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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 1 

 

 

 

 

 

1. Alterações ao NRAU - artigos 9.º a 14.º A  
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de 
alteração - Grupo 1, artigo 9º do NRAU, nºs 1 a 6  

SECÇÃO I 
Comunicações 

Artigo 9.º 
Forma da comunicação 

1 - Salvo disposição da lei em contrário, as comunicações legalmente exigíveis entre as 
partes relativas a cessação do contrato de arrendamento, atualização da renda e obras são 
realizadas mediante escrito assinado pelo declarante e remetido por carta registada com 
aviso de receção.  
2 - As cartas dirigidas ao arrendatário, na falta de indicação por escrito deste em contrário, 
devem ser remetidas para o local arrendado.  
3 - As cartas dirigidas ao senhorio devem ser remetidas para o endereço constante do 
contrato de arrendamento ou da sua comunicação imediatamente anterior.  
4 - Não existindo contrato escrito nem comunicação anterior do senhorio, as cartas 
dirigidas a este devem ser remetidas para o seu domicílio ou sede.  
5 - Qualquer comunicação deve conter o endereço completo da parte que a subscreve, 
devendo as partes comunicar mutuamente a alteração daquele.  
6 - O escrito assinado pelo declarante pode, ainda, ser entregue em mão, devendo o 
destinatário apor em cópia a sua assinatura, com nota de receção.  

 
Sem propostas de alteração 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de 
alteração - Grupo 1, artigo 9º do NRAU, nº 7   

Artigo 9.º 
(…) 

7 - A comunicação pelo senhorio destinada à cessação do contrato por resolução, nos 
termos do n.º 2 do artigo 1084.º do Código Civil, é efetuada mediante:  
a) Notificação avulsa;  
b) Contacto pessoal de advogado, solicitador ou agente de execução, sendo feita na pessoa 
do notificando, com entrega de duplicado da comunicação e cópia dos documentos que a 
acompanhem, devendo o notificando assinar o original;  
c) Escrito assinado e remetido pelo senhorio nos termos do n.º 1, nos contratos celebrados 
por escrito em que tenha sido convencionado o domicílio, caso em que é inoponível ao 
senhorio qualquer alteração do local, salvo se este tiver autorizado a modificação.   
 
Proposta de alteração do PCP 
7- A comunicação pelo senhorio destinada à cessação do contrato por resolução, nos 
termos do n.º 2 do artigo 1084.º do Código Civil, é efetuada mediante: 
a) (…); 
b) Contacto pessoal de advogado, solicitador ou agente de execução, comprovadamente 
mandatado para o efeito, sendo feita na pessoa do notificando, com entrega de duplicado 
da comunicação e cópia dos documentos, que a acompanhem, devendo o notificando 
assinar o original; 
c) (…).       
 
 
 
 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de 
alteração - Grupo 1, artigo 10º do NRAU, nº 1    

Artigo 10.º 
Vicissitudes 

1 - A comunicação prevista no n.º 1 do artigo anterior considera-se realizada ainda que:  
a) A carta seja devolvida por o destinatário se ter recusado a recebê-la ou não a ter levantado no 
prazo previsto no regulamento dos serviços postais;  
b) O aviso de receção tenha sido assinado por pessoa diferente do destinatário.  
2 - O disposto no número anterior não se aplica às cartas que:  
a) Constituam iniciativa do senhorio para a transição para o NRAU e atualização da renda, nos 
termos dos artigos 30.º e 50.º;  
b) Integrem título para pagamento de rendas, encargos ou despesas ou que possam servir de 
base ao procedimento especial de despejo, nos termos dos artigos 14.º-A e 15.º, respetivamente, 
salvo nos casos de domicílio convencionado nos termos da alínea c) do n.º 7 do artigo anterior.  
Proposta de alteração do PCP 
1- A comunicação prevista no n.º 1 do artigo anterior considera-se realizada ainda que: 
a) A carta seja devolvida por o destinatário se ter recusado a recebê-la ou não a ter levantado no 
prazo previsto no regulamento dos serviços postais;  
b) …). 
2- O disposto no número anterior não se aplica às cartas que: 
a) (…); 
b) (…); 
c) (Nova)  Sejam devolvidas por não terem sido levantadas no prazo previsto no regulamento 
dos serviços postais.  
 
 
 
 
 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de 
alteração - Grupo 1, artigo 10º do NRAU, nº  2   

Artigo 10.º 

(…) 

2 - O disposto no número anterior não se aplica às cartas que:  

a) Constituam iniciativa do senhorio para a transição para o NRAU e 
atualização da renda, nos termos dos artigos 30.º e 50.º;  

b) Integrem título para pagamento de rendas, encargos ou despesas ou que 
possam servir de base ao procedimento especial de despejo, nos termos dos 
artigos 14.º-A e 15.º, respetivamente, salvo nos casos de domicílio 
convencionado nos termos da alínea c) do n.º 7 do artigo anterior.  

 

Proposta de alteração do PCP 

2- O disposto no número anterior não se aplica às cartas que: 

a) (…); 

b) (…); 

c) (Nova) Sejam devolvidas por não as terem levantado no prazo previsto no 
regulamento dos serviços postais.  

 

 

 

 

 

 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de 
alteração - Grupo 1, artigo 10º do NRAU, nºs 3 a 5 

Artigo 10.º 

(…) 

3 - Nas situações previstas no número anterior, o senhorio deve remeter nova 
carta registada com aviso de receção decorridos que sejam 30 a 60 dias sobre 
a data do envio da primeira carta.  

4 - Se a nova carta voltar a ser devolvida, nos termos da alínea a) do n.º 1, 
considera-se a comunicação recebida no 10.º dia posterior ao do seu envio.  

5 - Nos casos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 7 do artigo anterior, se:  

a) O destinatário da comunicação recusar a assinatura do original ou a 
receção do duplicado da comunicação e cópia dos documentos que a 
acompanhem, o advogado, solicitador ou agente de execução lavra nota do 
incidente e a comunicação considera-se efetuada no próprio dia face à 
certificação da ocorrência;  

b) Não for possível localizar o destinatário da comunicação, o senhorio 
remete carta registada com aviso de receção para o local arrendado, 
decorridos 30 a 60 dias sobre a data em que o destinatário não foi localizado, 
e considera-se a comunicação recebida no 10.º dia posterior ao do seu envio.   

Sem propostas de alteração 

 

 

 

 

 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de 
alteração - Grupo 1, artigo 12º do NRAU 

Artigo 12.º 

Casa de morada de família  

1- Se o local arrendado constituir casa de morada de família, as comunicações 
previstas no n.º 2 do artigo 10.º devem ser dirigidas a cada um dos cônjuges.  

Proposta de alteração do PCP 

1- Se o local arrendado constituir casa de morada de família, as comunicações 
previstas no n.º 2 do artigo 10.º devem ser dirigidas a cada um dos cônjuges, 
sob pena de ineficácia. 

 

2 - As comunicações do arrendatário podem ser subscritas por ambos ou por 
um só dos cônjuges.  

3 - Devem, no entanto, ser subscritas por ambos os cônjuges as comunicações 
que tenham por efeito algum dos previstos no artigo 1682.º-B do Código Civil.   

 

 

 

 

 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de 
alteração - Grupo 1, artigo 14º do NRAU nºs 1 a 4 

Artigo 14.º 

Ação de despejo 

1 - A ação de despejo destina-se a fazer cessar a situação jurídica do arrendamento sempre 
que a lei imponha o recurso à via judicial para promover tal cessação e segue a forma de 
processo comum declarativo.  

2 - Quando o pedido de despejo tiver por fundamento a falta de residência permanente do 
arrendatário e quando este tenha na área dos concelhos de Lisboa ou do Porto e seus 
limítrofes ou no respetivo concelho quanto ao resto do País outra residência ou a 
propriedade de imóvel para habitação adquirido após o início da relação de arrendamento, 
com exceção dos casos de sucessão mortis causa, pode o senhorio, simultaneamente, pedir 
uma indemnização igual ao valor da renda determinada de acordo com os critérios 
previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 35.º desde o termo do prazo para contestar 
até à entrega efetiva da habitação.  

3 - Na pendência da ação de despejo, as rendas que se forem vencendo devem ser pagas ou 
depositadas, nos termos gerais.  

4 - Se as rendas, encargos ou despesas, vencidos por um período igual ou superior a dois 
meses, não forem pagos ou depositados, o arrendatário é notificado para, em 10 dias, 
proceder ao seu pagamento ou depósito e ainda da importância da indemnização devida, 
juntando prova aos autos, sendo, no entanto, condenado nas custas do incidente e nas 
despesas de levantamento do depósito, que são contadas a final.  

Sem propostas de alteração 

 

 

 

 

 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de 
alteração - Grupo 1, artigo 14º do NRAU nº 5 

Artigo 14.º 

(…) 

5 - Em caso de incumprimento pelo arrendatário do disposto no número 
anterior, o senhorio pode requerer o despejo imediato, aplicando-se, em caso 
de deferimento do requerimento, com as necessárias adaptações, o disposto 
no n.º 7 do artigo 15.º e nos artigos 15.º-J, 15.º-K e 15.º-M a 15.º-O.   

 

Proposta de alteração do PCP 

5 - Se, dentro do prazo referido no número anterior, os montantes referidos 
no número anterior não forem pagos ou depositados, o senhorio pode pedir 
uma certidão dos autos relativa a estes factos, a qual constitui título 
executivo para efeitos de despejo do local arrendado, na forma de processo 
executivo comum para entrega de coisa certa.   

 

 

 

 

 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de 
alteração - Grupo 1, novo artigo 14º A do NRAU, nº 1, a) e b) 

Artigo 14.º A 
Título Executivo 

1- Não sendo o locado desocupado na data devida por lei ou convenção das 
partes, podem servir de base à execução para entrega de coisa certa: 
a) Em caso de cessação por revogação, o contrato de arrendamento, 
acompanhado do acordo previsto no n.º 2 do artigo 1082º do Código Civil;  
                                                                                      

      Artigo 1082.º do CC 
                                                                 Revogação   
 1 - As partes podem, a todo o tempo, revogar o contrato, mediante acordo 
 a tanto dirigido.  
 2 - O acordo referido no número anterior é celebrado por escrito, quando 
 não seja  imediatamente  executado ou quando contenha  cláusulas 
 compensatórias ou outras cláusulas acessórias. 

 
 
b) Em caso de caducidade pelo decurso do prazo, não sendo o contrato 
renovável por ter sido celebrado para habitação não permanente ou para fim 
especial transitório, o contrato escrito donde conste a fixação desse prazo; 
 
 
 
 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de 
alteração - Grupo 1, novo artigo 14º A do NRAU, nº 1, c) 

Artigo 14.º A 

Título Executivo 

c) Em caso de cessação por oposição à renovação, o contrato de 
arrendamento, acompanhado do comprovativo da comunicação prevista 
no artigo 1097.º do Código Civil; 

 Artigo 1097.º do CC 

Oposição à renovação deduzida pelo senhorio 

 1 - O senhorio pode impedir a renovação automática do contrato mediante 
 comunicação ao arrendatário com a antecedência mínima seguinte:  

 a) 240 dias, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou 
 superior a seis anos;  

 b) 120 dias, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou 
 superior a um ano e inferior a seis anos;  

 c) 60 dias, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou 
 superior a seis meses e inferior a um ano;  

 d) Um terço do prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação,  tratando-se 
 de prazo inferior a seis meses.  

  2 - A antecedência a que se refere o número anterior reporta-se ao termo do prazo de 
 duração inicial do contrato ou da sua renovação. 

 

 

 

 

 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de 
alteração - Grupo 1, novo artigo 14º A do NRAU, nº 1, d) 

Artigo 14.º A 

Título Executivo 

 

 

 

 

 
 
 
d) Em caso de denúncia por comunicação, o contrato de arrendamento, 
acompanhado dos comprovativos das comunicações previstas na alínea c) do artigo 
1101.º do Código Civil e no artigo 1104.º do mesmo diploma; 
 

Artigo 1101º do CC, c) 
 Denúncia pelo senhorio 

 O senhorio pode denunciar o contrato de duração indeterminada nos casos 
 seguintes:  
 a) (…)  
 b) (…)  
 c) Mediante comunicação ao arrendatário com antecedência não inferior a dois anos 
 sobre a data em que pretenda a cessação. 

 
Artigo 1104º do CC 

Confirmação da denúncia 
 (Revogado) 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de 
alteração - Grupo 1, novo artigo 14º A do NRAU, nº 1, e) 

Artigo 14.º A 
Título Executivo 

e) Em caso de resolução por comunicação, o contrato de arrendamento, 
acompanhado do comprovativo da comunicação prevista no n.º2 do artigo 
1084.º do Código Civil, bem como, quando aplicável, do comprovativo, 
emitido pela autoridade competente, da oposição à realização da obra; 
 

Artigo 1084, nº 2 do CC 
Modo de operar 

  2 - A resolução pelo senhorio quando fundada em causa prevista nos n.os 3 e 4 
 do artigo anterior bem como a resolução pelo arrendatário operam por 
 comunicação à contraparte onde fundamentadamente se invoque a obrigação 
 incumprida.  

Artigo 1083,nºos 3 e 4 do CC 
Fundamento da resolução 

 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.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração - 
Grupo 1, novo artigo 14º A do NRAU, nº 1, f) e nºs 2 a 4 

Artigo 14.º A 

Título Executivo 

f) Em caso de denúncia pelo arrendatário, nos termos da alínea 
d) do n.º 1 do artigo 31.º, o comprovativo da comunicação da 
iniciativa do senhorio e o documento de resposta do 
arrendatário. 

2- O contrato de arrendamento é título executivo para a ação de 
pagamento de renda quando acompanhado do comprovativo de 
comunicação, com eficácia, ao arrendatário do montante em 
dívida.   

3- O requerente terá de comprovar o pagamento do imposto de 
selo do contrato de arrendamento ou a declaração das rendas 
para efeitos de IRS ou IRC. 

4- As rendas que se forem vencendo na pendência da ação de 
despejo devem ser pagas ou depositadas.     

 
 

 

 

 

 
 
 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração 
Grupo 5 

 

 

 

 

5. Alterações ao Código Civil – artigos 1083º, 1084º, 
1094º, 1101º e 1103º  



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração - 
Grupo 5, alterações ao artigo 1083º, nº 3 do Código Civil  

 Artigo 1083.º 

  Fundamento da resolução   

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.  

Proposta de alteração do PCP 

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

 

 

 

 

 
 
 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração - 
Grupo 5, alterações ao artigo 1083º, nº 4 do Código Civil  

 Artigo 1083.º 

  Fundamento da resolução   

 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 – (…)  

Proposta de alteração do PCP 

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 seis interpoladas, num período 
de 12 meses, com referência a cada contrato, não sendo aplicável o disposto 
nos n.ºs 3 e 4 do número seguinte. 

 
 
 
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração - 
Grupo 5, alterações ao artigo 1084º, nºs 2 e 3 do Código Civil  

Artigo 1084.º 
Modo de operar 

1 – (…)   
 
2 - A resolução pelo senhorio quando fundada em causa prevista nos n.os 3 e 4 do artigo 
anterior bem como a resolução pelo arrendatário operam por comunicação à contraparte 
onde fundamentadamente se invoque a obrigação incumprida.  
Proposta de alteração do PCP 
2- A resolução pelo senhorio quando fundada em causa prevista nos n.ºs 3 e 4 do artigo 
anterior, bem como a resolução pelo arrendatário, operam por comunicação à contraparte 
donde conste fundamentadamente, sob pena de ineficácia: 
a) Invocação e descrição da obrigação incumprida; 
b) Informação de que, no caso de falta de pagamento de renda, encargos ou despesas que 
corram por conta do arrendatário nos termos do n.º 3 do artigo anterior, a resolução fica 
sem efeito se o arrendatário puser fim à mora no prazo de dois meses. 
 
3 - A resolução pelo senhorio, quando opere por comunicação à contraparte e se funde na 
falta de pagamento da renda, encargos ou despesas que corram por conta do arrendatário, 
nos termos do n.º 3 do artigo anterior, fica sem efeito se o arrendatário puser fim à mora 
no prazo de um mês.  
Proposta de alteração do PCP 
3- Revogado.      
 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração - 
Grupo 5, alterações ao artigo 1094º, nº 3 do Código Civil  

Artigo 1094.º 

  Tipos de contratos   

1 - O contrato de arrendamento urbano para habitação pode celebrar-se com 
prazo certo ou por duração indeterminada.  

2 - No contrato com prazo certo pode convencionar-se que, após a primeira 
renovação, o arrendamento tenha duração indeterminada.  

 3 - No silêncio das partes, o contrato considera-se celebrado com prazo certo, 
pelo período de dois anos. 

 

Proposta de alteração do PCP 

3- No silêncio das partes, o contrato considera-se celebrado por prazo certo, 
pelo período de cinco anos.  

 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração - 
Grupo 5, alterações ao artigo 1101º, c) do Código Civil  

  Artigo 1101.º 

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. 

Proposta de alteração do PCP 

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

 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração - 
Grupo 5, alterações ao artigo 1103º, nº 1 a 3 do Código Civil  

Artigo 1103.º 

Denúncia justificada  

1 - A denúncia pelo senhorio com qualquer dos fundamentos previstos nas 
alíneas a) e b) do artigo 1101.º 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, sob pena de ineficácia, o 
fundamento da denúncia. 

2 - (…) 

3 – (…) 

Proposta de alteração do PCP 

1- A denúncia pelo senhorio com qualquer dos fundamentos previstos nas 
alíneas a) e b) do artigo 1101.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, sob pena de ineficácia, o 
fundamento de denúncia. 

 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração - 
Grupo 5, alterações ao artigo 1103º, nº 4 e 5  do Código Civil  

Artigo 1103.º 

Denúncia justificada  

4 - Na situação prevista 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 dos prazos.  

Proposta de alteração do PCP  

4 - Na situação prevista no número anterior, a desocupação tem lugar no 
prazo de 60 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 dos prazos. 

 

5 – (…) 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração - 
Grupo 5, alterações ao artigo 1103º, nº 6 e 7 do Código Civil  

Artigo 1103.º 
Denúncia justificada  

6 - A invocação do disposto na alínea b) do artigo 1101.º 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 em condições análogas às que este 
já detinha, quer quanto ao local quer quanto ao valor da renda e encargos.  
 
Proposta de alteração do PCP 
6- A invocação do disposto na alínea b) do artigo 1101.º. obriga o senhorio, 
mediante acordo e em alternativa: 
a) A garantir o realojamento do arrendatário em condições análogas às que este 
já detinha, quer quanto ao local quer quanto ao valor da renda e encargos; 
b) Ao pagamento de uma indemnização correspondente a cinco anos de renda, 
sendo esta determinada nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 35.º do 
NRAU. 
 
7 – (…) 



Apreciação na especialidade do pjl 310/XIII e propostas de alteração - 
Grupo 5, alterações ao artigo 1103º, nº 8 a 11 do Código Civil  

Artigo 1103.º 

Denúncia justificada  

8 - A indemnização devida pela denúncia deve ser paga no momento da 
entrega do locado, sob pena de ineficácia da denúncia. 

Proposta de alteração do PCP 

8- A indemnização devida pela denúncia referida no n.º 7 deve ser paga, sob 
pena de ineficácia da denúncia, 50%, nos oito dias após comunicação, e a 
parte restante no ato da entrega do locado.  

  

9 - (…) 

10 - (…) 

11 - (…)  


