagamento de imposto sobre a indemnização que 

auferir. [Avaliar inserção do n.º 2 no CIRS??  Vd art.ºs 9.º e 12.º CIRS] 

3- (…) 

Artigo 1103.º 

[…] 

Artigo 1104.º 

Confirmação da denúncia 

No caso previsto na alínea c) do artigo 1101.º, a denúncia deve ser 

confirmada, sob pena de ineficácia, por comunicação com a antecedência 

máxima de 15 meses e mínima de um ano relativamente à data da sua 

efectivação. 

 

Artigo 1106.º 

[…] 

 

1- […]:  

a) […];  

b) […];  



 
COMISSÃO DE AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DESCENTRALIZAÇÃO, PODER LOCAL E HABITAÇÃO 

GRUPO DE TRABALHO DA HABITAÇÃO, REABILITAÇÃO URBANA E POLÍTICAS DE CIDADE 

 
Resultado das Votações Indiciárias Realizadas em 17.10.2018 

5 
 

c) […].  

2- [revogado]  

3- […].  

4- […].  

5- […].   

Artigo 1110.º 

[…] 

1 - As regras relativas à duração, denúncia e oposição à renovação dos 

contratos de arrendamento para fins não habitacionais são livremente 

estabelecidas pelas partes, aplicando-se, na falta de estipulação, o 

disposto quanto ao arrendamento para habitação, sem prejuízo do 

disposto nos números e no artigo seguinte. 

2 - […]. 

3 - Salvo estipulação em contrário, o contrato celebrado por prazo certo 

renova-se automaticamente no seu termo e por períodos sucessivos de 

igual duração ou de cinco anos se esta for inferior, sem prejuízo do 

disposto no n.º 2 do artigo 1096.º. 

4 - Nos cinco primeiros anos após o início do contrato, 

independentemente do prazo estipulado, o senhorio não pode opor-se à 

renovação. 

Artigo 3.º  

Aditamento ao Código Civil 

São aditados ao Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de 

novembro, na sua redação atual, os artigos 1067.º-A e 1110.º-A, com a seguinte 

redação: 

 

«Artigo 1067.º-A 

Não discriminação no acesso ao arrendamento 

1- Ninguém pode ser discriminado no acesso ao arrendamento em razão de sexo, 

ascendência ou origem étnica, língua, território de origem, nacionalidade, religião, 

crença, convicções políticas ou ideológicas, género, orientação sexual, idade ou 

deficiência. 

2- O anúncio de oferta de imóvel para arrendamento e outra forma de publicidade 

ligada à disponibilização de imóveis para arrendamento não pode conter qualquer 

restrição, especificação ou preferência baseada em categorias discriminatórias 
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violadoras do disposto no número anterior. 

 

Artigo 1110.º-A  

Disposições especiais relativas à denúncia e oposição da renovação pelo senhorio 

 

Artigo 4.º 3.º 

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

Os artigos 10.º, 14.º-A, 15.º, 28.º e 36.º do Novo Regime do Arrendamento 

Urbano, aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, 

passam a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 10.º 

[…] 

1 - […].  

2 - […]. 

3 - Nas situações previstas no número anterior, o remetente deve enviar 

nova carta registada com aviso de receção, decorridos que sejam 30 a 

60 dias sobre a data do envio da primeira carta. 

4 - […]. 

5 - […]. 

 

Artigo 14.º-A   

[…] 

 

Artigo 15.º 

Injunção em matéria de arrendamento 

1 - A injunção em matéria de arrendamento (IMA) é um meio processual 

que se destina a efetivar os seguintes direitos das partes: 

a) Pagamento de quantia certa do valor da compensação em 

dívida por execução de obras pelo arrendatário em 

substituição do senhorio, nos seguintes casos: 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114996878/201804172343/73529524/element/diploma?q=nrau#73529524
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114996878/201804172343/73529524/element/diploma?q=nrau#73529524
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114996878/201804172343/73529524/element/diploma?q=nrau#73529524
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114996878/201804172343/73529524/element/diploma?q=nrau#73529524
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i) Execução de intimação emitida ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 89.º do regime jurídico da urbanização e da 

edificação ou do n.º 1 do artigo 55.º do regime jurídico 

da reabilitação urbana, quando a injunção seja titulada 

pelo contrato de arrendamento, acompanhado da 

comunicação prevista no n.º 3 do artigo 22.º-C do 

regime jurídico das obras em prédios arrendados e de 

cópia da intimação a que se reporta; 

ii) Reparações previstas nos n.ºs 1 ou 2 do artigo 1036.º do 

Código Civil, quando a injunção seja titulada pelo 

contrato de arrendamento, acompanhado da 

comunicação prevista no n.º 3 do artigo 22.º-C do 

regime jurídico das obras em prédios arrendados. 

N.ºs 2 a 8 

 

 

Revogação os artigos da Subsecção II, do Capítulo II da Lei n.º 6/2006, de 27 de 

fevereiro, na sua redação atual, 15.º; 15.º A; 15.º B; 15.º C; 15.º D; 15.º E; 15.º F; 

15.º G; 15.º H; 15.º I; 15.º J; 15.º K; 15.º L; 15.º M; 15.º N; 15.º O; 15.º P; 15.º Q; 15.º 

R e 15.º S; 

 

Revogação do Decreto-Lei n.º 1/2013, de 7 de janeiro, que procede à instalação e à 

definição das regras do funcionamento do Balcão Nacional do Arrendamento e do 

procedimento especial de despejo. 

 

Artigo 28.º 

(…) 

 

Artigo 35.º 

(…) 

1 – (…). 

2 – (…): 

a) (…); 

b) (…); 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114996878/201804172343/73529524/element/diploma?q=nrau#73529524


 
COMISSÃO DE AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DESCENTRALIZAÇÃO, PODER LOCAL E HABITAÇÃO 

GRUPO DE TRABALHO DA HABITAÇÃO, REABILITAÇÃO URBANA E POLÍTICAS DE CIDADE 

 
Resultado das Votações Indiciárias Realizadas em 17.10.2018 

8 
 

c) (…); 

d) O arrendatário pode requerer a reavaliação do locado, nos termos do 

Código do IMI. 

3 – (…). 

4 – (…). 

5 – (…). 

6 – (…). 

Artigo 36.º  

[…] 

1 - Caso o arrendatário invoque e comprove que tem idade igual ou superior a 

65 anos, que tem ou que no seu agregado familiar reside pessoa com 

deficiência com grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 60 

/prct., o contrato só fica submetido ao NRAU mediante acordo entre as 

partes, aplicando-se, no que respeita ao valor da renda, o disposto nos 

números seguintes. 

[redação que congrega alínea b) do PJL 847 e n.º 1 do art. 36.º vigente, a 

validar] 

2 -  […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]: 

8 -  […]. 

9 - […]. 

N.ºs 10 a 12 

 

Artigo 57.º  

(Transmissão por morte) 

1- (…) 

a) (…); 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114996878/201804172343/73529524/element/diploma?q=nrau#73529524
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b) (…); 

c) (…); 

d) (…); 

e) Filho ou enteado que com ele convivesse há mais de um ano, com idade igual ou 

superior a 65 anos ou com deficiência com grau comprovado de incapacidade igual 

ou superior a 60%.   

2- […]. 

3- […]. 

4- […]. 

5- […]. 

6- […]. 

 

«Artigo 3.º A 

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

É alterada a epígrafe da Seção II do Capítulo II, e aditado o artigo 12.º A ao Novo 

Regime do Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de 

fevereiro, na sua redação atual, com a seguinte redação: 

 

«Capítulo II 

Disposições gerais 

Seção II 

Gabinete de Apoio ao Arrendamento Urbano e Associações 

 

Artigo 12.ºA 

(Gabinete de Apoio ao Arrendamento Urbano.) 

No âmbito da missão e atribuições do Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana (IHRU) é criado o Gabinete de Apoio ao Arrendamento Urbano com as 

seguintes funções:  

a)  Prestar informação a todos os interessados sobre a legislação em vigor e a sua 

aplicação em matéria de arrendamento urbano; 

b) Aconselhar e acompanhar os interessados, designadamente quando se verifique 
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no âmbito de um contrato de arrendamento alteração do estado civil ou do 

agregado familiar, alteração da situação financeira, morte de arrendatário ou do 

proprietário ou situação de desemprego; 

c) Identificar as necessidades, gerir e desenvolver, em articulação com a 

Administração Central, Autoridade Tributária, Conservatórias e Tribunais, 

plataformas para informação direta e de prevenção de conflitos de interesses em 

matérias relacionadas com os contratos de arrendamento urbano.» 

 

Artigo 4.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto 

Os artigos 1.º, 4.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 15.º e 25.º do Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de 

agosto, na sua redação atual, passam a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 1.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) À suspensão do contrato de arrendamento para realização de 

obras de remodelação ou restauro profundos. 

2 - […]. 

Artigo 4.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]: 

i)  […]; 

ii)  O custo da obra a realizar no locado, incluindo imposto 
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sobre valor acrescentado, corresponda, pelo menos, a 

25% do valor aplicável ao locado em função da sua 

localização e área bruta de construção, de acordo com o 

valor mediano das vendas por m2 de alojamentos 

familiares (€), por concelho, divulgado pelo Instituto 

Nacional de Estatística, I.P., para o trimestre anterior.  

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]: 

a) […]; e 

b) […]: 

i) […]; 

ii) Caderneta predial, que inclui área bruta de construção 

correspondente ao locado. 

6 - […]. 

Artigo 6.º 

[…] 

1 - […]: 

a) Ao pagamento de uma indemnização no valor mínimo 

correspondente a dois anos de renda, não podendo este ser 

inferior a duas vezes o montante de 1/15 do valor patrimonial 

tributário do locado; 

b) […]. 

2 - Caso as partes não cheguem a acordo no prazo de 60 dias a contar da 

receção da comunicação prevista no n.º 1 do artigo 1103.º do Código 

Civil, aplica-se o disposto na alínea b) do número anterior, sem 

prejuízo do disposto no n.º 9. 

3 -  […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 
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7 - […]. 

8 - […]. 

9 - Caso o arrendatário não aceite proposta de realojamento conforme 

com o disposto nos n.ºs 3 a 5 ou caso, tratando-se de arrendamento 

não habitacional, não seja possível o realojamento, é aplicável o 

disposto na alínea a) do n.º 1. 

 

Artigo 7.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Nas situações previstas no número anterior, aplica-se, com as 

devidas adaptações, o disposto no artigo anterior, sem prejuízo do 

disposto nos números seguintes. 

3 - No caso previsto na alínea c) do n.º 1, o proprietário pode pedir à 

entidade responsável pela execução do plano o ressarcimento dos 

custos suportados com o realojamento ou indemnização dos 

arrendatários. 

4 - […]. 

 

Artigo 8.º 

[…] 

 

Artigo 9.º 

[…] 

1 - Quando haja lugar à suspensão da execução do contrato para 

remodelação ou restauro profundos, pelo período de decurso das 

obras, nos termos do artigo 5.º-A, o senhorio fica obrigado a 

assegurar o realojamento do arrendatário durante esse período. 

2 - Aplica-se ao realojamento do arrendatário o disposto nos n.ºs 3 a 5 

do artigo 6.º ou, se for o caso, o disposto no artigo 73.º do regime 

jurídico da reabilitação urbana. 

Artigo 15.º 

[…] 
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Artigo 25.º 

[…] 

 

Artigo 5.º 

Aditamento ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto 

São aditados ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, na sua redação atual, os 

artigos 5.º-A, 9.º- B, 10.-º A, 22.º-A, 22.º-B, 22.º-C, 22.º-D e 26.º-A, com a 

seguinte redação: 

Os artigos 5.º-A, 10.º-A e 26.º-A do Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, na 

sua redação atual, passam a ter a seguinte redação: 

 

(Não votado até ao final) 


