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Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Metodologia 

Atendendo à quantidade de alterações na especialidade entradas, propõe-se 
a seguinte divisão nos seguintes grandes grupos temáticos: 

 

• 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 

 

A ordem de apreciação será a seguinte: grupo 3, grupo 4, grupo 1, grupo 5 e 
grupo 2 no final. O debate do grupo 2 depende do resultado do requerimento 
do CDS-PP sobre novas audições. 

 

 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigos a alterar 

SECÇÃO I Disposições comuns 

Artigo 1.º - Âmbito 

Artigo 2.º - Regra geral 

Artigo 3.º - Obras de conservação (alterar PS)  

SECÇÃO II Regime geral  
SUBSECÇÃO I Iniciativa do senhorio 

Artigo 4.º - Remodelação ou restauro profundos (alterar PS) (alterar PCP) (alterar BE) 

Artigo 5.º - Vicissitudes contratuais em caso de remodelação, restauro ou demolição do locado (revogado) 

Artigo 6.º - Denúncia para remodelação ou restauro (alterar PS) (alterar PCP) (alterar BE) 

Artigo 7.º - Denúncia para demolição (alterar PS) (alterar PCP) (alterar BE) 

Artigo 8.º - Efetivação da denúncia (alterar PS) (alterar PCP) 

Artigo 9.º - Suspensão (revogado) 

Artigo 10.º - Efetivação da suspensão (revogado) 

Artigo 11.º - Edificação em prédio rústico 

(…) 
SUBSECÇÃO II Iniciativa do senhorio 

Artigo 24.º - Denúncia para demolição 

Artigo 25.º - Denúncia do contrato com arrendatário com idade igual ou superior a 65 anos ou com deficiência 
com grau de incapacidade igual ou superior a 60 % (alterar PCP) 

Artigo 26.º - Suspensão do contrato para remodelação ou restauro 

Artigo 27.º - Atualização da renda (revogado) 

 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo 3º, novo nº 4  

 

 

 Artigo 3.º 
Obras de conservação 

1 - Quando seja indispensável para realização das obras referidas no n.º 1 do artigo anterior, o 
senhorio tem o direito a solicitar ao arrendatário, com uma antecedência mínima de três meses, que 
desocupe o locado pelo prazo necessário à execução das obras, o qual não pode ser superior a 60 dias.  
 2 - Na situação prevista no número anterior, o senhorio está obrigado ao realojamento do 
arrendatário, em condições análogas às que este detinha no locado, nos termos previstos nos n.os 3 a 
5 do artigo 6.º e a suportar as despesas inerentes a essa desocupação.  
 3 - Para efeitos do exercício da faculdade prevista no n.º 1, o senhorio envia uma comunicação ao 
arrendatário, informando-o do prazo necessário à realização das obras, das condições do 
realojamento fornecido, assim como da data para a entrega das respetivas chaves e da data para 
desocupação do locado.  
 (…) 
 
Proposta de alteração do PS 
4. (novo) Se a comunicação não for acompanhada de cópia do elemento referido na alínea a) ou b) do 
número seguinte, o arrendatário pode, no prazo de 15 dias após receção da comunicação, opor-se à 
desocupação. 

(…) 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo 3º, continuação 

 

 

 Artigo 3.º 
Obras de conservação 

 4 - O arrendatário tem direito a ser indemnizado pelos danos que possam advir do não cumprimento 
do prazo máximo da desocupação.  
 5 - O senhorio só pode comunicar a necessidade de desocupação do locado para realização de obras 
de conservação, nos termos do n.º 3, se não tiver usado da mesma faculdade nos oito anos anteriores 
e se o contrato já tiver, pelo menos, dois anos de duração efetiva. 
 
Proposta de alteração do PS 
5. (novo) Em caso de oposição do arrendatário, a desocupação apenas pode ter lugar caso o senhorio 
confirme ao arrendatário, com uma antecedência de 60 dias, a intenção de realizar as obras com 
desocupação, acompanhada de um dos seguintes elementos: 
a) Ficha de avaliação que confirme o estado de conservação do imóvel mau ou péssimo, de acordo 
com os critérios estabelecidos na Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de novembro ou; 
b) Documento, emitido pelo município, que confirme a indispensabilidade da desocupação do imóvel 
para a boa conservação do imóvel. 
6. (Anterior número quatro) 
7. Em qualquer caso, o senhorio só pode comunicar a necessidade de desocupação do locado para 
realização de obras de conservação, nos termos do n.º 3, se não tiver usado da mesma faculdade nos 
oito anos anteriores e se o contrato já tiver, pelo menos, dois anos de duração efetiva. 
8. (novo) O disposto no presente artigo não prejudica os demais meios de defesa do arrendatário em 
matéria de recurso aos tribunais.” 
 
 

 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo 4º, nº 1 

Artigo 4º 
Remodelação e restauro profundos 

1 - Para efeitos do presente decreto-lei, são obras de remodelação ou restauro profundos as 
obras de alteração, ampliação ou reconstrução, sujeitas a controlo prévio, nos termos do 
regime jurídico da urbanização e da edificação e do regime jurídico da reabilitação urbana.  

(…) 

Proposta de alteração do PCP 

1- São obras de remodelação ou restauro profundos as que obrigam, para a sua realização, à 
desocupação do locado.  

Proposta de alteração do BE 

1 - São obras de remodelação ou restauro profundos as obras que impeçam a habitabilidade 
do locado e que estejam devidamente licenciadas pela respetiva Câmara Municipal. 

Proposta de alteração do PS 

1. Para efeitos do presente decreto-lei, são obras de remodelação ou restauro profundos: 

a) As obras de reconstrução, definidas na alínea c) do artigo 2.º do regime jurídico da 
urbanização e da edificação, ou; 

b) As obras de alteração ou ampliação, definidas respetivamente na alínea d) e e) do artigo 
2.º do regime jurídico da urbanização e da edificação, e de que, em qualquer caso, resulte 
uma distribuição de fogos sem correspondência ou equivalência com a distribuição anterior. 

 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – definições em vigor no RJUE 

Definições em vigor (artigo 2º do RJUE, DL 555/99 na  redacção actual) 
(…) 
b) «Obras de construção», as obras de criação de novas edificações;  
c) «Obras de reconstrução», as obras de construção subsequentes à demolição, 
total ou parcial, de uma edificação existente, das quais resulte a reconstituição da 
estrutura das fachadas;  
d) «Obras de alteração», as obras de que resulte a modificação das características 
físicas de uma edificação existente, ou sua fração, designadamente a respetiva 
estrutura resistente, o número de fogos ou divisões interiores, ou a natureza e cor 
dos materiais de revestimento exterior, sem aumento da área total de construção, 
da área de implantação ou da altura da fachada;  
e) «Obras de ampliação», as obras de que resulte o aumento da área de 
implantação, da área total de construção, da altura da fachada ou do volume de 
uma edificação existente;  
f) «Obras de conservação», as obras destinadas a manter uma edificação nas 
condições existentes à data da sua construção, reconstrução, ampliação ou 
alteração, designadamente as obras de restauro, reparação ou limpeza;  
g) «Obras de demolição», as obras de destruição, total ou parcial, de uma 
edificação existente;  
(…) 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo 4º, nº 2 e 3 

Artigo 4.º 
(…) 

2 - (Revogado.)  Redacção anterior – “As obras referidas no nº anterior podem ser qualificadas 
como estruturais ou não estruturais” 
3 - (Revogado.) Redacção anterior – “Para efeitos do nº anterior, são consideradas obras 
estruturais as que originem uma distribuição de fogos sem correspondência ou equivalência com a 
distribuição anterior, sendo consideradas não estruturais as restantes. 
4 - As obras referidas no n.º 1 podem decorrer de intervenções urbanísticas realizadas em área de 
reabilitação urbana. 

 
Proposta de alteração do PS 
2. (novo) A verificação do preenchimento das condições referidas no número anterior é requerida 
expressamente pelo senhorio no pedido de licenciamento ou comunicação prévia, e inclui 
identificação dos imóveis ou fogos arrendados. 
3. (novo) No caso de operação urbanística isenta de controlo prévio, o interessado apresenta um 
projeto de arquitetura à câmara municipal para os fins previstos no número 5. 
4. (novo) O município expede, para o imóvel ou fogos arrendados, no prazo de cinco dias, e através 
de correio registado simples, comunicação informando que deu entrada requerimento para 
verificação das condições referidas no número anterior, com identificação do respetivo número de 
processo. 
5. (novo) O órgão competente, juntamente com a decisão respeitante ao projeto de arquitetura, 
nos casos de licenciamento ou do n.º 3, ou no prazo de 30 dias contados a partir da comunicação 
prévia, decide sobre o preenchimento dos requisitos referidos nas alíneas a) ou b) do número 1 
mencionando, na decisão, os fogos arrendados identificados pelo requerente. 
6. (anterior número 4). 

 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo 6º, nº 1  

 Artigo 6.º 
Denúncia para remodelação ou restauro 

1 - A denúncia do contrato de duração indeterminada para realização de obra de remodelação ou 
restauro profundos, nos termos da alínea b) do artigo 1101.º do Código Civil, obriga o senhorio, 
mediante acordo e em alternativa:  
a) Ao pagamento de uma indemnização correspondente a um ano de renda;  
b) A garantir o realojamento do arrendatário por período não inferior a dois anos.  
 
Proposta de alteração do PS 
1 – (…) 
a) Ao pagamento de uma indemnização correspondente a dois anos da renda, de valor não inferior 
a duas vezes o montante de 1/15 do valor do locado; 
b) A garantir o realojamento do arrendatário por período não inferior a três anos; 
 
Proposta de alteração do PCP 
1 - (…) 
a) A garantir o realojamento do arrendatário por período não inferior a cinco anos;  
b) Ao pagamento de uma indemnização correspondente a 5 anos de renda, sendo esta 
determinada nos termos do n.º2 do artigo 35.º do NRAU. 
 
Proposta de alteração do BE 
1 - (…) 
a) A garantir o realojamento do arrendatário por período não inferior a cinco anos; 
b) Ao pagamento de uma indemnização correspondente a cinco anos de renda; 
c) Ao pagamento de uma indemnização, definida por mútuo acordo, compensatória do período de 
realojamento até ao final das obras e retorno do arrendatário ao locado. 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo 6º, nº 2  

 Artigo 6.º 
(…) 

2 - Caso as partes não cheguem a acordo no prazo de 30 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 a) do n.º 1.  
 
Proposta de alteração do PS 
2. Caso as partes não cheguem a acordo no prazo de 60 dias a contar da data 
da recepção da comunicação prevista no nº 1 do artigo 1103º do Código Civil, 
aplica-se o disposto na alínea a) do nº 1.  
 
Proposta de alteração do PCP 
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 a) do n.º 1. 
 
Proposta de alteração do BE 
2 - Caso as partes não cheguem a acordo no prazo de 90 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 a) do n.º 1. 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo 6º, continuação  

 Artigo 6.º 
(…) 

3 - O realojamento do arrendatário previsto na alínea b) do n.º 1 é feito em 
condições análogas às que aquele já detinha, quer quanto ao local, quer 
quanto ao valor da renda e encargos.  
 4 - Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se realojamento em 
condição análogas quanto ao local o realojamento do arrendatário na área da 
mesma freguesia ou de freguesia limítrofe, em fogo em estado de conservação 
igual ou superior ao do locado primitivo e adequado às necessidades do 
agregado familiar do arrendatário.  
 5 - Para efeitos do disposto nos n.os 3 e 4, presume-se adequado às 
necessidades do agregado familiar do arrendatário o fogo cujo tipo se situe 
entre o mínimo e o máximo previstos no quadro seguinte, de modo que não se 
verifique sobreocupação.  
6 - Tratando-se de obra realizada no âmbito do regime da reabilitação urbana 
aplica-se o disposto no artigo 73.º daquele regime. 
 
(sem alterações propostas) 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo 7º, 1 – sem alterações 

 Artigo 7.º 
(Denúncia para demolição) 

1 - A denúncia do contrato pelo senhorio, nos termos da alínea b) do artigo 1101.º do Código 
Civil, pode ocorrer quando a demolição:  
a) Seja ordenada nos termos do n.º 3 do artigo 89.º do regime jurídico da urbanização e da 
edificação ou do artigo 57.º do regime jurídico da reabilitação urbana;  
b) Seja necessária por força da degradação do prédio, a atestar pelo município;  
c) Resulte de plano de ordenamento do território aplicável, nomeadamente de plano de 
pormenor de reabilitação urbana.  
        Artigo 1101.º do Código Civil - Denúncia pelo senhorio 

O senhorio pode denunciar o contrato de duração indeterminada nos casos seguintes:  (…) 
b) Para demolição ou realização de obra de remodelação ou restauro profundos que obriguem à 
desocupação do locado;  
Artigo 89º do RJUE (dever de conservação) 
 3 - A câmara municipal pode, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, ordenar a 
demolição total ou parcial das construções que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública e 
para a segurança das pessoas.  
Artigo 57º do RJRU (demolição de edificios) 
1 - A entidade gestora pode ordenar a demolição de edifícios aos quais faltem os requisitos de segurança e 
salubridade indispensáveis ao fim a que se destinam e cuja reabilitação seja técnica ou economicamente 
inviável.  
2 - Aplica-se à demolição de edifícios, com as necessárias adaptações, o regime estabelecido nos artigos 
89.º a 92.º do RJUE.  
 3 - Tratando-se de património cultural imóvel classificado ou em vias de classificação, não pode ser 
efetuada a sua demolição total ou parcial sem prévia e expressa autorização da administração do 
património cultural competente, aplicando-se, com as devidas adaptações, as regras constantes do artigo 
49.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.  
 4 - A aplicação do regime de demolição regulado nos números anteriores não prejudica, caso se trate de 
imóvel arrendado, a aplicação do Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
306/2009, de 23 de outubro. 
 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo 7º, 2 e 3 

 Artigo 7.º 
Denúncia para demolição 

2 - Nas situações previstas no número anterior, o senhorio está obrigado ao 
pagamento da indemnização prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo anterior, sem 
prejuízo do disposto no número seguinte.  
(sem alterações propostas) 
3 - Nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, o senhorio não está obrigado 
ao pagamento da indemnização prevista no número anterior, quando a ordem ou a 
necessidade de demolição não resulte de ação ou omissão culposa da sua parte. 
 
Proposta de alteração do PS 
3. Nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, o senhorio não está obrigado 
ao pagamento da indemnização prevista no número anterior, quando a ordem ou a 
necessidade de demolição não resulte de ação ou omissão culposa ou negligente 
da sua parte. 
 
Proposta de alteração do PCP 
3- Revogado. 
 
Proposta de alteração do BE 
3 – (Revogado). 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo 8º, 1 

 Artigo 8.º 
Efectivação da denúncia 

1 - A denúncia do contrato é feita mediante comunicação ao arrendatário com 
antecedência não inferior a seis meses sobre a data pretendida para a 
desocupação e da qual conste, de forma expressa e sob pena de ineficácia, o 
fundamento da denúncia. 
 
Proposta de alteração do PS 
A denúncia do contrato, nos termos do artigo 6.º e 7.º, é feita mediante 
comunicação ao arrendatário com antecedência não inferior a um ano sobre a 
data pretendida para a desocupação e da qual conste, de forma expressa e sob 
pena de ineficácia, o fundamento da denúncia. 
 
Proposta de alteração do PCP 
1- A denúncia do contrato é feita mediante comunicação ao arrendatário com 
antecedência não inferior a um ano sobre a data pretendida para a 
desocupação e da qual conste, de forma expressa e sob pena de ineficácia, o 
fundamento da denúncia. 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo 8º, 2 

 Artigo 8.º 
Efectivação da denúncia 

2  - A comunicação referida no número anterior é acompanhada, sob pena de 
ineficácia da denúncia: 

a) De comprovativo de que foi iniciado, junto da entidade competente, 
procedimento de controlo prévio da operação urbanística a efetuar no locado; e 

b) De termo de responsabilidade do técnico autor do projeto legalmente habilitado 
que ateste que a operação urbanística a realizar constitui uma obra de 
remodelação ou restauro profundos ou uma obra de demolição, nos termos 
previstos no n.o 1 do artigo 4.º ou no n.o 1 do artigo anterior, bem como as razões 
pelas quais a execução da obra obriga à desocupação do locado. 
 
Proposta de alteração do PS 
2. A comunicação referida no número anterior é acompanhada, sob pena de 
ineficácia da denúncia, da decisão municipal:  
a) Referida no número 5 do artigo 4.º, que confirme a verificação dos requisitos 
previstos nas alíneas a) ou b) do n.º 1 do artigo 4.º ou 
b) Que verifica um dos pressupostos previstos no n.º 1 do artigo 7.º, quando tal não 
resulte do documento referido na alínea anterior.  



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo 8º, 3 

 Artigo 8.º 
Efectivação da denúncia 

3 - A denúncia a que se referem os números anteriores é confirmada, sob pena 
de ineficácia, mediante comunicação ao arrendatário, acompanhada de: 

a) Alvará de licença de obras ou título da comunicação prévia; 

b) Documento emitido pela câmara municipal que ateste que a operação 
urbanística a realizar no locado constitui uma obra de alteração, ampliação ou 
reconstrução, sujeita a controlo prévio, ou que constitui uma obra de 
demolição relativamente à qual se verifica um dos pressupostos previstos no 
n.o 1 do artigo 7.º, quando tal não resulte do documento referido na alínea 
anterior. 
 
Proposta de alteração do PS 
3. A denúncia a que se referem os números anteriores é confirmada, sob pena 
de ineficácia, mediante comunicação ao arrendatário, acompanhada de alvará 
de licença de obras ou título da comunicação prévia. 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo 8º, 4 e 5  

 Artigo 8.º 
Efectivação da denúncia 

4. No caso previsto no número anterior, a desocupação tem lugar no prazo de 
15 dias contados da receção da confirmação, salvo se não se encontrar 
decorrido o prazo previsto no n.º 1, caso em que a desocupação tem lugar até 
ao termo do último prazo. 
5 - A indemnização devida pela denúncia deve ser paga no momento da 
entrega do locado, sob pena de ineficácia da denúncia. 
 
Proposta de alteração do PS 
4. No caso previsto no número anterior, a desocupação tem lugar no prazo de 
30 dias contados da receção da confirmação, salvo se não se encontrar 
decorrido o prazo previsto no n.º 1, caso em que a desocupação tem lugar até 
ao termo do último prazo. 
 
Proposta de alteração do PCP 
5- A indemnização deve ser paga 50% após a denúncia e o restante no ato da 
entrega do locado, sob pena de ineficácia.   
 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo 8º, 6 e 7   

 Artigo 8.º 
(Efectivação da denúncia) 

 
6 - (Revogado.)  

7 - Nas operações de reabilitação urbana, no âmbito do respetivo regime, o 
documento a que se refere a alínea b) do n.o 3 é substituído por certidão 
emitida pela entidade gestora da operação de reabilitação urbana. 
 
Proposta de alteração do PS 
7. (Revogado) 
 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo 25º, 1 a 4 

 Artigo 25.º 
Denúncia do contrato com arrendatário com idade igual ou superior a 65 anos ou 

com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60 % 
1 - A denúncia do contrato de duração indeterminada para demolição ou realização 
de obra de remodelação ou restauro profundos, nos termos da alínea b) do artigo 
1101.º do Código Civil, quando o arrendatário tiver idade igual ou superior a 65 
anos ou deficiência com grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 60 
%, obriga o senhorio, na falta de acordo entre as partes, a garantir o realojamento 
do arrendatário em condições análogas às que este já detinha, nos termos 
previstos nos n.os 3 a 5 do artigo 6.º, devendo o local a tal destinado encontrar-se 
em estado de conservação médio ou superior. 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, na comunicação a que se refere o 
n.º 1 do artigo 8.º, o senhorio indica o local destinado ao realojamento e a 
respetiva renda propostos, bem como o prazo legalmente previsto para a resposta 
e a consequência prevista no n.º 7 para a falta de resposta. 
3 - No prazo de 30 dias a contar da receção da comunicação prevista no n.º 1 do 
artigo 8.º, o arrendatário pode optar pelo realojamento, nos termos do presente 
artigo, ou pelo recebimento de indemnização, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 6.º e do n.º 5 do artigo 8.º 
4 - Se o arrendatário optar pelo realojamento, deve ainda na sua resposta, sendo 
caso disso, invocar que o rendimento anual bruto corrigido (RABC) do seu agregado 
familiar é inferior a cinco retribuições mínimas nacionais anuais (RMNA), sendo 
aplicável o disposto no artigo 32.º do NRAU. 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo25º, 5º a 8  

 Artigo 25.º 
(…) 

5 - Caso o arrendatário invoque e comprove que o RABC do seu agregado familiar é 
inferior a cinco RMNA, o senhorio pode ainda, no prazo de 10 dias a contar da receção 
da resposta a que se refere o número anterior, comunicar ao arrendatário que, em 
alternativa à denúncia do contrato, quando esta tenha por fundamento a realização de 
obra de remodelação ou restauro profundos, opta por suspender a execução desse 
contrato pelo período necessário à execução das obras, ficando obrigado a garantir o 
realojamento do arrendatário durante esse período, nos termos previstos no artigo 
seguinte. 
6 - Na comunicação a que se refere o número anterior, o senhorio informa o 
arrendatário: 
a) Do local e das condições do realojamento fornecido; 
b) Da data de início e duração previsível das obras; 
c) Da data para a entrega da chave do local de realojamento temporário e para a 
desocupação do locado. 
7 - A falta de resposta do arrendatário no prazo previsto no n.º 3 vale como opção pelo 
realojamento e aceitação do local a tal destinado e renda propostos pelo senhorio. 
8 - No caso de haver lugar ao realojamento nos termos do n.º 1, deve ser celebrado 
novo contrato de arrendamento no prazo de 30 dias, a contar da receção pelo senhorio 
da resposta do arrendatário a que se refere o n.º 3 ou, verificando-se o disposto no n.º 
7, do termo do prazo a que se refere o n.º 3, sob pena de ineficácia da denúncia do 
contrato primitivo. 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 4 -  Alterações ao RJOPA – artigo25º, 9º a 12º  

 Artigo 25.º 
(…) 

9 - O novo contrato de arrendamento é celebrado por duração indeterminada, nos 
termos e condições previstos no n.º 1, não sendo aplicável o disposto na alínea c) 
do artigo 1101.º do Código Civil. 

10 - À renda a pagar pelo novo contrato de arrendamento é aplicável, com as 
necessárias adaptações, o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 35.º do 
NRAU ou, tratando-se de arrendatário cujo agregado familiar tenha RABC inferior a 
cinco RMNA, nos n.os 7, 9 e 10 do artigo 36.º do NRAU. 

11 - A morte do arrendatário realojado é causa de caducidade do contrato de 
arrendamento referido no número anterior, devendo o locado ser restituído no 
prazo de seis meses a contar do decesso. 

12 - A obrigação de realojamento prevista nos números anteriores existe somente 
quando o arrendatário tenha no locado a sua residência permanente ou quando a 
falta de residência permanente for devida a caso de força maior ou doença. 

Proposta de alteração do PCP 

11- O contrato de arrendamento mantêm-se em caso de morte do arrendatário 
realojado, passando a quem tenha direito nos termos gerais da lei.  

 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 3 -  Alterações ao NRAU – artigo novo 

Proposta de alteração do PCP 

Artigo 57.º A (Novo) 

Transmissão por morte no realojamento para habitação por obras ou 
demolição 

No caso de morte do arrendatário realojado por efeitos da alínea b) do artigo 
1101.º do Código Civil por iniciativa do senhorio, o arrendamento não caduca 
por morte do primitivo arrendatário, aplicando-se-lhe o regime previsto no 
artigo anterior. 

 

 Artigo 1101.º do Código Civil 

Denúncia pelo senhorio 

O senhorio pode denunciar o contrato de duração indeterminada nos casos seguintes:  

a) Necessidade de habitação pelo próprio ou pelos seus descendentes em 1.º grau;  

b) Para demolição ou realização de obra de remodelação ou restauro profundos que 
obriguem à desocupação do locado;  

c) Mediante comunicação ao arrendatário com antecedência não inferior a dois anos sobre a 
data em que pretenda a cessação. 

 


