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SÍNTESE N.º 35 

Reunião de GTHRUPC 01.03.2017  

Aos dias um do mês de março de 2017, pelas dezoito horas e quinze minutos, reuniu o 
Grupo de Trabalho Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidades - 
GTHRUPC (11.ª Comissão), na sala quatro do Palácio de S. Bento, na presença dos 
Senhores Deputados Emília Santos (PSD), Sandra Pereira (PSD), Luís Vilhena (PS), 
Helena Roseta (PS) – Coordenadora do GTHRUPC, Pedro Soares (BE), Álvaro Castelo 
Branco (CDS/PP) e Paula Santos (PCP), com a seguinte ordem do dia: 
 
1. PJL 310/XIII: apreciação das propostas apresentadas no âmbito da 

especialidade. 
2. Outros assuntos. 
 
A Senhora Coordenadora do GTHRUPC, Deputada Helena Roseta (PS), abriu os 
trabalhos, relembrando a metodologia proposta e aprovada para a apreciação das 
propostas de especialidade ao Projeto de Lei 310/XIII, cuja análise será dividida nos 
blocos seguidamente indicados, pela seguinte ordem de apreciação: bloco 3, bloco 4, 
bloco 1, bloco 5 e, por fim, bloco 2. 
 
1. Alterações ao NRAU - artigos 9.º a 14.º-A 
2. Alterações ao NRAU - artigos 15.º a 15.º-S (Balcão Nacional do Arrendamento) 
3. Alterações ao NRAU - artigos 35.º, 36.º e 54.º - Prorrogação do prazo de 

transição dos contratos antigos para o NRAU e secção IV (novo artigo) – 
Transmissão por morte 

4. Alterações ao Regime Jurídico de Obras em Prédios Arrendados 
5. Alterações ao Código Civil 
 
Iniciou-se, assim, a apreciação do bloco 3 Alterações ao NRAU - artigos 35.º, 36.º e 
54.º - Prorrogação do prazo de transição dos contratos antigos para o NRAU e 
secção IV (novo artigo) – Transmissão por morte: 
 

Artigo 35.º - Arrendatário com RABC inferior a cinco RMNA 
 
A Deputada Paula Santos (PCP) apresentou as propostas de redação dos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 35.º do NRAU, referindo que, em primeiro lugar, esse GP propõe a eliminação 
da parte final do n.º 1 do artigo 35.º do NRAU, com o objetivo de apenas sujeitar ao 
NRAU os contratos celebrados com arrendatários com RABC inferior a cinco RMNA 
quando haja acordo entre as partes.  
 
Em segundo lugar, referiu que a proposta de redação para o n.º 2 do referido artigo 
visa i) que o prazo para a atualização da renda seja aumentado de cinco para dez anos 
e ii) que o limite máximo do valor anual passe para 1/25 do valor do locado (em vez 
do valor máximo de 1/15, atualmente em vigor).  
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Ainda a respeito do n.º 2 deste artigo, foi dada a palavra ao Deputado Pedro Soares 
(BE), que apresentou a proposta do GP BE no sentido referido pelo PCP quanto à alínea 
a) do n.º 2 e quanto ao alargamento do prazo de atualização da renda para dez anos, 
acrescentando uma alteração ao início da contagem desse prazo, por forma a 
consagrar-se um período de transição de 15 anos para os contratos com arrendatários 
com RABC inferior a cinco RMNA.  
 
Passou-se a palavra à Deputada Paula Santos (PCP), para apresentação da proposta de 
redação para a alínea c) do referido artigo 35.º, tendo sido esclarecido que a mesma 
visa introduzir de dois escalões adicionais e dessa forma assegurar uma transição mais 
gradual para o NRAU, prevendo-se 5 em vez de 3 escalões de valor máximo da renda.  
 
No que respeita ao n.º 6.º do referido artigo 35.º, a Deputada Paula Santos (PCP) 
esclarece que, na continuidade das propostas anteriormente apresentadas, nesta se 
prossegue a finalidade de garantir uma maior estabilidade através da substituição, i) 
no corpo desse n.º, do prazo vigente (cinco anos) para o prazo de dez anos e ii) na 
alínea b) desse n.º, do prazo de duração do contrato (dois anos) para cinco anos. 
 
Artigo 36.º - Arrendatário com idade igual ou superior a 65 anos ou com deficiência 

com grau de incapacidade igual ou superior a 60% 
 
No que respeita à alteração de redação proposta para a alínea b) do n.º 7, foi dada 
nota pela Deputada Paula Santos (PCP) de que a mesma corresponde à alteração de 
cinco para dez anos do período previsto para a vigência do valor da renda no caso de o 
arrendatário invocar e comprovar que o RABC do seu agregado familiar é inferior a 
cinco RMNA. Trata-se, assim, de uma proposta de alteração que prossegue a coerência 
com as demais, tal como sucede no caso da proposta de redação apresentada para o 
n.º 9 desse artigo.  
 

[Novo] Artigo 46.º-A – Subsídio de renda 
 
Passou-se a palavra ao Deputado Pedro Soares (BE), que esclareceu o objeto da 
proposta do GP BE, com vista à introdução de um novo artigo, com vista a assegurar a 
proteção dos senhorios com muito baixos rendimentos. Neste âmbito, o Deputado 
Álvaro Castelo Branco (CDS-PP) chamou a atenção para a necessidade de ponderação 
acerca da designação deste subsídio/apoio, independentemente de se concordar ou 
não com a presente proposta. Posteriormente, foi brevemente discutida a natureza do 
subsídio proposto, designadamente suscitando-se questões sobre o papel do Estado 
nesta sede e os limites à propriedade provada, tendo intervindo, neste debate, os 
Deputados Emília Santos (PSD), Sandra Pereira (PSD), Pedro Soares (BE) e Helena 
Roseta (PS). 
 

Artigo 54.º - Invocação de circunstâncias pelo arrendatário 
 
Passando-se às propostas relativas ao arrendamento para fim não habitacional, foram 
apresentadas as relativas aos n.ºs 1, 2, corpo do n.º 6 e n.º 7 do artigo 54.º pela 
Deputada Paula Santos (PCP), que referiu tratar-se, na linha do anteriormente 
proposto, de alterar o prazo vigente para submissão do contrato ao NRAU (cinco anos) 
para dez anos. Adicionalmente, no que se refere à alteração de redação da alínea b) 
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do n.º 6, é proposto o aumento do prazo de duração do contrato transitado para o 
NRAU, no silêncio ou na falta de acordo entre as partes, de três para cinco anos. 
Relativamente à proposta de alteração respeitante à primeira parte do n.º 1 deste 
artigo, ficou a Deputada Paula Santos (PCP) de melhor apurar a respetiva finalidade, 
considerando as dúvidas suscitadas a tal respeito. 
 
Nesta sede, colocou-se a questão da necessidade de inserção, também no texto do PJL 
310/XIII, da proposta de redação do artigo 51.º do NRAU, apresentada no âmbito da 
apreciação na especialidade do PJL 155/XIII. A referida proposta, apresentada pelos 
GP do PS e do CDS-PP, visa acrescentar às circunstâncias atualmente previstas no n.º 4 
do artigo 51.º do NRAU, para os efeitos do disposto no artigo 54.º do NRAU, a 
existência, no locado, de um estabelecimento comercial aberto ao público ou de uma 
entidade de interesse histórico e ou cultural local, devidamente reconhecido pela 
entidade competente.  
 
[Novo] Artigo 57.º-A – Transmissão por morte no realojamento para habitação por 

obras ou demolição 
 
Relativamente à proposta do GP do PCP de aditamento do artigo 57.º-A do NRAU, 
considerando que a mesma se encontra conexa com o Regime Jurídico de Obras em 
Prédios Arrendados, foi determinado que seria retomada aquando da apreciação do 
bloco 4. Alterações ao Regime Jurídico de Obras em Prédios Arrendados. 
 
Foi, assim, dada por finda a análise do bloco 3 - Alterações ao NRAU - artigos 35.º, 
36.º e 54.º - Prorrogação do prazo de transição dos contratos antigos para o NRAU e 
secção IV (novo artigo) – Transmissão por morte.  
 
Passando-se ao ponto “Outros Assuntos”, a Senhora Coordenadora do GTHRUPC 
Helena Roseta deixou as seguintes notas: 
 

 A apreciação da redação final relativa ao texto de substituição dos Projetos de 
Resolução n.ºs 427/XIII, 597/XIII, 599/XIII e 600/XIII – Recomenda ao Governo 
que, em articulação com as Regiões Autónomas e os Municípios, proceda ao 
levantamento das necessidades de realojamento e proteção social, em matéria 
de habitação, a nível nacional, à avaliação da execução do PER e à criação de um 
novo Programa Nacional de Realojamento que garanta o efetivo acesso ao direito 
à habitação está agendada para a próxima reunião da 11.ª Comissão (07.03.2017 
às 14:00); 

 Os pedidos de audiência da Cooperativa 99% e do movimento “morar em lisboa” 
serão previsivelmente agendados para o mês de abril, após os trabalhos na 
especialidade dos PJL 155/XIII e 310/XIII; 

 A próxima reunião do GTHRUPC será realizada no dia 07.03.2017 após a reunião 
da Comissão (agendada para as 14h); 

 As audições na sequência do requerimento apresentado pelo GP CDS-PP serão 
agendadas, preferencialmente, para futuras quintas-feiras entre as 09:30 e as 
10:30 (Ordem dos Advogados, Ordem dos Notários e Ordem dos Solicitadores e 
dos Agentes de Execução, assim como a Direção-Geral da Administração da 
Justiça) e uma próxima sexta-feira às 09:00 (Secretário de Estado Adjunto e do 
Ambiente). 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a51794e79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr427-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a55354e79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr597-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a55354f53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr599-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a59774d43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr600-XIII.doc&Inline=true
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A reunião foi encerrada pelas dezanove horas, dela se tendo lavrado a presente 

síntese. 

Palácio de São Bento, 03 de março de 2017 

 


