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De: Secretaria Reg. da Inclusão e Assuntos Sociais

Para: Bruno Ribeiro Tavares; Iniciativa legislativa

Cc: rui.abreu@madeira.gov.pt; gabinete.presidencia@madeira.gov.pt

Assunto: Projeto de Lei n.º 108/XIII/1.ª (PCP) - Posição do Governo Regional da Madeira

Data: quarta-feira, 3 de Fevereiro de 2016 18:56:20

Prioridade Alta

Exma. Senhora

 

Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República

Assunto: Projeto de Lei n.º 108/XIII/1.ª (PCP) - Suspende a aplicação do Regime do

Arrendamento Apoiado (Lei n.º 81/2014, de 19 de setembro)

 

Encarrega-me Sua Excelência a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais  de, nos

termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do arti go 229.º da Constituição da República

Portuguesa e da Lei 40/96, de 31 de agosto, de transmitir a V. Ex.ª que encontra-se em fase de

elaboração uma proposta de Decreto Legislativo Regional que visa adaptar à Região Autónoma

da Madeira a Lei n.º 80/2014, de 19 de dezembro, por forma a dar resposta e acolhimento às

especificidades regionais, em matéria de habitação, provenientes da sua singularidade

económica e social, pelo que o Governo Regional da Madei ra considera prematuro tecer

comentários relativamente ao presente Projeto de Lei.

 

Funchal, 3 de fevereiro de 2016

 

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe de Gabinete

Sancha Maria Garcês Marques Ferreira

 

Secretaria Regional

da Inclusão e Assuntos Sociais

 

Rua João de Deus, n.º 5

9050-027 Funchal

Telef.: 291 210 141/4

Fax: 291 210 148

gabinete.srias@gov-madeira.pt
 

 

De:  Bruno Ribeiro Tavares [mailto:Bruno.RibeiroTavares@ar.parlamento.pt ] 

Enviada: 22 de janeiro de 2016 12:52

Para: Gabinete Presidencia <gabinete.presidencia@madeira.gov.pt>; Rui Abreu

<rui.abreu@madeira.gov.pt>

Cc: Iniciativa legislativa < Iniciativa.legislativa@ar.parlamento.pt >

Assunto: Projetos de Lei n.º 108/XIII/1.ª (PCP) e n.º 109/XIII/1.ª (PCP) 

Importância: Alta



 

 
Exmo. Senhor Presidente do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira,
 
 
Encarrega-me a Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da
República, Dra. Maria José Ribeiro, de, para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 229.º da
Constituição da República Portuguesa e do artigo 142.º do Regimento da Assembleia da
República, enviar cópia das iniciativas infra, para emissão de parecer, nos termos da Lei n.º
40/96, de 31 de agosto:
 

                            
Projeto de Lei n.º 108/XIII/1.ª (PCP)
Suspende a aplicação do Regime do Arrendamento Apoiado (Lei n.º 81/2014, de 19 de setembro)

 
 

Projeto de Lei n.º 109/XIII/1.ª (PCP)
Altera o regime de Renda Apoiada, garantindo um valor de renda mais justo e acessível

 
 
Nos termos do disposto no artigo 6.º da Lei n.º 40/96, de 31 de agosto, roga-se que o
parecer seja emitido com caráter de urgência, até ao dia 3 de fevereiro, atento o
agendamento das supra mencionadas iniciativas legislativas para a Sessão Plenária da
Assembleia da República de 4 de fevereiro.
 
 
Com os meus melhores cumprimentos,
 
 
Bruno Ribeiro Tavares
Assessor do Presidente da Assembleia da República
 
Palácio de São Bento
1249-068 Lisboa
T. + 351 213 919 267

 





















De: Secretaria Reg. da Inclusão e Assuntos Sociais

Para: Bruno Ribeiro Tavares; Iniciativa legislativa

Cc: rui.abreu@madeira.gov.pt; gabinete.presidencia@madeira.gov.pt

Assunto: Projeto de Lei n.º 109/XIII/1.ª (PCP) - Posição do Governo Regional da Madeira

Data: quarta-feira, 3 de Fevereiro de 2016 19:09:20

Prioridade Alta

Exma. Senhora

 

Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República

 

 

Assunto: Projeto de Lei n.º 109/XIII/1.º, de 21/01/2016 (PCP), altera o Regime de Renda

Apoiada

 

Encarrega-me Sua Excelência a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais  de, nos

termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do arti go 229.º da Constituição da República

Portuguesa e da Lei 40/96, de 31 de agosto, de transmitir a V. Ex.ª que encontra-se em fase de

elaboração uma proposta de Decreto Legislativo Regional que visa adaptar à Região Autónoma

da Madeira a Lei n.º 80/2014, de 19 de dezembro, por forma a dar resposta e acolhimento às

especificidades regionais, em matéria de habitação, provenientes da sua singularidade

económica e social, pelo que o Governo Regional da Madeira considera prematuro tecer

comentários relativamente ao presente Projeto de Lei.

 

Funchal, 3 de fevereiro de 2016

 

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe de Gabinete

Sancha Maria Garcês Marques Ferreira

 

Secretaria Regional

da Inclusão e Assuntos Sociais

 

Rua João de Deus, n.º 5

9050-027 Funchal

Telef.: 291 210 141/4

Fax: 291 210 148

gabinete.srias@gov-madeira.pt
 

 

De:  Bruno Ribeiro Tavares [mailto:Bruno.RibeiroTavares@ar.parlamento.pt] 

Enviada: 22 de janeiro de 2016 12:52

Para: Gabinete Presidencia <gabinete.presidencia@madeira.gov.pt>; Rui Abreu

<rui.abreu@madeira.gov.pt>

Cc: Iniciativa legislativa <Iniciativa.legislativa@ar.parlamento.pt >



Assunto: Projetos de Lei n.º 108/XIII/1.ª (PCP) e n.º 109/XIII/1.ª (PCP) 

Importância: Alta

 

 
Exmo. Senhor Presidente do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira,
 
 
Encarrega-me a Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da
República, Dra. Maria José Ribeiro, de, para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 229.º da
Constituição da República Portuguesa e do artigo 142.º do Regimento da Assembleia da
República, enviar cópia das iniciativas infra, para emissão de parecer, nos termos da Lei n.º
40/96, de 31 de agosto:
 

                            
Projeto de Lei n.º 108/XIII/1.ª (PCP)
Suspende a aplicação do Regime do Arrendamento Apoiado (Lei n.º 81/2014, de 19 de setembro)

 
 

Projeto de Lei n.º 109/XIII/1.ª (PCP)
Altera o regime de Renda Apoiada, garantindo um valor de renda mais justo e acessível

 
 
Nos termos do disposto no artigo 6.º da Lei n.º 40/96, de 31 de agosto, roga-se que o
parecer seja emitido com caráter de urgência, até ao dia 3 de fevereiro, atento o
agendamento das supra mencionadas iniciativas legislativas para a Sessão Plenária da
Assembleia da República de 4 de fevereiro.
 
 
Com os meus melhores cumprimentos,
 
 
Bruno Ribeiro Tavares
Assessor do Presidente da Assembleia da República
 
Palácio de São Bento
1249-068 Lisboa
T. + 351 213 919 267

 













De: srias@gov-madeira.pt

Para: Bruno Ribeiro Tavares; Iniciativa legislativa

Cc: rui.abreu@gov-madeira.pt; gabinete.presidencia@gov.madeira.pt

Assunto: FW: Projeto de Lei n.º 122/XIII/1.ª (BE) - Posição do Governo Regional da Madeira

Data: sexta-feira, 19 de Fevereiro de 2016 18:25:47

Prioridade Alta

 

 

Exma. Senhora

Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República

 

Encarrega-me Sua Excelência a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais de, nos

termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 229.º  da Constituição da República

Portuguesa e da Lei 

n.º 40/96, de 31 de agosto, de transmitir a V. Ex.ª a posição do Governo Regional da Madeira à

proposta de Lei em apreço, que é no sentido de, não emitir parecer, atento a que a iniciativa

legislativa em apreço foi já objeto de votação, na generalidade, na Assembleia da República, no

dia 4 de fevereiro.

 

Funchal, 19 de fevereiro de 2016

 

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe de Gabinete

Sancha Maria Garcês Marques Ferreira

 

Secretaria Regional

da Inclusão e Assuntos Sociais

 

Rua João de Deus, n.º 5

9050-027 Funchal

Telef.: 291 210 141/4

Fax: 291 210 148

gabinete.srias@gov-madeira.pt

 

 





  

 

 

Projeto de Lei 122/XIII/Bloco de Esquerda – Altera Lei 81/2014, de 19 de dezembro. Regime 

de Arrendamento Apoiado.  

Parecer da ANMP 

 

A presente iniciativa legislativa tem com como objetivo proceder à alteração do regime do 

arrendamento apoiado constante na Lei 81/2014, de 19 de dezembro, designadamente no que 

respeita ao cálculo do valor da renda, mobilidade, despejo administrativo e a definição de 

responsabilidades sobre a realização de obras de conservação, reabilitação e beneficiação das 

partes de uso privativo e comum. 

Sobre o conteúdo das alterações propostas, a ANMP faz as seguintes considerações: 

· O valor das rendas e as suas atualizações devem servir para a correção de desigualdades 

e oferecer resposta às necessidades dos agregados familiares que habitam em habitação 

social, não devendo constituir-se como uma ameaça ou forma de agravar determinadas 

situações de vulnerabilidade social; 

· Por isso, entende-se que o cálculo proposto para o valor da renda reflete uma maior 

preocupação com a realidade, designadamente através da contabilização do valor líquido 

dos rendimentos auferidos; 

· Por outro lado e de forma a gerir o parque habitacional social, afigura-se-nos que a 

consagração de tetos máximos de rendimentos permitiria a saída e a autonomia de 

agregados familiares que manifestamente não necessitam do apoio público em matéria 

de habitação social; 

· Atendendo ao desempenho das Câmaras Municipais na implementação, com sucesso, de 

respostas eficazes nesta área de atuação, é fundamental a devolução aos Municípios do 

poder de regulamentar a gestão do seu parque habitacional, conferindo-lhe, através de 

regulamentação própria, a criação de mecanismos que aproximem a habitação social à 

realidade do seu Município, ao mesmo tempo que garante a adequação aos perfis dos 

seus moradores. 



 

 

· Refira-se, ainda que a legislação atualmente em vigor determinou um enorme esforço 

das entidades gestoras, maioritariamente ligadas às autarquias locais, para se adaptarem 

aos respetivos requisitos, aos novos procedimentos e, inclusivamente à adaptação dos 

seus programas informáticos. 

· Parece-nos, pois, que as alterações propostas sejam precedidas de uma avaliação 

rigorosa do impacto da aplicação da Lei 81/2014, de 19 de dezembro com o 

correspondente envolvimento dos Municípios, sendo posteriormente indispensável a 

consagração de um período transitório que permita as adaptações necessárias. 

 

Face ao exposto, uma vez contempladas as propostas efetuadas, a ANMP nada tem a opor ao 

projeto de lei analisado. 

 

 

 

 

ANMP, 02.03.2016 

 

 

 



 
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 

 

 
 

Regime do Arrendamento Apoiado 

 
Proposta de Aditamento  

 

O Grupo Parlamentar do PCP apresenta a proposta de aditamento do artigo 21.º A à 

Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, com a seguinte redação: 

 

 

«Artigo 21.º-A 

Taxa de esforço máxima 

A taxa de esforço máxima não pode ser superior a 15% do rendimento mensal 

corrigido do agregado familiar do arrendatário.» 

 

 

 

 

Assembleia da República, 20 de abril de 2016 

 

A Deputada,  

 

Paula Santos 

 



 
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 

 

 
 

Regime do Arrendamento Apoiado 

 
Propostas de Eliminação 

 

O Grupo Parlamentar do PCP apresenta as propostas de eliminação dos artigos 16.º e 

19.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro: 

 

 

«Artigo 16.º 

(…) 

(Revogado) 

 

 

 

Artigo 19.º 

(…) 

(Revogado)» 

 

 

 

 

Assembleia da República, 20 de abril de 2016 

 

A Deputada,  

 

Paula Santos 

 



 
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 

 

 
 

Regime do Arrendamento Apoiado 

 
Propostas de Alteração 

 

 

O Grupo Parlamentar do PCP apresenta as seguintes propostas de alteração aos 

artigos 2.º, 3.º, 6.º, 12.º, 15.º, 17.º, 22.º, 23.º, 25.º, 27.º, 28.º, 34.º, 37.º e 39.º da Lei 

n.º 81/2014, de 19 de dezembro: 

 

«Artigo 2.º 

Âmbito 

 

1. (…). 

2. (…). 

3.  (…). 

4. No quadro da autonomia das Regiões Autónomas e das autarquias locais, 

podem estas aprovar regulamentações próprias visando adaptar a presente Lei 

às realidades física e social existentes nos bairros de que são proprietárias. 

  

5. O disposto no número anterior não poderá conduzir à definição de regimes 

menos favoráveis para os arrendatários, quer quanto ao cálculo do valor de 

rendas quer quanto às garantias de manutenção do contrato de arrendamento. 

 

 

Artigo 3.º 

Definições 

 

1. Para efeitos do disposto na presente Lei, considera-se: 
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a) (…); 

 

b) “Dependente”, o elemento do agregado familiar que seja menor ou, 

que, tendo idade inferior a 26 anos, não aufira rendimento mensal 

líquido superior ao indexante dos apoios sociais; 

 

c) (…); 

d) (…); 

e) (…); 

 

f) “Rendimento mensal líquido” (RML), o duodécimo do total dos 

rendimentos anuais líquidos auferidos por todos os el ementos do 

agregado familiar, considerados nos termos do nº2 do presente artigo. 

No caso de os rendimentos se reportarem a período inferior a um ano, 

será feita a proporção correspondente ao número de meses a 

considerar; 

 

g)  «Rendimento mensal corrigido» (RMC), o rendimento mensal líquido 

deduzido da quantia correspondente aos apoios sociais co nsiderados no 

n.º3 do presente artigo. 

 

2. Para efeitos da alínea f) do ponto anterior, consideram-se rendimentos: 

 

a) O valor mensal de todos os ordenados, salários e outras remunerações, 

incluindo os subsídios de natal e de férias, mas excluindo os restantes 

subsídios, prémios e remunerações variáveis, tais como os referentes a 

horários por turnos e horas extraordinárias; 

 

b) O valor mensal de subsídios de desemprego e rendimento social de 

inserção;  
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c) O valor de quaisquer pensões, nomeadamente de reforma, 

aposentação, velhice, invalidez e sobrevivência, bem como o 

complemento solidário para idosos; 

 

d) Os valores provenientes de outras fontes de rendimento, com exceção 

do abono de família e das prestações complementares. 

 

3. As deduções a considerar para o cálculo do RMC serão: 

 

a) Três décimos do salário mínimo nacional pelo primeiro dependente; 

 

b)  Um décimo do salário mínimo nacional por cada um dos out ros 

dependentes; 

 

c)   Um décimo do salário mínimo nacional por cada elemento do agregado 

familiar que, comprovadamente, possua qualquer forma de 

incapacidade permanente. 

 
d) Estas deduções serão acrescidas de vinte por cento, no caso de famílias 

monoparentais. 

 

4. Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 2, os valores das pensões de 

reforma, aposentação, velhice, invalidez e sobrevivência e complemento 

solidário para idosos, iguais ou inferiores a três salários mínimos nacionais, 

são considerados parcialmente, para efeitos de cálculo da taxa de esforço, 

através da aplicação da seguinte fórmula: 

 

Rt = 0,25×R× (R/SMN+1), 

 

em que Rt é o rendimento para efeito de cálculo da taxa de esforço, R é o 

valor das pensões de reforma, aposentação, velhice, invalidez e 
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sobrevivência e complemento solidário para idosos e SMN é o salário 

mínimo nacional. 

 

 

 

Artigo 6.º 

Impedimentos 

 

1. (…): 

a) Seja proprietário, usufrutuário, arrendatário ou detentor a outro 

título de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano 

destinado a habitação, localizado no concelho ou em conc elho 

limítrofe; 

 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…).  

 

2. (…). 

3. (…). 

4. (…). 

 

5. (Revogado). 

 

 

Artigo 12.º 

Publicitação da oferta das habitações 

 

1. (…). 

2. (…). 
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3. No caso do concurso a que se refere o artigo 10.º, a entidade locadora deve 

publicitar no respetivo sítio na Internet e ou em área de acesso ou de 

circulação livre das suas instalações, informação sobre a listagem, as 

condições de inscrição na mesma e o resultado da última classificação com 

exclusão de qualquer menção a dados pessoais. 

 

4.  (…). 

 

Artigo 15.º 

(…) 

1 – (…). 

2 – (…). 

3 – A habitação deve ainda adequar-se a pessoas com mobilidade reduzida, 

garantindo a acessibilidade  

 

 

 

 

Artigo 17.º 

Regime do contrato 

 

1. O contrato de arrendamento apoiado rege-se pelo disposto na presente lei, 

pelos regulamentos das entidades proprietárias e, subsidiariamente, pelo 

Código Civil. 

 

2. (…). 

3. (…). 

 

 

Artigo 22.º 

Rendas máxima e mínima 

1. (…).   
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2. (…). 

3. (Revogado). 

 

 

Artigo 23.º 

Atualizações e revisão da renda 

1. (…). 

2. (…). 

3. (…). 

4. (…). 

5. (…). 

6. (…). 

7. (Revogado). 

8. (…). 

Artigo 25.º 

Resolução pelo senhorio 

 

1. Além de outras causas de resolução previstas em regulamento da entidade 

arrendatária e na presente lei, constituem causas de resolução do contrato 

pelo senhorio: 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…).   

2. (Revogado). 

3. (Revogado). 

 

Artigo 27.º 

Danos na habitação 

 

Se, aquando do acesso à habitação pelo senhorio subsequente a qualquer caso 

de cessação do contrato, houver evidência de danos na habitação, de 
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realização de obras não autorizadas ou de não realização das obras exigidas ao 

arrendatário nos termos da lei ou do contrato, o senhorio tem o direito de 

exigir o pagamento das despesas por si efetuadas com a realização das obras 

necessárias para reposição da habitação nas condições iniciais. 

 

Artigo 28.º 

Despejo 

 

1. Nas situações de despejo decorrentes de ocupação ilegal ou de não uso por 

um período superior a seis meses, e caso não seja cumprida 

voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação à 

entidade detentora da mesma, cabe a essa entidade ordenar e mandar 

executar o despejo, podendo para o efeito, requisitar as autoridades 

policiais competentes. 

2. (…). 

3. (…). 

4. (Revogado). 

5. (Revogado). 

 

Artigo 34.º 

Comunicações 

 

1. (…). 

2. (…). 

3. (…). 

4. As comunicações entre o senhorio ou proprietário e o arrendatário ou 

ocupante são efetuadas nos termos dos regulamentos da entidade 

proprietária e, subsidiariamente, do Código Civil.   

5. A falta ou a insuficiência de resposta dos arrendatários ou dos ocupantes às 

comunicações no prazo fixado ou a recusa dos mesmos em celebrar o 

contrato de arrendamento apoiado constitui fundamento para a resolução 

do contrato vigente.   
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6. A comunicação do senhorio ou do proprietário, relativa à resolução ou à 

cessação da ocupação, é realizada nos termos do regulamento da entidade 

proprietária, com menção à obrigação de desocupação e entrega da 

habitação no prazo nunca inferior a 90 dias. 

7. (Revogado). 

8. (Revogado). 

Artigo 37.º 

Regime transitório 

 

1. (Revogado). 

2. (…). 

3. (…). 

4. (…). 

 

Artigo 39.º 

Aplicação no tempo 

 

1. (…). 

2. (…). 

3. (…). 

4. (…). 

5. As entidades proprietárias podem excluir da aplicação da lei as habitações 

que, pelo seu estado de degradação ou de desadequação da tipologia 

construtiva, não possam ser consideradas oferta habitacional adequada às 

exigências atuais.» 

 

 

Assembleia da República, 20 de abril de 2016 

 

A Deputada,  

 

Paula Santos 
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Propostas de alteração na especialidade à Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro 
 
Nos termos legais e regimentais, os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista 
vêm apresentar as seguintes propostas de alteração à lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, que 
estabelece o regime de renda condicionada dos contratos de arrendamento para fim 
habitacional, no âmbito da apreciação na especialidade, em sede da 11ª Comissão, dos 
projectos de lei nº 109/XIII (PCP), que altera o regime de Renda Apoiada, garantindo um valor 
de renda mais justo e acessível, e nº 122/XIII (BE), que altera o regime de arrendamento 
apoiado para uma maior justiça social. 
 

 
Artigo 2.º 
Âmbito 

1 — (…) 
2 — (…) 
3 — (…) 
4. No quadro da autonomia das Regiões Autónomas e das autarquias locais, podem estas aprovar 
regulamentações próprias visando adaptar a presente Lei às realidades física e social existentes nos 
bairros e habitações de que são proprietárias. 
5. O disposto no número anterior não poderá conduzir à definição de normas regulamentares 
menos favoráveis para os arrendatários, quer quanto ao cálculo do valor de rendas quer quanto às 
garantias de manutenção do contrato de arrendamento. 
  

Artigo 3.º 
Definições 

1 - Para efeito do disposto na presente lei, considera-se: 
a) (…) «Agregado familiar», o conjunto de pessoas que residem em economia comum na habitação 
arrendada, constituído pelo arrendatário e pelas pessoas referidas nas alíneas a), b), c), d) e e) do 
n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, bem como por quem tenha sido 
autorizado pelo senhorio a permanecer na habitação; 
 
b) (…) 
 
c) (…) 
 
d) (…) 
 
e) (…)  
 
f) “Rendimento mensal bruto” (RMB), o duodécimo do total dos rendimentos anuais ilíquidos 
auferidos por todos os elementos do agregado familiar,  constantes das últimas demonstrações de 
liquidação do IRS apresentadas ou, em caso de isenção de IRS, o duodécimo do total dos 
rendimentos anuais ilíquidos auferidos por todos os e lementos do agregado familiar, considerados 
nos termos do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 15/2011, 
de 3 de maio, e pelos Decretos -Leis n.os 113/2011, de 29 de novembro, e 133/2012, de 27 de 
junho. Caso os rendimentos se reportem a período inferior a um ano, a proporção correspondente 
ao número de meses a considerar;  
 
nova alínea) “Rendimento mensal líquido” (RML) - o duodécimo do total dos rendimentos anuais 
líquidos auferidos por todos os elementos do agregado. O rendimento anual líquido obtém-se 
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deduzindo do total ilíquido, constante da última demonstração de liquidação do IRS apresentada, 
o valor da colecta líquida. Não havendo lugar a IRS, o rendimento mensal líquido é igual ao 
rendimento mensal bruto. 
 
g) «Rendimento mensal corrigido» (RMC), o rendimento mensal líquido deduzido da quantia 
correspondente à aplicação ao indexante dos apoios sociais de cada um dos seguintes fatores: 
i) 0,1 pelo primeiro dependente; 
ii) 0,15 pelo segundo dependente; 
iii) 0,20 por cada um dos dependentes seguintes; 
iv) 0,1 por cada deficiente, que acresce ao anterior se também couber na definição de dependente; 
v) 0,1 por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou superior a 65 anos; 
vi) Uma percentagem resultante do fator de capitação; 
vii) 0,2 em caso de família monoparental. 
 
 

Artigo 6.º 
Impedimentos 

1 — Está impedido de tomar ou manter o arrendamento de uma habitação em regime de 
arrendamento apoiado quem se encontre numa das seguintes situações: 
a) Seja proprietário, usufrutuário, arrendatário ou detentor a outro título de prédio urbano ou de 
fração autónoma de prédio urbano destinado a habitação localizado no mesmo concelho ou em 
concelho limítrofe ou na mesma área metropolitana, desde que o imóvel seja adequado a 
satisfazer o fim habitacional do agregado e não constitua residência permanente de terceiros 
com direitos legais ou contratuais sobre o mesmo; 
 
b) Esteja a usufruir de apoios financeiros públicos par a fins habitacionais ou seja titular, ou 
cônjuge, ou unido de facto com o titular de uma habitação pública já atribuída, sem prejuízo do 
disposto no nº 2 do artigo 14º. 
 
c) (…)  
 
d) (…) Esteja abrangido por uma das situações previstas no n.º 1 do artigo 29.º 
 
2 — (…)  
 
3 — (…) 
 
4 — (…)  
 
5 — O impedimento relativo a um dos membros do agregado familiar pode ser extensível a todos 
os seus membros, mediante análise concreta das respectivas carências habitacionais pelo 
senhorio. 
 

 
Artigo 12.º 

Publicitação da oferta das habitações 
1 — (…) 
2 — (…)  
3 – (…) 
4 — (…)  
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Artigo 16.º 

(…) 
 (Revogado) 

 

Artigo 16º A 
Transferência de habitação 

1. Na prossecução do interesse público, o locador pode promover a transferência do agregado 
familiar para outra habitação em caso de emergência, nomeadamente inundações, incêndios ou 
catástrofes naturais, ocorridas ou iminentes, bem como de necessidades de realojamento 
resultantes de operações de requalificação urbanística devidamente aprovadas, de razões de saúde 
pública ou da existência de risco de ruína. 
2. O locador público pode ainda promover a transferência do agregado por razões de 
desadequação da tipologia, mau estado de conservação do locado ou necessidades de gestão. 
3. A transferência do agregado para outra habitação a pedido do locatário pode ser concedida, com 
base em: 
a) motivos de saúde ou mobilidade reduzida, incompatíveis com as condições da habitação;  
b) situação socio-familiar de extrema gravidade, caso em que o pedido de transferência pode ser 
efectuado por qualquer interessado, desde que exclusivamente para protecção e salvaguarda da 
vítima; 
c) desadequação da tipologia atribuída face à evolução do agregado ou degradação da habitação 
por responsabilidade não imputável ao locatário. 
4. Os procedimentos desenvolvidos para a transferência de habitação obedecem ao Código do 
Procedimento Administrativo. 
5. Se a transferência for feita com carácter provisório e implicar regresso à habitação de origem, 
não há lugar a novo contrato de arrendamento. 

 
Artigo 17.º 

Regime do contrato 
 

1. O contrato de arrendamento apoiado rege-se pelo disposto na presente lei, pelos regulamentos 
previstos na presente lei e pelas demais disposições legais aplicáveis em matéria de locação. 
 
2 — (…)  
 
3 — (…)  
 
 

Artigo 19.º 
Duração e renovação do contrato 

1 — (…) 
2 — (…) 
3 — (…)  
4 — (Revogado)  
5 — (Revogado)  

 
 

Artigo 20.º 
Vencimento e pagamento da renda 

1 — (…) 
2 — (…) 
3 — (…)  
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4 - Em caso de mora, existindo carência socioeconómica do agregado familiar, pode ser celebrado 
um acordo de liquidação de dívida.  

 
 

Aditamento de um novo artigo 21º A 

 
Artigo 21.º-A 

Taxa de esforço máxima 
A taxa de esforço máxima não pode ser superior a 25% do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar do arrendatário. 

 
 

Artigo 22.º 
Rendas máxima e mínima 

1 — (…)  
 
2 — (…)  
 
3 — (Revogado) 

 

 
Artigo 23.º 

Atualização e revisão da renda 
1 — (…)  
 
2 — (…)  
 
3 — (…) 
 
4 — (…) 
 
5 — (…)  
 
6 — (…)  
 
7 — Quando da revisão da renda resulte o seu aumento e as comunicações do arrendatário 
tenham sido realizadas fora dos prazos previstos no n.º 1  ou no n.º 4, o senhorio pode exigir -lhe o 
pagamento do montante correspondente a 1,25 da diferença entre a renda paga e a renda que 
seria devida desde a data da alteração.  
 
8 — (…)  
 
9. Não há lugar a actualização de renda quando, em resultado de vistoria técnica à habitação por 
parte da entidade locadora, se constate um estado de conservação mau ou péssimo, nos termos 
do disposto no Decreto-Lei nº 266-B/2012 de 31 de dezembro, que não resulte de razões 
imputáveis ao arrendatário e enquanto tal condição persistir. 

 
Artigo 24.º 

Obrigações do arrendatário 
Sem prejuízo das demais obrigações previstas na lei e no contrato, cabe ao arrendatário com 
contrato de arrendamento apoiado: 
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a) (…)  
 
b) Utilizar a habitação em permanência, não se ausentando, nem o próprio nem o seu agregado 
familiar, por um período seguido superior a seis meses, excepto nos casos previstos na alínea f);  
 
c) (…) 
 
d) (…) Não realizar obras na habitação sem prévia autorização escrita do senhorio. 
 
e) Restituir a habitação, findo o contrato, no estado em que a recebeu e sem quaisquer 
deteriorações, salvo as inerentes a uma prudente utilização em conformidade com o fim do 
contrato e sem prejuízo do pagamento de danos, caso se verifiquem, nos termos do artigo 27º. 
 

f) O não uso da habitação por período inferior a dois anos não constitui falta às obrigações do 
arrendatário desde que seja comprovadamente motivado por uma das seguintes situações: 
i) Doença regressiva e incapacitante de permanência na habitação, salvo se existir prova clínica 
de que a doença do arrendatário é irreversível; 
ii) Prestação de trabalho por conta de outrem no estrangeiro, ou cumprimento de comissão de 
serviço público, civil ou militar, em ambos os casos por tempo determinado; 
iii) Detenção em estabelecimento prisional. 
 

Artigo 24.º-A 
Obrigações das entidades locadoras 

As entidades locadoras referidas no artigo 2.º estão vinculadas ao cumprimento das seguintes 
obrigações: 
a) Reger-se pelo princípio da igualdade, não podendo privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de 
qualquer direito ou isentar de qualquer dever nenhum arrendatário ou candidato ao 
arrendamento público em razão de ascendência, sexo, etnia, língua, território de origem, 
religião, orientação sexual, deficiência ou doença, convicções políticas ou ideológicas, instrução 
ou condição social; 
b) Prestar aos arrendatários e candidatos ao arrendamento público as informações e os 
esclarecimentos de que careçam e apoiar e estimular as suas iniciativas e receber as suas 
sugestões e informações; 
c) Assegurar a realização de obras de conservação, reabilitação e beneficiação dos edifícios e 
frações, no que diz respeito às partes de uso privativo e de uso comum, pelo menos uma vez em 
cada período de oito anos e sempre que se verifique a sua necessidade, assumindo os encargos 
correspondentes; 
d) Garantir a manutenção das condições de segurança, salubridade, conforto e arranjo estético 
dos edifícios e das habitações; 
e) Assumir os encargos e despesas referentes à administração, conservação e fruição das partes 
comuns do edifício, bem como o pagamento de serviços de interesse comum, sem prejuízo da 
partilha de responsabilidades e encargos, nos termos da lei, quando haja condomínios 
constituídos; 
f) Assegurar a realização de vistorias para deteção de situações de degradação e insegurança dos 
edifícios e frações, nomeadamente em relação às redes de gás, água e eletricidade e aos 
equipamentos electro-mecânicos; 
g) Promover a qualidade dos conjuntos habitacionais do ponto de vista ambiental, social e 
cultural. 
h) Promover a constituição e o bom funcionamento de condomínios sempre que houver mais do 
que um proprietário no mesmo edifício; 
i) Promover a participação organizada dos arrendatários na administração, conservação e fruição 
gestão das partes comuns do edifício, através, por exemplo, de comissões de lote. 
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j) Realizar vistorias expeditas, a pedido dos arrendatários ou sempre que estejam em causa as 
condições de segurança, salubridade e conforto dos edifícios e habitações. 
 

Artigo 25.º 
Resolução pelo senhorio 

1 — Além das causas de resolução previstas nas disposições legais aplicáveis em matéria de 
locação, nomeadamente nos artigos 1083º e 1084º do Código Civil, na sua redacção actual, 
constituem causas de resolução do contrato pelo senhorio: 
  
a) O incumprimento de qualquer das obrigações previstas no artigo anterior; 
 
b) (…)  
 
c) A prestação de falsas declarações, de forma expressa ou por omissão, sobre os rendimentos ou 
sobre factos e requisitos determinantes para o acesso ou manutenção do arrendamento; 
 

d) (…) 
 
2 — Nos casos das alíneas do número anterior e do n.º 2 do artigo 1084.º do Código Civil, a 
resolução do contrato de arrendamento pelo senhorio opera por comunicação deste ao 
arrendatário, onde fundamentadamente invoque a respetiva causa, após audição do interessado, 
cabendo sempre direito de recurso desta decisão pelo arrendatário. 
 

3 — (Revogado). 
 
 

Artigo 26.º 
Cessação do contrato por renúncia 

1 — (…) 
 
2 — (…) 
 
3 — (…)  
4 — A cessação do contrato opera no termo do prazo de seis meses a contar da data da primeira 
tentativa de contacto pessoal referida na alínea a) do n.º 2 e confere ao senhorio o direito de 
tomar posse do locado e de considerar abandonados a seu favor os bens móveis nele existentes, 
se, após o decurso do prazo de 30 dias sobre a tomada de posse do locado, não forem 
reclamados. 
 
 

Artigo 27.º 
Danos na habitação 

Se, aquando do acesso à habitação pelo senhorio subsequente a qualquer caso de cessação do 
contrato, houver evidência de danos na habitação, de realização de obras não autorizadas ou de 
não realização das obras exigidas ao arrendatário nos termos da lei ou do contrato, o senhorio 
tem o direito de exigir o pagamento das despesas por si efetuadas com a realização das obras 
necessárias para reposição da habitação nas condições iniciais. 
 

 
Artigo 28.º 

Despejo 
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1 — Nas situações de despejo decorrentes de ocupação ilegal ou de não uso injustificado, ao 
abrigo da alínea f) do artigo 24º, por um período superior a seis meses e caso não seja cumprida 
voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação à entidade detentora da 
mesma, cabe a essa entidade ordenar e mandar executar o despejo, podendo para o efeito, 
requisitar as autoridades policiais competentes. 
 
2 — (…)  
 
3 — (…) 
 
4 — (Revogado) 
 
5 — Salvo acordo em sentido diferente, quaisquer bens móveis deixados na habitação, após 
qualquer forma de cessação do contrato e tomada de posse pelo senhorio, são considerados 
abandonados a favor deste, caso não sejam reclamados no prazo de trinta dias, podendo o 
senhorio deles dispor de forma onerosa ou gratuita, sem direito a qualquer compensação por 
parte do arrendatário. 
 
6 – Nas situações de ocupação ilegal referidas no nº 1, os agregados alvos de despejo com 
efectiva carência habitacional devem ser encaminhados para soluções legais de acesso à 
habitação ou para a prestação de apoios habitacionais. 
 
7 – Não estando em causa qualquer das situações previstas no nº 1 e caso não seja cumprida 
voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação a uma das entidades 
referidas no n.º 1 do artigo 2.º, após resolução do contrato pelo locador, nos termos do artigo 
25º, cabe àquelas entidades iniciar o respectivo processo de desocupação, sem prejuízo dos 
direitos de recurso do arrendatário. 
 

 
 

CAPÍTULO novo 
Resolução de conflitos 

 
Artigo 28º A 

Resolução alternativa de conflitos 
As entidades locadoras podem recorrer à utilização de meios de resolução alternativa de 
conflitos para resolução de quaisquer litígios relativos à interpretação, execução, incumprimento 
e invalidade de procedimentos na aplicação da presente lei, sem prejuízo do recurso ao tribunal 
sempre que não haja acordo entre as partes.  
 
 

Artigo 28º B 
Cláusulas compromissórias 

1. Os contratos de arrendamento celebrados após a entrada em vigor da presente lei podem 
incluir cláusulas compromissórias que atribuam a competência para a resolução de litígios 
ocorridos no seu âmbito a meios de resolução alternativa de conflitos. 
 
2. A competência para a resolução alternativa de conflitos ocorridos no âmbito de contratos de 
arrendamento em vigor pode também ser atribuída a meios de resolução alternativa de 
conflitos, em caso de acordo entre as partes, mediante alteração contratual e aditamento da 
cláusula compromissória nesse sentido. 
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CAPÍTULO IV 
Disposições complementares, transitórias e finais 

 
Artigo 29.º 

Sanções 
1 — Fica impedido de aceder a uma habitação no regime de arrendamento apoiado, por um 
período de dois anos: 
a) O candidato ou arrendatário que, para efeito, respectivamente, de atribuição ou manutenção 
de uma habitação em regime de arrendamento apoiado, utilize meios fraudulentos, proceda à 
prestação culposa de declarações falsas ou à omissão dolosa de informação relevante; 
 
b) (…)  
 
c) (Revogado). 
 
2 — (…)  
 

 
Artigo 30.º 

Plataforma eletrónica 
1 — (…) 
 
2 — (…) 
 
3 — As entidades referidas no artigo 2.º que queiram utilizar esta plataforma electrónica devem 
inserir nela os dados relativos às habitações e aos arrendatários em regime de arrendamento 
apoiado, podendo aceder e cruzar a informação necessária à verificação do cumprimento do 
disposto na presente lei no âmbito da gestão das respetivas habitações. 
 
4 — (…)  
 
 

Artigo 32.º 
Isenções e outros benefícios 

1 — (…)  
 
2 — O certificado do desempenho energético das habitações a que se refere a presente lei tem a 
validade de 10 anos e pode ser baseado na avaliação de uma única habitação representativa do 
mesmo edifício, que vale ainda para as habitações de outros prédios idênticos do mesmo bairro, 
desde que tecnicamente justificado.  

 
 

Artigo 34.º 
Comunicações 

1 — (…)  
 
2 — (…)  
 
3 — (…) 
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4 — As comunicações entre as partes relativas a cessação do contrato de arrendamento apoiado 
e atualização ou revisão da renda são realizadas nos mesmos termos das notificações previstas 
no Código de Procedimento Administrativo, com as seguintes especificidades: 
a) As cartas dirigidas ao arrendatário ou ao ocupante devem ser remetidas, preferencialmente, 
para o local arrendado ou ocupado.   

b)  As cartas dirigidas ao senhorio ou proprietário devem ser remetidas para o endereço 
constante do contrato de arrendamento ou para o endereço indicado pelo próprio à outra parte.   

c) Qualquer comunicação deve conter o endereço completo da parte que a subscreve, devendo 
as partes comunicar mutuamente a alteração daquele.   

d) Quando a comunicação assinada pelo senhorio ou proprietário for entregue em mão, deve o 
destinatário apor a sua assinatura na respetiva cópia, com nota de receção. 

e) Caso se opte pelo envio de carta registada com aviso de receção e a mesma seja devolvida por 
o destinatário se ter recusado a recebê-la ou não a tiver levantado no prazo previsto no 
regulamento dos serviços postais, ou ainda, se o aviso de receção tiver sido assinado por pessoa 
diferente do destinatário, o senhorio ou proprietário procederá à entrega dessa comunicação em 
mão, nos termos do n.º 9. 

f) Se o destinatário recusar a receção da comunicação entregue em mão ou recusar a assinatura 
na respetiva cópia, o senhorio ou proprietário manda afixar edital com conteúdo idêntico ao da 
comunicação na porta da entrada da habitação arrendada ou ocupada e na entrada da sede da 
respetiva junta de freguesia, considerando-se a comunicação recebida no dia em que o edital for 
afixado. 

 
5 — A falta ou a insuficiência de resposta dos arrendatários ou dos ocupantes às comunicações 
no prazo fixado, ou a recusa dos mesmos em celebrar o contrato de arrendamento apoiado, 
constituem fundamento para a resolução do contrato vigente ou para a cessação da utilização da 
habitação, consoante for o caso. 
 
6 — A comunicação do senhorio ou do proprietário, relativa à resolução ou à cessação da 
ocupação, é realizada nos termos do Código do Procedimento Administrativo, com menção à 
obrigação de desocupação e entrega da habitação no prazo nunca inferior a 90 dias e à 
consequência do seu não cumprimento. 
 
7 — (Revogado). 
  
8 — (Revogado).  

 
 

Artigo 37.º 
Regime transitório 

1 — (…) 
2 — (…) 
3 — Durante o faseamento não é aplicável o regime de atualização anual da renda, mantendo-se 
o direito que assiste ao arrendatário, nos termos do nº1 do artigo 23º, de solicitar a revisão do 
valor da renda quando haja diminuição dos rendimentos ou alteração da composição do 
agregado familiar. 
 
4 — (…)  

 

Artigo 39.º 
Aplicação no tempo 



 

10 
 

1 — (…)  
 
2 — (…)  
 
3 — (…) 
 
4 — (…)  
 
5. As entidades proprietárias podem excluir da aplicação da lei as habitações que, pelo seu 
estado de degradação ou de desadequação da tipologia construtiva, não possam ser 
consideradas oferta habitacional adequada às exigências atuais. 
 

 
 

 

Normas a incluir na lei que alterar a lei 81/2014 
 

Artigo … 
Princípio do tratamento mais favorável 

1  – Aos processos de actualização de renda em curso, ao abrigo de legislação anterior, aplica-se 
o princípio do tratamento mais favorável ao arrendatário. 
 
2 — No caso de contratos a que tenha sido aplicado  o processo de fixação de renda constante de 
anteriores redacções da lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, os arrendatários poderão solicitar a 
revisão de renda, mesmo que esteja a decorrer um processo de faseamento, sempre que do 
presente diploma decorra um valor de renda inferior. 
 
3– Cabe aos locadores disponibilizar informação aos interessados e às organizações de 
moradores sobre o presente diploma, bem como disponibilizar instrumentos que permitam 
simular o valor da renda a aplicar com base nos critérios da presente lei.  
 

Artigo …. 
Entrada em vigor 

 
1. A presente lei entra em vigor no primeiro dia do primeiro mês seguinte ao da sua publicação. 
  
2. As entidades locadoras deverão promover a actualização dos regulamentos existentes no prazo 
máximo de seis meses após a publicação da presente lei. 
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REGIME DE RENDA APOIADA 

 
Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 maio. 

 
Exposição dos Motivos 

 
Determina o artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa que “todos 
têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão 
adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade 
pessoal e a privacidade familiar”. 
 
Incumbe ao Estado, segundo a Constituição da República Portuguesa, 
assegurar o direito à habitação, encontrando-se entre as suas atribuições 
“promover, em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias 
locais, a construção de habitações económicas e sociais” e adotar «uma 
política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o 
rendimento familiar e de acesso à habitação própria». 
 
Para as camadas populacionais mais carenciadas, o acesso ao 
arrendamento social é um importante garante do direito à habitação. 
Portugal tem apenas cerca de 3,3% do parque habitacional afeto a 
arrendamento social, o que representa cerca de metade da média europeia. 
Como refere o Diagnóstico de Dinâmicas e Carências Habitacionais do Plano 
Estratégico de Habitação, “o acesso à habitação em arrendamento social 
acessível existe para 26,8% dos agregados pobres e para 54,7% dos 
agregados pobres europeus. Ao contrário do que acontece na Europa, onde 
o aluguer no parque público é o tipo de acesso mais fácil para populações 
pobres, em Portugal é o sector privado que oferece três de cada quatro 
habitações acessíveis em regime de arrendamento, enquanto a oferta 
pública é metade da oferta pública europeia”. 
 
O Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio, procurou reformular e uniformizar 
os regimes de renda a que estava, até então, sujeito o parque habitacional 
afeto ao arrendamento social, sujeitando-o ao regime único de renda 
apoiada. 
 
Apresenta o referido Decreto-Lei aspetos positivos: o de procurar 
uniformizar uma panóplia de regimes de arrendamento que, pela sua 
diversidade, traduziam situações de desigualdade; o de definir o chamado 
preço técnico, impedindo o crescimento da renda para valores 
especulativos; o de avançar com a definição de critérios sociais que, a partir 
da determinação de uma taxa de esforço, permitem o cálculo da renda que 
o arrendatário pode efetivamente suportar. 
 
Pesem embora estes aspetos positivos, a aplicação do referido diploma 
revelou a necessidade de melhorar os critérios sociais de cálculo da renda 
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que, tal como estão, conduzem, sobretudo para famílias de mais baixos 
rendimentos, a um esforço desumano. 
 
O regime de renda apoiada tem vindo a ser aplicado progressivamente em 
alguns bairros, um pouco por todo o país. 
 
A aplicação deste regime aos moradores das habitações sociais, destinadas 
a famílias de baixos rendimentos, levou a aumentos brutais das rendas. 
Valores de renda que anteriormente se cifravam nos €30 ou €40, 
aumentaram para €200, €300 e mesmo €400, incomportáveis para a 
esmagadora maioria das famílias, face aos seus rendimentos. 
 
Como bem expressa o parecer emitido pelo Provedor de Justiça a 30 de 
Setembro de 2008, dirigido ao então Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e das Cidades e que recomendava ao Governo a alteração do 
regime da renda apoiada, o sistema de cálculo de renda apoiada, ao não 
considerar a dimensão do agregado familiar, “é injusto quando trata de 
igual modo a situação de um agregado singular com certo rendimento e a 
de um outro com o mesmo rendimento mas imputável a um número plural 
de pessoas e destinando-se a apurar a respetiva sobrevivência”. Refere 
ainda que a regra da progressividade do rendimento total do agregado 
familiar deve ser “atenuada e corrigida em função do número de titulares do 
rendimento, de modo a evitar o tratamento igual de situações 
evidentemente desiguais (…) tudo através de algoritmo que se considere 
adequado e proporcionado”. 
 
Nos últimos anos verificou-se um crescente aumento da luta dos moradores 
atingidos com a aplicação do regime de renda apoiada. Reivindicam a 
alteração da atual legislação, através da introdução de critérios justos, que 
atenda às preocupações de natureza social e exigem a realização das obras 
de conservação nas habitações que são da responsabilidade das entidades 
locadoras. 
 
Os problemas relacionados com a aplicação do regime de renda apoiada e a 
necessidade da sua alteração são uma matéria que tem suscitado, nos 
últimos anos, inúmeras iniciativas legislativas sem que, até à data, a 
Assembleia da República tenha conseguido consensualizar uma verdadeira 
reforma deste regime. 
 
É no sentido de obviar às claras situações de injustiça que resultam, quer 
da aplicação do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio, tal como ele está, 
quer da sua aplicação integral diferenciada, em municípios diversos, que se 
propõe a presente alteração tendo em conta que nada foi alterado desde 
então. 
 
Trata-se de uma matéria que vem sendo alvo de preocupações e que 
reclama, necessariamente, um tratamento mais vasto do que uma mera 
revisão pontual do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio. 
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Assim, a FAMALIS – Federação das Associações de Moradores da Área 
Metropolitana de Lisboa apresenta esta iniciativa com vista a impedir que 
rendimentos ocasionais concorram para onerar o valor da renda, que os 
rendimentos que concorrem para onerar o valor da renda sejam os 
rendimentos líquidos e não os ilíquidos, como até agora tem vindo a 
suceder e instituir critérios de maior justiça social designadamente por 
famílias de rendimentos mais baixos e para os idosos, obviando, assim, a 
situações em que o valor calculado de renda apoiada atinja valores 
insustentáveis para muitos agregados familiares. 
 
Em concreto com estas propostas de alteração ao Decreto-Lei n.º 166/93, 
de 7 de maio, visa-se: 
 

§ Estabelecer para o cálculo da taxa de esforço para pagamento da 
renda apoiada o valor líquido dos rendimentos auferidos e não o valor 
ilíquido como agora de dispõe; 
 

§ Considerar para efeitos de cálculo dos rendimentos do agregado 
familiar, com vista à aplicação da taxa de esforço, apenas os 
rendimentos do agregado familiar com idade igual ou superior a 25 
anos; 
 

§ Retirar do cálculo do rendimento todos os prémios e subsídios de 
caráter não permanentes, tais como horas extraordinárias, subsídio 
de turno, entre outros; 
 

§ Considerar para efeitos de cálculo do rendimento do agregado 
familiar apenas um valor parcial das pensões de reforma, 
aposentação, velhice, invalidez e sobrevivência, sempre que estes 
não atinjam o valor correspondente a duas retribuições mínimas 
mensais garantidas; 
 

§ Limitar o esforço com o valor da renda a pagar a 15% do rendimento 
líquido do agregado familiar sempre que este não exceda o valor 
correspondente a duas retribuições mínimas mensais garantidas; 
 

§ Instituir a obrigatoriedade das entidades locadoras garantirem que as 
habitações apresentam condições de segurança, salubridade e 
conforto; 
 

§ Introduzir a obrigatoriedade das entidades locadores à realização de 
obras de conservação, reabilitação e beneficiação dos edifícios e 
frações, no mínimo a cada oito anos; 
 

§ Impossibilitar o aumento da renda caso a entidade locadora não 
tenha realizado as obras de conservação, manutenção ou reabilitação 
nos oito anos anteriores ao da atualização; 
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§ Instituir a possibilidade do pagamento faseado nos casos em que se 
verificar um aumento significativo da renda. 
 

Artigo 1.º 
 

A presente lei procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/93, 
de 7 de maio, alterando o regime de renda apoiada para uma maior justiça 
social. 

 
Artigo 2.º 

 
Os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10.º e 11.º do Decreto-Lei 

n.º 166/93, de 7 de maio, passam a ter a seguinte redação: 
 

«Artigo 1.º 
 
1 – (…). 
 
2 – Ficam sujeitos ao presente regime as habitações destinadas ao 

arrendamento público que constituam património do Estado, das Regiões 
Autónomas e autarquias, seja qual for o seu estatuto jurídico, incluindo 
aquelas cuja administração ou gestão é da competência de organismos 
autónomos, institutos públicos, empresas públicas ou municipais ou de 
capital maioritariamente público ou municipal, instituições particulares de 
solidariedade social, fundações de capitais maioritariamente públicos ou 
pessoas coletivas de utilidade pública administrativa, para contratos 
celebrados após a entrada em vigor do presente diploma. 

 
3 – Fica também sujeito ao regime de renda apoiada o património 

habitacional de arrendamento público que tenha sido objeto de 
transferência do Estado, das Regiões Autónomas e autarquias para 
instituições privadas de utilidade pública, independentemente da forma 
jurídica que estas possam ter revestido, para contratos celebrados após a 
entrada em vigor do presente diploma. 

 
4 – As entidades referidas nos números anteriores são adiante 

designadas por entidades locadoras. 
 

Artigo 2.º 
 
1 – (…). 
 
2 – (…). 
 

Artigo 3.º 
 
1 – Para efeitos do presente diploma considera-se: 
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a) Por «Agregado familiar», entende-se: 
 

1 – Para além do arrendatário, integram o respetivo 
agregado familiar as seguintes pessoas que com ele vivam em 
economia comum, sem prejuízo do disposto nos números 
seguintes: 

 
a) Cônjuge ou pessoa em união de fato há mais de dois 

anos; 
 

b) Parentes e afins maiores, em linha reta e em linha 
colateral, até ao 3.º grau; 

 
c) Parentes e afins menores em linha reta e em linha 

colateral; 
 

d) Adotantes, tutores e pessoas a quem o arrendatário 
esteja confiado por decisão judicial ou administrativa de 
entidades ou serviços legalmente competentes para o 
efeito; 

 
e) Adotados e tutelados pelo arrendatário ou qualquer dos 

elementos do agregado familiar e crianças e jovens 
confiados por decisão judicial ou administrativa de 
entidades ou serviços legalmente competentes para o 
efeito ao arrendatário ou a qualquer dos elementos do 
agregado familiar. 

 
2 – Consideram-se em economia comum as pessoas que 

vivam em comunhão de mesa e habitação e tenham 
estabelecido entre si uma vivência comum de entreajuda e 
partilha de recursos, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte. 

 
3 – A condição de vivência em comunhão de mesa e 

habitação pode ser dispensada por ausência temporária de um 
ou mais elementos do agregado familiar, por razões laborais, 
escolares, formação profissional ou por motivos de saúde. 

 
4 – Considera-se equiparada a afinidade, para efeitos do 

disposto no presente decreto-lei, a relação familiar resultante de 
situação de união de fato há mais de dois anos. 

 
5 – A situação pessoal e familiar dos membros do agregado 

familiar relevante para efeitos do disposto no presente decreto-
lei é aquela que se verificar à data em que deva ser efetuada a 
declaração da respetiva composição. 
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6 – As pessoas referidas no número anterior não podem, 
simultaneamente, fazer parte de agregados familiares distintos. 

 
7 – Não são considerados como elementos do agregado 

familiar as pessoas que se encontrem em qualquer das 
seguintes situações: 

 
i. Quando exista vínculo contratual entre as pessoas, 

designadamente sublocação e hospedagem que 
implique residência ou habitação comum; 
 

ii. Quando exista obrigação de convivência por prestação 
de atividade laboral para com alguma das pessoas do 
agregado familiar; 
 

iii. Sempre que a economia comum esteja relacionada 
com a prossecução de finalidades transitórias; 
 

iv. Quando exista coação física ou psicológica ou outra 
conduta atentatória da autodeterminação individual 
relativamente a alguma das pessoas inseridas no 
agregado familiar. 

 
b) «Dependente», elemento do agregado familiar com menos de 

25 anos que não tenha rendimentos e que, mesmo sendo maior, 
possua, comprovadamente, qualquer forma de incapacidade 
permanente igual ou superior a 60% ou seja considerado inapto 
para o trabalho ou para angariar meios de subsistência; 
 

c) «Rendimento Mensal Líquido», o quantitativo que resulta da 
divisão por 14 dos rendimentos anuais líquidos auferidos por 
todos os elementos do agregado familiar à data da 
determinação do valor da renda; 

 
d) «Rendimento Mensal Corrigido», rendimento líquido mensal 

deduzido de uma quantia igual a três décimos da retribuição 
mínima mensal garantida por cada dependente, sendo a 
dedução acrescida de cinco décimos por cada elemento do 
agregado familiar que, comprovadamente, possua qualquer 
forma de incapacidade permanente igual ou superior a 60%; 

 
e) «Rendimento Mínimo Mensal Garantido», é o fixado por lei. 

 
2 – Para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior 

consideram-se rendimentos: 
 

a) «O valor mensal de todos os ordenados, salários e outras 
remunerações, incluindo os subsídios de natal e de férias, mas 
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excluindo os restantes subsídios e prémios, tais como os 
referentes a horários por turnos e horas extraordinárias; 
 

b) O valor mensal de subsídios de desemprego e rendimento social 
de inserção; 

 
c) O valor de quaisquer pensões, nomeadamente de reforma, 

aposentação, velhice, invalidez e sobrevivência; 
 

d) Os valores provenientes de outras fontes de rendimento, com 
exceção do abono de família, das prestações complementares e 
das bolsas de estudo e de formação. 

 
3 – Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior só são 

considerados os rendimentos dos elementos do agregado familiar com idade 
igual ou superior a 25 anos, exceto o exposto no número seguinte. 

 
4 – Para efeito do número anterior, apenas são considerados 50% dos 

rendimentos líquidos que: 
 

a) Provenham de prestações compensatórias da perda ou 
inexistência de rendimentos garantidos pelo sistema 
previdencial ou pelo subsistema de solidariedade da segurança 
social, ou garantidas por outros sistemas de proteção social 
obrigatória, desde que estas não atinjam o valor da retribuição 
mínima mensal garantida; 
 

b) Se refiram a membros do agregado familiar que se encontrem a 
frequentar estabelecimento de ensino legalmente reconhecido. 

 
5 – Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 2, os valores das 

pensões de reforma, aposentação, velhice, invalidez e sobrevivência 
considerados são: 

 
a) A totalidade do valor sempre que este iguale ou exceda o valor 

correspondente a duas retribuições mínimas mensais 
garantidas; 
 

b) 75% do valor sempre que este se situe entre os valores 
correspondentes a uma retribuição mínima mensal garantida e a 
duas retribuições mínimas mensais garantidas; 

 
c) 50% do valor sempre que este iguale ou seja inferior ao valor 

correspondente a uma retribuição mínima mensal garantida. 
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Artigo 4.º 
 
1 – O preço técnico a que se refere o artigo 2.º é calculado nos 

mesmos termos em que o é a renda condicionada, sendo o seu valor 
arredondado para o valor em euros imediatamente inferior. 

 
2 – Para efeitos do disposto no número anterior, o valor da habitação 

será o que tiver sido considerado para cálculo do montante do respetivo 
financiamento. 

 
3 – Quando não for possível determinar o valor da habitação nos 

termos do número anterior ou quando esse valor for manifestamente 
inadequado, é considerado o seu valor atualizado, estabelecido nos termos 
do regime de renda condicionada, tendo em conta o respetivo nível de 
conforto, estado de conservação, coeficiente de vetustez e área útil e o 
preço da habitação por metro quadrado. 

 
Artigo 5.º 

 
1 – (…). 
 
2 – O valor da renda é determinado pela aplicação da taxa de esforço 

(T) ao rendimento mensal líquido corrigido do agregado familiar, sendo a 
taxa de esforço (T) o valor, arredondado às milésimas, que resulta da 
aplicação da seguinte fórmula: 

 

! =
0,08"#$

#%%&
 

 
em que: 
 

Rc = Rendimento mensal corrigido do agregado familiar; 
RMMG = Retribuição Mínima Mensal Garantida 

 
3 - O valor da renda é arredondado para o valor em euros 

imediatamente inferior com as seguintes condições: 
 

a) Não pode exceder o valor do preço técnico nem ser inferior a 
1% da retribuição mínima mensal garantida; 
 

b) Não pode ser superior a 15% do rendimento mensal líquido do 
agregado familiar, sempre que este não exceda o valor 
correspondente a duas retribuições mínimas mensais 
garantidas. 

 
Artigo 6.º 

 
1 – (…). 
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2 – A entidade locadora considera que o agregado familiar aufere 
rendimentos superiores aos declarados quando se comprove que o 
agregado familiar ostenta ou é possuidor de bens manifestamente 
incompatíveis com os rendimentos declarados ou se comprove que os seus 
membros exercem atividade profissional que produz rendimentos superiores 
aos declarados. 

 
3 – (…). 
 
4 – No ato da presunção deve a entidade locadora estabelecer o 

montante do rendimento mensal líquido do agregado familiar que considera 
relevante para a fixação da renda e notificar o arrendatário no prazo de 15 
dias. 

 
5 – (…). 
 
6 – (…). 
 
7 – Para efeitos de verificação da condição de recursos do agregado 

familiar, a entidade locadora deve ter em conta o estabelecido no Decreto-
Lei n.º 70/2010, de 16 de Junho. 

 
Artigo 7.º 

 
1 – A renda vence-se no 1.º dia útil do mês a que respeita e o 

pagamento é efetuado até oito dias a contar da data de vencimento. 
 
2 – O pagamento da renda é efetuado no local e pelo modo fixado pela 

entidade locadora, ou na tesouraria da entidade locadora, nos CTT, por 
multibanco, por débito direto ou através de outro meio idóneo. 

 
3 – (…). 
 

Artigo 8.º 
 
1 – (…). 
 
2 – O montante da renda atualiza-se, também anual e 

automaticamente, em função da variação do rendimento mensal líquido 
corrigido do agregado familiar, salvo o disposto nos ns.º 3 e 4. 

 
3 – A renda pode ainda ser reajustada, a todo o tempo, por solicitação 

do arrendatário ou por iniciativa da entidade locadora, sempre que se 
verifique alteração do rendimento mensal líquido corrigido do agregado 
familiar, resultante nomeadamente da alteração da composição do 
agregado familiar ou de doença prolongada, invalidez ou desemprego de um 
dos seus membros, dispondo a entidade locadora de 60 dias para proceder 
à reapreciação do valor da renda. 
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4 – Quando, por opção da entidade locadora, o arrendatário apenas 
declare bienal ou trienalmente os rendimentos do seu agregado familiar, a 
atualização da renda é feita com base na variação percentual para esse ano 
da retribuição mínima mensal garantida. 

 
5 – (…). 
 
6 – A entidade locadora deve, com a antecedência mínima de 30 dias, 

comunicar por escrito ao arrendatário qualquer alteração aos valores do 
preço técnico ou da respetiva renda, indicando os elementos determinantes 
daquela alteração. 

 
7 – Para efeitos dos números anteriores, não há lugar à atualização da 

renda caso a entidade locadora não tenha realizado obras de conservação, 
manutenção ou reabilitação nos oito anos anteriores ao da atualização. 

 
Artigo 9.º 

 
1 – (…). 
 
2 – (…). 
 
3 – (…). 
 

Artigo 10.º 
 
1 – (…). 
 
2 – Nos casos de subocupação da habitação arrendada, a entidade 

locadora pode determinar a transferência do arrendatário e do respetivo 
agregado familiar para habitação, dentro da mesma localidade, com 
tipologia adequada, bom nível de conservação e equipamentos sociais 
ajustados às necessidades do agregado, desde que se prove a necessidade 
da entidade locadora realizar novos contratos de arrendamento público. 

 
3 – (…). 
 
4 – O disposto no n.º 2 não se aplica aos agregados que habitem os 

fogos há pelo menos vinte anos, aos que possuam elementos com idade 
igual ou superior a 65 anos ou que sofram de invalidez permanente igual ou 
superior a 60%, ou sempre que se comprove, mediante declaração emitida 
pela segurança social, que as relações de vizinhança são essenciais como 
rede de apoio e integração social do agregado familiar. 

 
5 – Nos casos de sobreocupação da habitação arrendada, a entidade 

locadora determina, assim que possível, a transferência do arrendatário e 
do respetivo agregado familiar, após audiência prévia e acordo deste, para 
habitação, dentro da mesma localidade, com tipologia adequada, com nível 
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de conservação e equipamentos sociais ajustados às necessidades do 
agregado familiar. 

 
6 – As condições que regulam a declaração referida no n.º 4 são 

definidas por despacho do ministro responsável pela área da segurança 
social. 

 
Artigo 11.º 

 
1 – O regime de renda apoiada estabelecido nos artigos anteriores 

pode ser aplicado pelas entidades referidas no artigo 1.º às habitações, 
adquiridas ou promovidas pelas mesmas e destinadas a arrendamento para 
fins habitacionais, à data de entrada em vigor do presente diploma. 

 
2 – No ato de adoção do regime de renda apoiada deve a entidade 

locadora definir: 
 

a) As habitações e a data a partir da qual este regime passa a ser 
aplicado; 
 

b) Os critérios utilizados para a determinação do valor da 
habitação, nos termos do artigo 4.º; 

 
c) O mecanismo utilizado para a atualização das rendas nos termos 

do artigo 8.º. 
 

3 – (…). 
 
4 – A adoção do regime de renda apoiada estabelecido pelo presente 

diploma deve ser publicitada pela entidade locadora, no mínimo por três 
dias, através de anúncios a publicar em jornais locais de maior tiragem e, 
pelo menos, num jornal de grande tiragem de nível nacional, nos sítios de 
internet do ministério com a tutela da habitação e das respetivas câmaras 
municipais, bem como através da sua afixação à porta dos edifícios a que 
diz respeito. 

 
5 – (…). 
 
6 – Nas habitações sujeitas a outros regimes de arrendamento em que 

a adoção do regime de renda apoiada resultar no aumento do valor da 
renda, a renda apoiada deve ser aplicada de forma faseada e progressiva ao 
longo de cinco anos, não podendo exceder, em cada ano, o limite de 15% 
do rendimento mensal liquido corrigido do agregado familiar, sempre que 
este não exceda o valor correspondente a duas retribuições mínimas 
mensais garantidas. 

 
7 – A adoção do regime de renda estabelecido pelo presente diploma 

obriga a entidade locadora a garantir que a habitação apresenta condições 
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de segurança, salubridade e conforto, que cumpre os regulamentos em 
vigor referentes à segurança e manutenção de equipamentos, tais como 
elevadores, sistema de eletricidade e canalizações de água e gás, e que a 
mesma, e os espaços comuns dos arrendatários, não apresentam sinais de 
degradação. 

 
8 – De forma a cumprir o disposto no número anterior, a entidade 

locadora deverá proceder, se possível antes da adoção do regime de renda 
apoiada e sempre no prazo máximo de dois meses após a sua adoção, às 
obras de reparação necessárias. 

 
9 – Para efeitos do cumprimento do estabelecido no n.º 7, a entidade 

locadora deverá mandar avaliar e certificar as respetivas habitações por 
entidade externa de reconhecida capacidade e conhecimentos técnicos na 
área da engenharia civil, eletrotecnia e mecânica.» 

 
Artigo 3.º 

 
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio 

 
São aditados ao Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio, os artigos 1.º-

A, 1.º-B, 3.º-A, 8.º-A, 10.º-A e 11.º-A, com a seguinte redação: 
 

«Artigo 1A.º 
 
As entidades locadoras referidas no artigo 1.º estão vinculadas ao 

cumprimento das seguintes obrigações: 
 

a) Reger-se pelo princípio da igualdade, não podendo privilegiar, 
beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de 
qualquer dever nenhum arrendatário ou candidato ao 
arrendamento público em razão de ascendência, sexo, etnia, 
língua, território de origem, religião, orientação sexual, 
deficiência ou doença, convicções políticas ou ideológicas, 
instrução ou condição social; 
 

b) Prestar aos arrendatários e candidatos ao arrendamento púbico 
as informações e os esclarecimentos de que careçam e apoiar e 
estimular as suas iniciativas e receber as suas sugestões e 
informações; 

 
c) Garantir a adequação da tipologia da habitação atribuída em 

regime de renda apoiada à dimensão e caraterísticas do 
agregado familiar; 

 
d) Assegurar a realização de obras de conservação, reabilitação e 

beneficiação dos edifícios e frações, no que diz respeito às 
partes de uso privativo e de uso comum, pelo menos uma vez 
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em cada período de oito anos e sempre que se verifique a sua 
necessidade, assumindo os encargos correspondentes; 

 
e) Garantir ou fazer garantir a manutenção das condições de 

segurança, salubridade, conforto e arranjo estético dos edifícios 
e das habitações; 

 
f) Assumir os encargos e despesas referentes à administração, 

conservação e fruição das partes comuns do edifício, bom como 
o pagamento de serviços de interesse comum; 

 
g) Assegurar a realização de vistorias periódicas, com uma 

regularidade mínima anual, para deteção de situações de 
degradação e insegurança dos edifícios e frações, 
nomeadamente em relação às canalizações de gás, água, 
eletricidade e aos elevadores, por entidade externa de acordo 
com o referido no n.º 9 do artigo 11.º; 

 
h) Promover a qualidade dos conjuntos habitacionais do ponto de 

vista ambiental, social e cultural. 
 

Artigo 1B.º 
 
1 – O arrendatário tem direito a compensação pelas obras de 

reparação e beneficiação realizadas por sua iniciativa, nomeadamente 
através do valor da renda, nas seguintes situações: 
 

a) Desde que tenha obtido previamente autorização da entidade 
locadora para a realização das obras e tenha sido acordado o 
reembolso ao arrendatário; 
 

b) Sempre que as obras em causa se devam a incumprimento da 
entidade locadora em relação às obras de conservação 
ordinárias obrigatórias a cada oito anos e as mesmas se revelem 
indispensáveis à conservação do fogo, conforme atestado por 
comissão arbitral municipal, arquiteto ou engenheiro inscrito na 
respetiva ordem profissional; 

 
c) Em situação de reparações ou outras despesas urgentes, nos 

termos do artigo 1036.º do Código Civil. 
 
2 – O arrendatário deve informar previamente a entidade locadora da 

execução das obras, devendo essa comunicação mencionar expressamente 
que o arrendatário pretende exercer o direito à compensação previsto no 
número anterior. 

 
3 – O arrendatário deve apresentar à entidade locadora os 

comprovativos das quantias despendidas nas obras em causa. 
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Artigo 3A.º 
 
1 – Consideram-se bolsas de estudo todos os apoios públicos ou 

privados de natureza pecuniária, cujo objetivo seja combater o abandono 
escolar, melhorar a qualificação dos jovens em idade escolar e compensar 
os encargos acrescidos com a frequência escolar. 

 
2 – Consideram-se bolsas de formação todos os apoios públicos 

resultantes da frequência de ações de formação profissional, com exceção 
dos subsídios de alimentação, de transporte e de alojamento. 

 
Artigo 8A.º 

 
Sempre que se verifique um aumento significativo da renda em vigor, 

o pagamento da mesma pode ser efetuado de forma faseada. 
 

Artigo 10A.º 
 
1 – A atribuição de habitações em regime de renda apoiada é feita 

através de candidatura, ou por decisão da câmara municipal ou dos serviços 
da segurança social em situações de realojamento ou carência grave de 
habitação. 

 
2 – O IHRU estabelece e publica os critérios de acesso à habitação em 

regime de renda apoiada e as prioridades da sua atribuição, tomando em 
consideração a condição socioeconómica dos potenciais candidatos e seus 
agregados familiares, bem como as condições e locais de entrega das 
candidaturas. 

 
3 – No caso de habitação municipal e de habitação das Regiões 

Autónomas, é da competência das autarquias e Regiões Autónomas, 
respetivamente, a elaboração dos regulamentos de atribuição de habitação, 
de acordo com os critérios previstos no número anterior. 

 
Artigo 11A.º 

 
1 – O direito à habitação em regime de renda apoiada não cessa por 

morte do arrendatário, sendo-lhe aplicável o disposto no artigo 1106.º do 
Código Civil. 

 
2 – Em caso de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens, o 

destino da habitação em regime de renda apoiada é decidido por acordo 
entre cônjuges, desde que homologado por juiz ou conservador do registo 
civil, ou, na ausência de acordo, por recurso aos meios alternativos de 
resolução de conflitos, nomeadamente à mediação de conflitos. 

 
3 – O não uso da habitação pelo arrendatário é lícito até dois anos, 

não fazendo cessar o direito à habitação em regime de renda apoiada: 
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a) Em caso de força maior ou de doença regressiva e incapacitante 
de permanência na habitação, salvo se existir prova clínica de 
que a doença do arrendatário é irreversível; 
 

b) Emigração do arrendatário; 
 

c) Se a ausência for devida ao cumprimento de deveres militares 
ou profissionais do próprio, do cônjuge ou de quem viva com o 
arrendatário em união de fato; 

 
d) Por detenção em estabelecimento prisional. 

 
4 – Quando as situações previstas no número anterior se prolonguem 

por períodos superiores a 24 meses, e desde que não haja um agregado 
familiar em coabitação, a entidade locadora suspende o contrato de 
arrendamento e respetivo pagamento de rendas durante o período previsto 
de desocupação da habitação, com salvaguarda dos bens do arrendatário, 
disponibilizando essa habitação para novo arrendamento. 

 
5 – Findo o período de desocupação mencionado no número anterior, é 

retomada a relação contratual com o arrendatário em causa, podendo haver 
lugar a atribuição de novo fogo habitacional no caso da habitação objeto do 
contrato se encontrar já arrendado.» 
 

Artigo 4.º 
 
O presente diploma entre em vigor 30 dias após a sua publicação em 

Diário da República. 
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PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 

 
 

 

Suspende a aplicação do Regime do Arrendamento Apoiado 

(Lei n.º81/2014, de 19 de setembro) 

 

 

Artigo 1.º 

Suspensão da aplicação da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro 

Fica suspensa a aplicação dos artigos 21.º, 22.º, 23.º e n.º 3 do 28.º do regime do 

arrendamento apoiado em todas as habitações, independentemente do seu 

proprietário e até à revisão da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro. 

 

 

Artigo 2.º 

Despejo 

Durante o período de suspensão referido artigo anterior, não constitui fundamento de 

despejo a falta de pagamento de rendas, encargos ou despesas entretanto atualizadas. 

 

 

 

Assembleia da República, 15 de março de 2016 

 

A Deputada, 

 

PAULA SANTOS 
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Regime do Arrendamento Apoiado 

Nota metodológica sobre a avaliação do impacto financeiro de 

alterações no cálculo do valor das rendas no parque de habitação social 

 

 

 

Neste documento descrevem-se sucintamente os pressupostos e a metodologia utilizados para analisar 

o impacte das alterações no cálculo do valor das rendas definidas na Lei n.º 81/2014, de 19 de 

dezembro. São descritos a metodologia, o universo, os agregados familiares, os cenários de alteração 

do cálculo das rendas, e os pressupostos para o cálculo de um conceito de rendimento líquido. 

1. Metodologia 

Para perceber o impacto de uma possível alteração da Lei nº 81/2014, nomeadamente através de uma 

alteração da fórmula de cálculo da renda e da introdução da utilização de um conceito de rendimento 

líquido, foi elaborado um modelo que teve por base o parque de habitação social do IHRU e o 

universo de agregados familiares arrendatários deste Instituto. 

O universo em causa foi expurgado de todos os agregados cujo regime de arrendamento não 

correspondia ao regime da renda apoiada (Decreto-Lei n.º 166/93). Foram igualmente expurgados os 

agregados que se encontram no período de faseamento previsto no nº 2 do Artigo 37.º da Lei nº 

81/2014.  Os dados obtidos foram extrapolados para a globalidade do universo dos fogos do IHRU que 

se encontravam arrendados (11.110). 

Atendendo ao impacto assimétrico de algumas disposições, foram definidos 10 agregados familiares-

tipo que procurassem reproduzir as diferentes situações, nomeadamente a composição do agregado, a 

tipologia da habitação e a natureza dos rendimentos.  Estes 10 agregado-tipo foram colocados numa 

matriz, cruzando-os com valores de rendimento bruto anual.  A sua distribuição foi realizada de forma 

ponderada de modo a garantir que o modelo reproduzia com exatidão as rendas efetivamente emitidas 

pelo IHRU, IP, tanto em número como em valor, relativas ao universo considerado. 

Para determinação dos diferentes cenários que pressuponham a utilização do rendimento líquido, em 

lugar do rendimento bruto, foi elaborada uma fórmula procurando reproduzir as disposições do Código 

do IRS. O rendimento líquido foi apurado através do desconto do valor da coleta ao rendimento bruto, 

sendo que, em alguns dos cenários e no caso de rendimentos não provenientes de pensões, ao valor 

obtido foi ainda retirado 11% do rendimento bruto a título das contribuições obrigatórias para os 

regimes de proteção social. 



 

2  |  6 

2. Universo 

O IHRU, IP, gere um parque de habitação social com um total de 11.380 fogos, sendo o património 

arrendado de 11.110 fogos, sendo que cerca de 2,5% não se encontra arrendado. Neste universo a 

representatividade dos agregados familiares é a seguinte: 

% de famílias com 1 membro 16,1% 

% de famílias com 2 membros 33,4% 

% de famílias com 3 membros 23,1% 

% de famílias com 4 membros 14,0% 

% de famílias com 5 membros 7,6% 

% de famílias com 6 ou mais membros 5,8% 

% de famílias monoparentais 22,7% 

% de famílias com elementos com mais de 65 anos 55,1% 

% de famílias com elementos deficientes 7,6% 

A distribuição dos agregados familiares por escalão de rendimento é a seguinte: 

% de famílias com rendimentos inferiores a 4.000€ / ano 19,3% 

% de famílias com rendimentos entre 4.000€ 8.000€ / ano 31,7% 

% de famílias com rendimentos entre 8.000€ 16.000€ / ano 41,5% 

% de famílias com rendimentos entre 16.000€ 32.000€ / ano 7,2% 

% de famílias com rendimentos superiores a 32.000€ / ano 0,4% 

3. Tipologias de agregados familiares 

Para tipificar o universo descrito em 2, foram adotados os seguintes 10 tipos de agregados familiares: 

1. Pessoa só com mais de 65 anos (rendimento de pensões 100%) 

2. Pessoa só com menos de 65 anos (rendimento de pensões 0%) 

3. Monoparental com 1 dependente (rendimento de pensões 0%) 

4. Casal com ambos os membros com mais de 65 anos (rendimento de pensões 100%) 

5. Casal com um dos membros com mais de 65 anos (rendimento de pensões 50%) 

6. Monoparental com 2 dependentes (rendimento de pensões 0%) 

7. Casal com um dependente, tendo um dos membros mais de 65 anos (rendimento de pensões 

50%) 

8. Casal com dois dependentes (rendimento de pensões 0%) 

9. Casal com dois dependentes e um ascendente com mais de 65 anos (rendimento de pensões 

50%) 

10. Casal com quatro dependentes e um ascendente com mais de 65 anos (rendimento de pensões 

0%) Este agregado familiar procura representar o conjunto de agregados com 6 ou mais 

membros. 
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4. Determinação do rendimento líquido 

Para determinação dos diferentes cenários que pressuponham a utilização do rendimento líquido em 

lugar do rendimento bruto, foi elaborada uma fórmula procurando reproduzir as disposições do Código 

do IRS, na versão em vigor em 2015, já que as notas de liquidação emitidas em 2016 resultam dessa 

versão. O rendimento líquido foi apurado através do desconto do valor da coleta ao rendimento bruto, 

sendo que, em alguns dos cenários e no caso de rendimentos não provenientes de pensões, ao valor 

obtido foi ainda retirado 11% do rendimento bruto a título das contribuições obrigatórias para os 

regimes de proteção social. 

Para além dos factores e deduções relativos ao número de titulares, número de dependentes e 

ascendentes e deficientes, os pressupostos mais significativos foram os seguintes: 

1) Taxa de IRS: 

Escalões IRS Taxa normal Taxa média 

até 7.035 € 14,5% 14,50% 

de 7.035 até 20.100 € 28,5% 23,60% 

de 20.100 até 40.200 € 37,0% 30,30% 

de 40.200 até 80.000 € 45,0% 37,65% 

mais de 80.000 € 48,0%   

2) Dedução específica: 4.104,00 €; 

3) Despesas dedutíveis: 5,0%. 

De acordo com a informação que se obteve, os rendimentos correspondentes a pensões não são 

sujeitos a contribuição para regimes de proteção social obrigatórios. 

5. Cenários 

As simulações foram realizadas para a Lei em vigor e para três cenários de alteração do modo de 

cálculo da renda, que se descrevem em seguida. Os pressupostos para esses cenários foram 

transmitidos ao IHRU, IP, pelo Gabinete do Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente. 

5.1 Lei n.º 81/2014 

Rendimento mensal bruto (RMB) – duodécimo do total dos rendimentos anuais ilíquidos auferidos 

por todos os elementos do agregado familiar 

Rendimento mensal corrigido (RMC) – rendimento mensal bruto deduzido da quantia correspondente 

à aplicação ao indexante dos apoios sociais de cada um dos seguintes fatores: 

i) 0,1 Pelo primeiro dependente; 

ii) 0,15 Pelo segundo dependente; 

iii) 0,20 Por cada um dos dependentes seguintes; 

iv) 0,1 Por cada deficiente, que acresce ao anterior, caso também se enquadre na definição de 

dependente; 
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v) 0,05 Por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou superior a 65 anos; 

vi) Uma percentagem resultante do fator de capitação. 

Valor da renda apoiada 

Ra=Te x RMC 

Te= 0,067 x RMC/IAS 

5.2. Cenário A 

Rendimento mensal líquido (RML) – duodécimo da soma dos rendimentos anuais líquidos de todos 

os membros do agregado familiar, sendo o rendimento anual líquido de cada um obtido através da 

subtração do valor da coleta líquida ao rendimento global. 

Rendimento mensal corrigido (RMC) – rendimento mensal líquido deduzido da quantia 

correspondente à aplicação ao indexante dos apoios sociais de cada um dos seguintes fatores: 

i) 0,1 Pelo primeiro dependente; 

ii) 0,15 Pelo segundo dependente; 

iii) 0,20 Por cada um dos dependentes seguintes; 

iv) 0,1 Por cada deficiente, que acresce ao anterior se também couber na definição de 

dependente; 

v) 0,1 Por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou superior a 65 anos; 

vi) Uma percentagem resultante do fator de capitação; 

vii) 0,2 Em caso de família monoparental. 

Valor da renda apoiada 

Ra=Te x RMC 

Te= 0,067 x RMC / IAS 

5.3. Cenário B 

Rendimento mensal líquido (RML) – duodécimo da soma dos rendimentos anuais líquidos de todos 

os membros do agregado familiar, sendo o rendimento anual líquido de cada um obtido subtraindo o 

valor da coleta líquida e o valor das contribuições obrigatórias para regimes de proteção social ao 

rendimento global. 

Rendimento mensal corrigido (RMC) – rendimento mensal líquido deduzido da quantia 

correspondente à aplicação ao indexante dos apoios sociais de cada um dos seguintes fatores: 

i) 0,1 Pelo primeiro dependente; 

ii) 0,15 Pelo segundo dependente; 

iii) 0,20 Por cada um dos dependentes seguintes; 

iv) 0,1 Por cada deficiente, que acresce ao anterior, caso também se enquadre na definição de 

dependente; 

v) 0,1 Por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou superior a 65 anos; 
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vi) Uma percentagem resultante do fator de capitação; 

vii) 0,2 Em caso de família monoparental. 

Valor da renda apoiada 

Ra=Te x RMC 

Te= 0,067 x RMC / IAS 

5.4. Cenário C 

Rendimento mensal líquido (RML) – duodécimo da soma dos rendimentos anuais líquidos de todos 

os membros do agregado familiar, sendo o rendimento anual líquido de cada um obtido subtraindo o 

valor da coleta líquida e o valor das contribuições obrigatórias para regimes de proteção social ao 

rendimento global. 

Rendimento mensal corrigido (RMC) – rendimento mensal líquido deduzido da quantia 

correspondente à aplicação ao indexante dos apoios sociais de cada um dos seguintes fatores: 

i) 0,1 Pelo primeiro dependente; 

ii) 0,15 Pelo segundo dependente; 

iii) 0,20 Por cada um dos dependentes seguintes; 

iv) 0,1 Por cada deficiente, que acresce ao anterior, caso também se enquadre na definição de 

dependente; 

v) 0,1 Por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou superior a 65 anos; 

vi) Uma percentagem resultante do fator de capitação; 

vii) 0,2 Em caso de família monoparental. 

Valor da renda apoiada 

Ra=Te x RMC 

Te= 0,08 x RMC / IAS 

5.5. Fator de capitação 

O valor do fator de capitação por número de pessoas não foi alterado, pelo que em todas as situações 

foi seguido o estabelecido no Anexo I da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro. 

 

Composição do agregado familiar 
(número de pessoas) 

Percentagem 

a aplicar 

1 0 % 

2 5 % 

3 9 % 

4 12 % 

5 14 % 

6 ou mais 15 % 



 

6  |  6 

 

6. Consequências decorrentes da eventual redução de receita 

Estando o IHRU, IP, dependente da receita das rendas para dispor de meios para garantir a gestão e 

reabilitação dos seus bairros de habitação social, uma quebra de receita de 9 a 22% terá como 

consequência a obrigação de suspender, de imediato, uma parte significativa do seu plano de obras de 

reabilitação. 

Esta situação só não será impeditiva do normal desenvolvimento das obras de reabilitação se vier a ser 

inscrita uma dotação de receitas gerais no Orçamento do Estado para esse efeito. No entanto, importa 

referir que o IHRU, IP, nunca recebeu qualquer verba desta natureza. 

Em 2008, o baixo valor das rendas praticadas (fruto da sua não actualização ao longo de cerca de 30 

anos) obrigou este Instituto a recorrer a um empréstimo externo, junto do BEI, para poder iniciar o 

processo de reabilitação do seu parque de habitação social. 

Desta forma, as atuais receitas de rendas do parque de habitação social destinam-se a suportar os 

encargos com as empreitadas de reabilitação em curso, os encargos com o referido empréstimo 

(presentemente apenas juros, porque a amortização só se inicia em 2019), assim como os custos de 

gestão do parque, nomeadamente com a assistência social e com as intervenções de conservação. 

 

 

IHRU, IP, 13 de maio de 2016 

 



INFERIOR

#"ヴくヰヰヰ"オ
ENTRE 4.000

;"ヶくヰヰヰ"オ
ENTRE 6.000

;"Βくヰヰヰ"オ
ENTRE 8.000

;"ヱヰくヰヰヰ"オ
ENTRE 10.000

;"ヱヲくヰヰヰ"オ
ENTRE 12.000 

;"ヱヴくヰヰヰ"オ
ENTRE 14.000

;"ヱヶくヰヰヰ"オ
ENTRE 16.000 

;"ヱΒくヰヰヰ"オ
ENTRE 18.000

;"ヲヰくヰヰヰ"オ
ENTRE 20.000

;"ヲヲくヰヰヰ"オ
ENTRE 22.000

;"ヲヴくヰヰヰ"オ
ENTRE 24.000

;"ヲヶくヰヰヰ"オ
ENTRE 26.000

;"ヲΒくヰヰヰ"オ
ENTRE 28.000

;"ンヰくヰヰヰ"オ
SUPERIOR

#"ンヰくヰヰヰ"オ
TOTAL

2.140 1.828 1.689 1.365 1.117 1.168 960 507 95 42 44 25 22 25 83 11.110

LEI Nº 81/2014 RENDA MÉDIA ヶがヱヶ"オ ヱΑがヲヵ"オ ンΒがΑヴ"オ ヶヵがヲヴ"オ ヱヰヶがΒヱ"オ ヱヴΒがヰヰ"オ ヱΒンがヰヰ"オ ヲヱヵがヲン"オ ヲヴヰがンヰ"オ ヲヶヶがΓヲ"オ ヲΑΑがヰヰ"オ ヲΓΒがヵΓ"オ ヲΓヲがΑヱ"オ ンヰヱがΓΓ"オ ンヰンがΓヰ"オ ΑΒがヲヲ"オ
RENDA MÉDIA ヵがヵヰ"オ ヱヴがヲΓ"オ ンンがΓヵ"オ ヵΒがンン"オ ΓΑがヱΑ"オ ヱンヶがΓヵ"オ ヱΑヰがΒΑ"オ ヲヰヴがンン"オ ヲンヴがΒン"オ ヲヶヵがヶヰ"オ ヲΑヵがヲヶ"オ ヲΓΒがヵΓ"オ ヲΓヲがΑヱ"オ ンヰヱがΓΓ"オ ンヰンがΓヰ"オ Αヲがンヰ"オ

VARIAÇÃO -10,7% -17,1% -12,4% -10,6% -9,0% -7,5% -6,6% -5,1% -2,3% -0,5% -0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -7,6%

RENDA MÉDIA ヵがヱΒ"オ ヱヲがヰン"オ ヲΒがヶヱ"オ ヴΒがヶヵ"オ ΒヲがΑヴ"オ ヱヱヶがヱΑ"オ ヱンヶがΓΑ"オ ヱヶヱがΒヴ"オ ヱΓヴがヱヴ"オ ヲヴΑがンΒ"オ ヲヵΑがヰΓ"オ ヲΒヲがヰヲ"オ ヲΓヲがヲヵ"オ ンヰヱがΓΓ"オ ンヰンがΓヰ"オ ヶヰがΒン"オ
VARIAÇÃO -15,8% -30,2% -26,2% -25,4% -22,5% -21,5% -25,2% -24,8% -19,2% -7,3% -7,2% -5,6% -0,2% 0,0% 0,0% -22,2%

RENDA MÉDIA ヵがヶン"オ ヱヴがヲヴ"オ ンヴがヱヴ"オ ヵΒがヱヰ"オ ΓΒがΑΓ"オ ヱンΒがヵヰ"オ ヱヶヲがヶヴ"オ ヱΓヰがΒΒ"オ ヲヲヰがヱヲ"オ ヲヶヰがヲヲ"オ ヲヶΑがヶヶ"オ ヲΓヴがヶΒ"オ ヲΓヲがΑヱ"オ ンヰヱがΓΓ"オ ンヰンがΓヰ"オ Αヱがヱン"オ
VARIAÇÃO -8,5% -17,4% -11,9% -11,0% -7,5% -6,4% -11,1% -11,3% -8,4% -2,5% -3,4% -1,3% 0,0% 0,0% 0,0% -9,1%

* Considerando os valores de rendimento líquido estimados pelo IHRU.

CENÁRIO C*

CENÁRIO B*

REGIME DO ARRENDAMENTO APOIADO 

COMPARAÇÃO DOS VALORES DAS RENDAS ENTRE O REGIME ATUAL (LEI Nº 81/2014) E AS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO
VARIAÇÃO NOS VALORES DAS RENDAS MÉDIAS POR ESCALÃO DE RENDIMENTO DAS FAMÍLIAS

RENDIMENTOS BRUTOS POR ANO

DO AGREGADO FAMILIAR

CENÁRIO A*
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INFERIOR

A 4.000 オ
ENTRE 4.000

E 6.000 オ
ENTRE 6.000

E 8.000 オ
ENTRE 8.000

E 10.000 オ
ENTRE 10.000

E 12.000 オ
ENTRE 12.000 

E 14.000 オ
ENTRE 14.000

E 16.000 オ
ENTRE 16.000 

E 18.000 オ
ENTRE 18.000

E 20.000 オ
ENTRE 20.000

E 22.000 オ
ENTRE 22.000

E 24.000 オ
ENTRE 24.000

E 26.000 オ
ENTRE 26.000

E 28.000 オ
ENTRE 28.000

E 30.000 オ
SUPERIOR

A 30.000 オ

LEI Nº 81/2014 CENÁRIO A CENÁRIO B CENÁRIO C
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Nota gráfica:  

Texto da Lei 81/2014 - preto  
Propostas de especialidade (PCP) – negrito azul  
Propostas de especialidade (PS) – itálico grená  
Textos de substituição – negrito preto 
Projeto de lei 122/XIII (BE) – negrito verde 
Texto aprovado – sombreado a amarelo 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
A presente lei estabelece o regime do arrendamento apoiado para habitação e regula a atribuição de 
habitações neste regime. 
 

Artigo 2.º 
Âmbito 

1 — O arrendamento apoiado é o regime aplicável às habitações detidas, a qualquer título, por entidades 
das administrações direta e indireta do Estado, das regiões autónomas, das autarquias locais, do setor 
público empresarial e dos setores empresariais regionais, intermunicipais e municipais, que por elas sejam 
arrendadas ou subarrendadas com rendas calculadas em função dos rendimentos dos agregados familiares a 
que se destinam. 
2 — A presente lei aplica-se, ainda, ao arrendamento de habitações financiadas com apoio do Estado que, 
nos termos de lei especial, estejam sujeitas a regimes de renda fixada em função dos rendimentos dos 
arrendatários. 
3 — As disposições da presente lei são ainda aplicáveis, com as necessárias adaptações, ao 
subarrendamento de habitações em regime de arrendamento apoiado pelas entidades referidas no n.º 1. 
 
Proposta do PCP - (prescinde a favor do texto de substituição) 
4. No quadro da autonomia das Regiões Autónomas e das autarquias locais, podem estas aprovar 
regulamentações próprias visando adaptar a presente Lei às realidades física e social existentes nos 
bairros de que são proprietárias. 
 
Proposta do PS - (prescinde a favor do texto de substituição) 
4. No quadro da autonomia das Regiões Autónomas e das autarquias locais, podem estas aprovar 
regulamentações próprias visando adaptar a presente Lei às realidades física e social existentes nos 
bairros e habitações de que são proprietárias. 
 

Votação: aditar ao artigo 2º um número 4 

 

Texto de substituição (PCP e PS) 
4. No quadro da autonomia das Regiões Autónomas e das autarquias locais, podem estas aprovar 
regulamentações próprias visando adaptar a presente Lei às realidades física e social existentes nos 
bairros e habitações de que são proprietárias. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 
Proposta do PCP - (prescinde a favor do texto de substituição) 
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5. O disposto no número anterior não poderá conduzir à definição de regimes menos favoráveis para os 
arrendatários, quer quanto ao cálculo do valor de rendas quer quanto às garantias de manutenção do 
contrato de arrendamento. 
 

Proposta do PS - (prescinde a favor do texto de substituição) 
5. O disposto no número anterior não poderá conduzir à definição de normas regulamentares menos 
favoráveis para os arrendatários, quer quanto ao cálculo do valor de rendas quer quanto às garantias de 
manutenção do contrato de arrendamento. 
 

Votação: aditar ao artigo 2º um número 5 

 

Texto de substituição (PCP e PS) 
5. O disposto no número anterior não poderá conduzir à definição de normas regulamentares menos 
favoráveis para os arrendatários, quer quanto ao cálculo do valor de rendas quer quanto às garantias de 
manutenção do contrato de arrendamento. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

 

Artigo 3.º 

Definições 
1 - Para efeito do disposto na presente lei, considera-se: 
a) «Agregado familiar», o conjunto de pessoas que residem em economia comum na habitação arrendada, 
constituído pelo arrendatário e pelas pessoas referidas nas alíneas a), b), c), d) e e) do n.º 1 do artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, bem como por quem tenha sido autorizado pelo senhorio a 
permanecer na habitação; 
 
b) «Dependente», o elemento do agregado familiar que seja menor ou, tendo idade inferior a 26 anos, 
frequente estabelecimento de ensino e não aufira rendimento mensal bruto superior ao indexante dos 
apoios sociais; 
 

Votação: alterar a alínea b) do nº 1 do artigo 3º 

 
Proposta do PCP 
b) “Dependente”, o elemento do agregado familiar que seja menor ou, que, tendo idade inferior a 26 
anos, não aufira rendimento mensal líquido superior ao indexante dos apoios sociais; 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

c) «Deficiente», a pessoa com deficiência com grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 60 %; 
 
d) «Fator de capitação», a percentagem resultante da ponderação da composição do agregado familiar, de 
acordo com a tabela constante do anexo I à presente lei, que dela faz parte integrante; 
 
e) «Indexante dos apoios sociais», o valor fixado nos termos da Lei n.º 53 -B/2006, de 29 de dezembro, 
alterada pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril; 
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f) «Rendimento mensal bruto» (RMB), o duodécimo do total dos rendimentos anuais ilíquidos auferidos por 
todos os elementos do agregado familiar, considerados nos termos do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 
70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 15/2011, de 3 de maio, e pelos Decretos -Leis n.os 113/2011, 
de 29 de novembro, e 133/2012, de 27 de junho, ou, caso os rendimentos se reportem a período inferior a 
um ano, a proporção correspondente ao número de meses a considerar; 
 

Votação: alterar a redação da alínea f) do nº 1 do artigo 3º 

 
Proposta do PCP 
f) “Rendimento mensal líquido” (RML), o duodécimo do total dos rendimentos anuais líquidos auferidos 
por todos os elementos do agregado familiar, considerados nos termos do nº2 do presente artigo. No caso 
de os rendimentos se reportarem a período inferior a um ano, será feita a proporção correspondente ao 
número de meses a considerar; 

FAVOR – PCP, PEV 
CONTRA – PSD, PS, CDS/PP   Rejeitada 
ABSTENÇÃO – BE 
 
Propostas do PS – (prescinde a favor do texto de substituição da alínea f) 
f) “Rendimento mensal bruto” (RMB), o duodécimo do total dos rendimentos anuais ilíquidos auferidos por 
todos os elementos do agregado familiar, constantes das últimas demonstrações de liquidação do IRS 
apresentadas ou, em caso de isenção de IRS, o duodécimo do total dos rendimentos anuais ilíquidos 
auferidos por todos os elementos do agregado familiar, considerados nos termos do artigo 3.º do Decreto 
-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 15/2011, de 3 de maio, e pelos Decretos -Leis n.os 
113/2011, de 29 de novembro, e 133/2012, de 27 de junho. Caso os rendimentos se reportem a período 
inferior a um ano, a proporção correspondente ao número de meses a considerar; 
 
f1) “Rendimento mensal líquido” (RML) - o duodécimo do total dos rendimentos anuais líquidos auferidos 
por todos os elementos do agregado. O rendimento anual líquido obtém-se deduzindo do total ilíquido, 
constante da última demonstração de liquidação do IRS apresentada, o valor da colecta líquida. Não 
havendo lugar a IRS, o rendimento mensal líquido é igual ao rendimento mensal bruto. 
 

 Votação: alterar a alínea f) do nº 1 do artigo 3º 

 
Texto de substituição do PS e BE 
f) “Rendimento mensal líquido” (RML), o duodécimo da soma dos rendimentos anuais líquidos de todos os 
membros do agregado familiar, sendo o rendimento anual líquido de cada membro obtido: 
i. Subtraindo ao rendimento global o valor da colecta líquida, nos termos do nº 2 do presente artigo; caso 
os rendimentos se reportem a período inferior a um ano, considera-se a proporção correspondente ao 
número de meses em causa; 
ii. Sendo zero o valor da colecta líquida ou não tendo legalmente havido lugar à entrega de declaração de 
rendimentos nos termos do Código do IRS, calculando o total dos rendimentos anuais auferidos, 
considerados nos termos do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 
15/2011, de 3 de maio, e pelos Decretos -Leis n.os 113/2011, de 29 de novembro, e 133/2012, de 27 de 
junho; caso os rendimentos se reportem a período inferior a um ano, considera-se a proporção 
correspondente ao número de meses em causa; 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação: alterar a alínea f) do nº 1 do artigo 3º 
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Proposta do BE 
f) «Rendimento mensal líquido» (RML), o duodécimo do total dos rendimentos anuais líquidos auferidos 
por todos os elementos do agregado familiar, considerados nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 15/2011, de 3 de maio, e pelos Decretos-Leis n.ºs 113/2011, 
de 29 de novembro, e 133/2012, de 27 de junho, ou, caso os rendimentos se reportem a período inferior a 
um ano, a proporção correspondente ao número de meses a considerar; 

FAVOR –  
CONTRA –    Prejudicada 
ABSTENÇÃO -  
 

g) «Rendimento mensal corrigido» (RMC), o rendimento mensal bruto deduzido da quantia correspondente 
à aplicação ao indexante dos apoios sociais de cada um dos seguintes fatores: 
i) 0,1 pelo primeiro dependente; 
ii) 0,15 pelo segundo dependente; 
iii) 0,20 por cada um dos dependentes seguintes; 
iv) 0,1 por cada deficiente, que acresce ao anterior se também couber na definição de dependente; 
v) 0,05 por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou superior a 65 anos; 
vi) Uma percentagem resultante do fator de capitação. 

  Votação – alterar a alínea g) do nº 1 do artigo 3º 

 

Proposta do PCP 
g) «Rendimento mensal corrigido» (RMC), o rendimento mensal líquido deduzido da quantia 
correspondente aos apoios sociais considerados no n.º3 do presente artigo. 

FAVOR – PCP, PEV 
CONTRA – PSD, PS, CDS/PP   Rejeitada 
ABSTENÇÃO – BE 
 
Proposta do PS – prescinde a favor do texto de substituição da alínea g) 
g) «Rendimento mensal corrigido» (RMC), o rendimento mensal líquido (RML) deduzido da quantia 
correspondente à aplicação ao indexante dos apoios sociais de cada um dos seguintes factores: 
i) 0,1 pelo primeiro dependente; 
ii) 0,15 pelo segundo dependente; 
iii) 0,20 por cada um dos dependentes seguintes; 
iv) 0,1 por cada deficiente, que acresce ao anterior se também couber na definição de  dependente; 
v) 0,1 por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou superior a 65 anos; 
vi) Uma percentagem resultante do fator de capitação, nos termos do anexo I da presente lei; 
vii) 0,2 em caso de família monoparental; 
 

Votação - alterar a alínea g) do nº 1 do artigo 3º, ficando com a seguinte redação: 

 
Texto de substituição do PS e BE 
g) «Rendimento mensal corrigido» (RMC), o rendimento mensal líquido deduzido das quantias indicadas 
de seguida: 
i. 10% do indexante de apoios sociais pelo primeiro dependente; 
ii. 15% do indexante de apoios sociais pelo segundo dependente; 
iii. 20% do indexante de apoios sociais por cada dependente além do segundo; 
iv. 10% do indexante de apoios sociais por cada deficiente, que acresce aos anteriores se também couber 
na definição de  dependente; 
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v. 10% do indexante de apoios sociais por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou superior 
a 65 anos; 
vi. 20% do indexante de apoios sociais em caso de família monoparental; 
vii. A quantia resultante da aplicação do factor de capitação, constante do anexo I da presente lei, ao 
indexante de apoios sociais. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  

Votação - Aditar um novo nº 2 ao artigo 3º, com a seguinte redação: 

 

Proposta do PCP 
2. Para efeitos da alínea f) do ponto anterior, consideram-se rendimentos: 
a) O valor mensal de todos os ordenados, salários e outras remunerações, incluindo os subsídios de natal 
e de férias, mas excluindo os restantes subsídios, prémios e remunerações variáveis, tais como os 
referentes a horários por turnos e horas extraordinárias; 
b) O valor mensal de subsídios de desemprego e rendimento social de inserção;  
c) O valor de quaisquer pensões, nomeadamente de reforma, aposentação, velhice, invalidez e 
sobrevivência, bem como o complemento solidário para idosos; 
d) Os valores provenientes de outras fontes de rendimento, com exceção do abono de família e das 
prestações complementares. 

FAVOR – PCP, PEV 
CONTRA –PSD, PS, CDS/PP   Rejeitada 
ABSTENÇÃO – BE 

Votação - Aditar um novo nº 2 ao artigo 3º, com a seguinte redação: 

 

Texto de substituição do PS e BE 
2. Para efeitos da alínea f) do número anterior, os valores do rendimento global e da colecta líquida 
correspondem aos constantes da declaração de rendimentos das pessoas singulares, validada pela 
Autoridade Tributária e respeitante ao ano anterior, que poderão igualmente ser enviados por esta para 
as entidades detentoras de habitação em regime de arrendamento apoiado através de comunicação 
electrónica de dados, aplicando-se o disposto no artigo 31.º, com as necessárias adaptações. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  

Votação - Aditar um novo nº 3 ao artigo 3º, com a seguinte redação: 

 
Proposta do PCP 
3. As deduções a considerar para o cálculo do RMC serão: 
a) Três décimos do salário mínimo nacional pelo primeiro dependente; 
b) Um décimo do salário mínimo nacional por cada um dos outros dependentes; 
c) Um décimo do salário mínimo nacional por cada elemento do agregado familiar que, 
comprovadamente, possua qualquer forma de incapacidade permanente. 
d) Estas deduções serão acrescidas de vinte por cento, no caso de famílias monoparentais. 

FAVOR – PCP, PEV 
CONTRA –PSD, PS, CDS/PP   Rejeitada 
ABSTENÇÃO – BE 
 

Votação - Aditar um novo nº 4 ao artigo 3º, com a seguinte redação: 

 
Proposta do PCP 
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4. Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 2, os valores das pensões de reforma, aposentação, velhice, 
invalidez e sobrevivência e complemento solidário para idosos, iguais ou inferiores a três salários mínimos 
nacionais, são considerados parcialmente, para efeitos de cálculo da taxa de esforço, através da aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
Rt = 0,25×R× (R/SMN+1), 
 
em que Rt é o rendimento para efeito de cálculo da taxa de esforço, R é o valor das pensões de reforma, 
aposentação, velhice, invalidez e sobrevivência e complemento solidário para idosos e SMN é o salário 
mínimo nacional. 

FAVOR – PCP, PEV 
CONTRA – PSD, PS, CDS/PP   Rejeitada 
ABSTENÇÃO – BE 
 

 

Votação – aditar um novo número no final do artigo 3º 

 

Texto de substituição do PCP e PS 
... Sem prejuízo do estipulado no número anterior, nos casos em que se verifique alteração de rendimento 
devidamente comprovada, podem os arrendatários requerer revisão do valor da renda, nos termos do 
artigo 23º.  

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

Artigo 4.º 

Fim das habitações 
1 — As habitações arrendadas em regime de arrendamento apoiado só podem destinar -se a residência 
permanente dos agregados familiares aos quais são atribuídas. 
2 — É proibida qualquer forma de cedência, total ou parcial, temporária ou permanente e onerosa ou 
gratuita, do gozo da habitação por parte do arrendatário ou de qualquer elemento do seu agregado familiar, 
nomeadamente a cessão da posição contratual, o subarrendamento, a hospedagem ou o comodato. 
3 — Às entidades referidas no artigo 2.º compete assegurar as condições necessárias para garantir o fim a 
que se destina o arrendamento, promovendo, de forma sistemática e programada, a adoção de medidas de 
conservação do respetivo parque habitacional. 
 

CAPÍTULO II 
 

Acesso e atribuição das habitações em regime de arrendamento apoiado 
 

SECÇÃO I 
 

Acesso 
 

Artigo 5.º 
Condições de acesso 

1 — Podem aceder à atribuição de habitações em regime de arrendamento apoiado os cidadãos nacionais e 
os cidadãos estrangeiros detentores de títulos válidos de permanência no território nacional que reúnam as 
condições estabelecidas na presente lei e que não estejam em nenhuma das situações de impedimento 
previstas no artigo seguinte. 
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 2 — A atribuição de uma habitação em regime de arrendamento apoiado confere ao senhorio o direito de 

aceder aos dados do arrendatário e dos membros do respectivo agregado familiar para fins de informação 

ou de confirmação dos dados por eles declarados nos termos regulados na presente lei. 

3 — Ao acesso e à atribuição das habitações é aplicável o regime constante do presente capítulo e 

subsidiariamente o Código do Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 6.º 

Impedimentos 
1 — Está impedido de tomar ou manter o arrendamento de uma habitação em regime de arrendamento 

apoiado quem se encontre numa das seguintes situações: 

a) Seja proprietário, usufrutuário, arrendatário ou detentor a outro título de prédio urbano ou de fração 
autónoma de prédio urbano destinado a habitação; 
 
Proposta do PCP - (prescinde a favor do texto de substituição) 

 
a) Seja proprietário, usufrutuário, arrendatário ou detentor a outro título de prédio urbano ou de fração 
autónoma de prédio urbano destinado a habitação, localizado no concelho ou em concelho limítrofe; 
 
Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 

a) Seja proprietário, usufrutuário, arrendatário ou detentor a outro título de prédio urbano ou de fração 
autónoma de prédio urbano destinado a habitação, localizado no mesmo concelho ou em concelho 
limítrofe, ou na mesma área metropolitana, desde que o imóvel seja adequado a satisfazer o fim 
habitacional do agregado e não constitua residência permanente de terceiros com direitos legais ou 
contratuais sobre o mesmo.  
 

Votação – Aditar à alínea a) do nº 1 do artigo 6º a seguinte expressão: 

 
Texto de substituição do PCP, PS e BE 
a) …, desde que o imóvel seja adequado a satisfazer o fim habitacional do agregado e não constitua 
residência permanente de terceiros com direitos legais ou contratuais sobre o mesmo.  

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 
b) Esteja a usufruir de apoios financeiros públicos para fins habitacionais; 
 
Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 

b) Esteja a usufruir de apoios financeiros públicos para fins habitacionais ou seja titular, ou cônjuge, ou 
unido de facto com o titular de uma habitação pública já atribuída, sem prejuízo do disposto no nº 2 do 
artigo 14º. 
 
 
 
 

Votação – Aditar à alínea b) do nº 1 do artigo 6º a seguinte expressão: 

 
Texto de substituição do PS e BE 
b) … ou seja titular, ou cônjuge, ou unido de facto com o titular de uma habitação pública já atribuída, sem 
prejuízo do artigo 14º. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
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ABSTENÇÃO -  
 

c) Tenha beneficiado de indemnização em alternativa à atribuição de uma habitação no âmbito de 
programas de realojamento;  
 
d) Esteja abrangido por uma das situações previstas no n.º 1 do artigo 29.º 
 
2 — As situações previstas nas alíneas a) e b) do número anterior podem não constituir impedimento se, até 
à data da celebração do contrato em regime de arrendamento apoiado, for feita prova da sua cessação. 
3 — No caso previsto na alínea a) do n.º 1, quando for invocado e comprovado que o prédio ou fração não 
está em condições de satisfazer o fim habitacional ou que o direito relativo ao mesmo é detido ou foi 
adquirido apenas em parte por membros do agregado familiar, cabe ao senhorio avaliar a situação e decidir 
sobre o acesso deste agregado à atribuição de habitação ou à manutenção do arrendamento, consoante for 
o caso. 
4 — O arrendatário deve comunicar ao senhorio a existência de uma situação de impedimento, no seu caso 
ou no de qualquer membro do seu agregado familiar, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da 
ocorrência. 
5 — O impedimento relativo a um dos membros do agregado familiar é extensível a todos os seus membros. 
 

Votação – revogar o nº 5 do artigo 6º 

 
Proposta do PCP 
5. (Revogado). 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 
Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 

5 — O impedimento relativo a um dos membros do agregado familiar pode ser extensível a todos os seus 
membros, mediante análise concreta das respectivas carências habitacionais pelo senhorio. 
 

Votação – revogar o nº 5 do artigo 6º 

 
Proposta do BE 
5. (Revogado). 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

SECÇÃO II 
Atribuição das habitações 

 
SUBSECÇÃO I 

Procedimentos de atribuição 
 

Artigo 7.º 
Procedimentos 

A atribuição de uma habitação em regime de arrendamento apoiado efetua-se mediante um dos seguintes 
procedimentos: 
a) Concurso por classificação; 
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b) Concurso por sorteio; 
c) Concurso por inscrição. 
 

Artigo 8.º 
Concurso por classificação 

O concurso por classificação tem por objeto a oferta de um conjunto determinado de habitações e visa a 
atribuição das mesmas em arrendamento apoiado aos indivíduos ou agregados familiares que, de entre os 
que concorram no período fixado para o efeito, obtenham a melhor classificação em função dos critérios de 
hierarquização e de ponderação estabelecidos para o efeito pela entidade locadora. 
 

Artigo 9.º 
Concurso por sorteio 

O concurso por sorteio tem por objeto a oferta de um conjunto determinado de habitações e visa a 
atribuição das mesmas em arrendamento apoiado aos indivíduos ou agregados familiares que, de entre os 
que preenchem os critérios de acesso ao concurso estabelecidos pela entidade locadora e que tenham 
concorrido no prazo fixado para o efeito, sejam apurados por sorteio. 
 

Artigo 10.º 
Concurso por inscrição 

O concurso por inscrição tem por objeto a oferta das habitações que são identificadas, em cada momento, 
pela entidade locadora para atribuição em regime de arrendamento apoiado aos candidatos que, de entre 
os que se encontram, à altura, inscritos em listagem própria, estejam melhor classificados, em função dos 
critérios de hierarquização e de ponderação estabelecidos para o efeito pela mesma entidade. 
 

Artigo 11.º 
Critérios preferenciais 

Em qualquer dos procedimentos previstos nos artigos anteriores, sempre que a tipologia e as condições das 
habitações objeto do procedimento o permitam, as entidades locadoras definem critérios preferenciais, 
nomeadamente para famílias monoparentais ou que integrem menores, pessoas com deficiência ou com 
idade igual ou superior a 65 anos, ou para vítimas de violência doméstica. 
 

Artigo 12.º 
Publicitação da oferta das habitações 

1 — O anúncio de cada um dos concursos a que se referem os artigos 8.º e 9.º é publicitado no sítio na 
Internet da entidade locadora, sem prejuízo de poder igualmente ser publicitado pelos meios que esta 
entidade considere mais adequados. 
 

Votação: alterar a redação do nº 1 do artigo 12º 
 
Proposta do BE 
1 - O anúncio de cada um dos concursos a que se referem os artigos 8.º e 9.º é publicitado no sítio na 
Internet da entidade locadora e pelos meios considerados mais adequados. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 
2 — Sem prejuízo de outros elementos que a entidade locadora entenda incluir, o anúncio a que se refere o 
número anterior deve conter a seguinte informação: 
a) Tipo de procedimento; 
b) Datas do procedimento; 
c) Identificação, tipologia e área útil da habitação; 
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d) Regime do arrendamento; 
e) Critérios de acesso ao concurso e, se for o caso, de hierarquização e de ponderação das candidaturas; 
f) Local e horário para consulta do programa do concurso e para obtenção de esclarecimentos; 
g) Local e forma de proceder à apresentação da candidatura; 
h) Local e forma de divulgação da lista definitiva dos candidatos apurados. 
 
3 — No caso do concurso a que se refere o artigo 10.º, a entidade locadora deve publicitar no respetivo sítio 
na Internet e ou em área de acesso ou de circulação livre das suas instalações, informação sobre a listagem, 
as condições de inscrição na mesma, a forma, local e horário para consulta das habitações em oferta e o 
resultado da última classificação com exclusão de qualquer menção a dados pessoais. 
 

Votação: alterar o nº 3 do artigo 12º  

 
Proposta do PCP 
3. No caso do concurso a que se refere o artigo 10.º, a entidade locadora deve publicitar no respetivo sítio 
na Internet e ou em área de acesso ou de circulação livre das suas instalações, informação sobre a 
listagem, as condições de inscrição na mesma e o resultado da última classificação com exclusão de 
qualquer menção a dados pessoais. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 
4 — Em qualquer dos casos referidos nos números anteriores, o concurso pode ainda ser publicitado 
mediante afixação, no prédio em que a habitação se integra, de anúncio do concurso ou de informação de 
que a habitação está disponível para arrendamento. 
 

Votação – alterar a redação do nº 4 do artigo 12º 

 
Proposta do BE 
4 - Em qualquer dos casos referidos nos números anteriores, o concurso deve ainda ser publicitado 
mediante afixação, no prédio em que a habitação se integra, de anúncio do concurso ou de informação de 
que a habitação está disponível para arrendamento. 

FAVOR –  
CONTRA –  GP BE Retirou a proposta 
ABSTENÇÃO -  
 
 

Artigo 13.º 
Exclusão 

A prestação de falsas declarações, a omissão dolosa de informação ou a utilização de meio fraudulento por 
parte dos candidatos, no âmbito ou para efeito de qualquer dos procedimentos de atribuição de uma 
habitação, determina a exclusão da candidatura ou o cancelamento da inscrição, sem prejuízo de outras 
sanções legalmente aplicáveis. 
 
 

SUBSECÇÃO II 
Disposições especiais 

 
Artigo 14.º 

Regime excecional 
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1 — Têm acesso à atribuição de habitações em regime de arrendamento apoiado os indivíduos e os 

agregados familiares que se encontrem em situação de necessidade habitacional urgente e ou temporária, 

designadamente decorrente de desastres naturais e calamidades ou de outras situações de vulnerabilidade 

e emergência social e perigo físico ou moral para as pessoas, incluindo as relativas a violência doméstica, 

não sendo aplicáveis as disposições do presente regime que sejam incompatíveis com a natureza da 

situação, incluindo as disposições da subsecção anterior. 

2 — Nos casos previstos no número anterior, as condições de adequação e de utilização das habitações são 

definidas pela entidade locadora em função da situação de necessidade habitacional que determina a 

respectiva atribuição. 

  

Artigo 15.º 

Adequação da habitação 
1 — A habitação a atribuir em regime de arrendamento apoiado deve ser de tipologia adequada à 

composição do agregado familiar, por forma a evitar situações de sobreocupação ou de subocupação. 

2 — A adequação da habitação é verificada pela relação entre a tipologia e a composição do agregado 

familiar de acordo com a tabela constante do anexo II à presente lei, que dela faz parte integrante. 

 

 Votação – aditar ao artigo 15º um nº 3 com a seguinte redação: 

 

Proposta do PCP 
3 – A habitação a atribuir deve ainda adequar-se a pessoas com mobilidade reduzida, garantindo a 
acessibilidade. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

 

Artigo 16.º 

Mobilidade 
1 — Após audição do interessado, o senhorio pode resolver o contrato e atribuir outra habitação ao 

arrendatário, no mesmo concelho da anterior habitação ou em concelho limítrofe, nos casos de 

desadequação superveniente da habitação ao agregado familiar ou de necessidade de desocupação da 

mesma por razões de gestão do seu parque habitacional, nomeadamente para efeitos de reabilitação do 

edificado. 

2 — A comunicação do senhorio relativa à resolução do contrato é realizada nos termos do n.º 7 do artigo 

9.º ou do n.º 5 do artigo 10.º do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.º 

6/2006, de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, com identificação da morada da 

nova habitação, menção à obrigação de desocupação e entrega da habitação e ao prazo fixado para o efeito, 

nunca inferior a 90 dias, bem como referência à consequência do não cumprimento daquela obrigação 

3 — A recusa ou falta de resposta do arrendatário à comunicação referida no número anterior no prazo 

fixado torna exigível a desocupação e a entrega da habitação, constituindo aquela comunicação fundamento 

bastante para o despejo. 

Votação – revogar o artigo 16º 

 
Proposta do PCP 
Artigo 16.º 
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(…) 
(Revogado) 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação – revogar o artigo 16º 

 
Proposta do BE 
Artigo 16.º 
(…) 
(Revogado) 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

 

Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 

 
Artigo 16º A 

Transferência de habitação 
1. Na prossecução do interesse público, o locador pode promover a transferência do agregado familiar 
para outra habitação em caso de emergência, nomeadamente inundações, incêndios ou catástrofes 
naturais, ocorridas ou iminentes, bem como de necessidades de realojamento resultantes de operações de 
requalificação urbanística devidamente aprovadas, de razões de saúde pública ou da existência de risco de 
ruína. 
2. O locador público pode ainda promover a transferência do agregado por razões de desadequação da 
tipologia, mau estado de conservação do locado ou necessidades de gestão. 
3. A transferência do agregado para outra habitação a pedido do locatário pode ser concedida, com base 
em: 
a) motivos de saúde ou mobilidade reduzida, incompatíveis com as condições da habitação;  
b) situação socio-familiar de extrema gravidade, caso em que o pedido de transferência pode ser 
efectuado por qualquer interessado, desde que exclusivamente para protecção e salvaguarda da vítima; 
c) desadequação da tipologia atribuída face à evolução do agregado ou degradação da habitação por 
responsabilidade não imputável ao locatário. 
4. Os procedimentos desenvolvidos para a transferência de habitação obedecem ao Código do 
Procedimento Administrativo. 
5. Se a transferência for feita com carácter provisório e implicar regresso à habitação de origem, não há 
lugar a novo contrato de arrendamento. 
 

Votação – aditar um novo artigo, 16ºA, com a seguinte epígrafe e redação: 

 

Texto de substituição do PS e BE 
 

Artigo 16º A 
Transferência de habitação 

1. Na prossecução do interesse público, o locador pode promover a transferência do agregado familiar 
para outra habitação em caso de emergência, nomeadamente inundações, incêndios ou catástrofes 
naturais, ocorridas ou iminentes, por razões de saúde pública ou existência de risco de ruína. 
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2 - Nas situações em que existam operações de requalificação urbanística devidamente aprovadas, que 
incluam habitação, pode o locador promover a transferência do agregado familiar, provisoriamente, 
enquanto decorrem as obras de requalificação, estando garantido o retorno do agregado familiar, salvo 
nas situações em que este se opuser. 
3 - Nas situações de requalificação urbanística que não incluam habitação, deve ser acordado com o 
agregado familiar o local de realojamento, tendo em conta a situação familiar, nomeadamente o local de 
trabalho e estudo dos seus membros, ou a necessidade de acesso a instituições de saúde, por razões de 
tratamentos específicos. 
 4. O locador público pode ainda promover a transferência do agregado por razões de desadequação da 
tipologia ou mau estado de conservação do locado. 
5. A transferência do agregado para outra habitação a pedido do locatário pode ser concedida, com base 
em: 
a) motivos de saúde ou mobilidade reduzida, incompatíveis com as condições da habitação;  
b) situação socio-familiar de extrema gravidade, caso em que o pedido de transferência pode ser 
efectuado por qualquer interessado, desde que exclusivamente para protecção e salvaguarda da vítima; 
c) desadequação da tipologia atribuída face à evolução do agregado ou degradação da habitação por 
responsabilidade não imputável ao locatário. 
6. Os procedimentos desenvolvidos para a transferência de habitação obedecem ao Código do 
Procedimento Administrativo. 
7. Se a transferência for feita com carácter provisório e implicar regresso à habitação de origem, não há 
lugar a novo contrato de arrendamento. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA –      Aprovada 
ABSTENÇÃO – PSD, CDS/PP 
 

 

Artigo 17.º 

Regime do contrato 
1 — O contrato de arrendamento apoiado rege-se pelo disposto na presente lei e, subsidiariamente, pelo 
Código Civil e pelo NRAU. 
 
Proposta do PCP – (prescinde a favor do texto de substituição) 

1. O contrato de arrendamento apoiado rege-se pelo disposto na presente lei, pelos regulamentos das 
entidades proprietárias e, subsidiariamente, pelo Código Civil. 
 
Proposta do PS - (prescinde a favor do texto de substituição) 
1. O contrato de arrendamento apoiado rege-se pelo disposto na presente lei, pelos regulamentos 
previstos na presente lei e pelas demais disposições legais aplicáveis em matéria de locação. 
 
 

Votação – Alterar o nº 1 do artigo 17º que passará a ter a seguinte redação: 
 
Texto de substituição do PCP e PS 
1. O contrato de arrendamento apoiado rege-se pelo disposto na presente lei, pelos regulamentos nela 
previstos e, subsidiariamente, pelo Código Civil. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
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2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o contrato de arrendamento apoiado tem a natureza de 

contrato administrativo, estando sujeito, no que seja aplicável, ao respetivo regime jurídico. 

3 — Compete aos tribunais administrativos conhecer das matérias relativas à invalidade ou cessação dos 

contratos de arrendamento apoiado. 

 

Artigo 18.º 

Forma e conteúdo do contrato 
1 — O contrato de arrendamento apoiado é celebrado por escrito, sempre que possível através de 

documento eletrónico com assinatura eletrónica qualificada, e contém, pelo menos, as seguintes menções: 

a) O regime legal do arrendamento; 
b) A identificação do senhorio; 
c) A identificação do arrendatário ou arrendatários e de todos os elementos do agregado familiar; 
d) A identificação e a localização do locado; 
e) O prazo do arrendamento; 
f) O valor da renda inicial e a forma de atualização e de revisão da mesma; 
g) O tempo, o lugar e a forma de pagamento da renda; 
h) A periodicidade da apresentação da declaração de rendimentos do agregado familiar, que não pode ser 
superior a três anos.  
 
2 — Do contrato de arrendamento, assim como dos recibos de renda quando a eles haja lugar, deve 
igualmente constar, para efeitos meramente informativos, o valor que corresponderia ao valor real da renda 
sem o apoio. 
 

Votação – alterar a redação do nº 2 do artigo 18º: 

 

Texto de substituição do PS e BE 
2 — Do contrato de arrendamento deve igualmente constar, para efeitos meramente informativos, o valor 
que corresponderia ao valor real da renda sem o apoio. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 
3 — Nos casos previstos no artigo 14.º, a habitação pode ser atribuída em arrendamento mediante registo 
em livro ou em suporte informático contendo a identificação dos indivíduos e dos membros dos agregados 
familiares que se encontrem em situação de necessidade habitacional urgente e ou temporária, a data da 
respetiva admissão e o montante da renda. 
 

Artigo 19.º 
Duração e renovação do contrato 

1 — O contrato de arrendamento apoiado é celebrado pelo prazo de 10 anos considerando-se reduzido a 
este limite quando for estipulado um período superior. 
 
(Nota – Propor votação por pontos)  

 

Votação – Revogação do nº 1 do artigo 19º  

 
Proposta do PCP  
Artigo 19.º 
(…)  
(Revogado) 
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FAVOR –  
CONTRA –  GP PCP Retirou a proposta 
ABSTENÇÃO -  
 
 

Votação – Revogação do nº 1 do artigo 19º 

 

Proposta do BE 
Artigo 19.º 
(…)  
(Revogado) 

FAVOR –  
CONTRA –  GP BE Retirou a proposta 
ABSTENÇÃO -  
 
2 — Findo o prazo do arrendamento, o contrato renova-se, automaticamente, por períodos sucessivos de 
dois anos, salvo se for estipulado período diverso. 
 
Proposta do PCP – Prescinde a favor do texto de substituição 
Artigo 19.º 
(…)  
(Revogado) 
 
Proposta do BE – Prescinde a favor do texto de substituição 
Artigo 19.º 
(…)  
(Revogado) 
 

Votação – Alterar o nº 2 do artigo 19º, ficando com a seguinte redação: 

 

Texto de substituição do PCP, BE e PS 
2 — Findo o prazo do arrendamento, o contrato renova-se, automaticamente, por igual período. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 
3 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, qualquer das partes pode opor-se à renovação do 
contrato, desde que o comunique à contraparte com a antecedência de 240 a 180 dias relativamente ao 
termo do contrato ou da sua renovação. 

Votação – Revogação do nº 3 do artigo 19º 

 
Proposta do PCP  
Artigo 19.º 
(…)  
(Revogado) 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
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Votação – Revogação do nº 3 do artigo 19º 

 
Proposta do BE 
Artigo 19.º 
(…)  
(Revogado) 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

4 — O senhorio só pode opor-se à renovação do contrato quando, nos três anos que antecedem o termo do 
contrato ou a sua renovação, se verifiquem as seguintes condições cumulativas: 
a) O arrendatário esteja a pagar uma renda igual ou superior à renda máxima a que se refere o n.º 2 do 
artigo 22.º; 
b) A renda máxima a que se refere o n.º 2 do artigo 22.º corresponda a uma taxa de esforço igual ou inferior 
a 15 % do rendimento mensal corrigido do agregado familiar do arrendatário. 
 

Votação – Revogação do número 4 do artigo 19º   

 
Proposta do PCP  
Artigo 19.º 
(…)  
(Revogado) 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação – Revogação do número 4 do artigo 19º   

 
Proposta do PS  
4. Revogado 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação – Revogação do número 4 do artigo 19º   

 
Proposta do BE  
Artigo 19.º 
(…)  
(Revogado) 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 
5 — Para efeitos do número anterior o senhorio deve enviar uma comunicação ao arrendatário, nos termos 
e nos prazos previstos no NRAU. 
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Votação – Revogação do número 5 do artigo 19º   

 
Proposta do PCP  
Artigo 19.º 
(…)  
(Revogado) 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação – Revogação do número 5 do artigo 19º   

 

Proposta do PS  
4. Revogado 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação – Revogação do número 5 do artigo 19º   

 
Proposta do BE  
Artigo 19.º 
(…) 
(Revogado) 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Artigo 20.º 

Vencimento e pagamento da renda 
1 — Salvo estipulação em contrário, a primeira renda vence -se no primeiro dia útil do mês a que respeita, 
vencendo-se cada uma das restantes no primeiro dia útil de cada mês subsequente. 
2 — O pagamento da renda deve ser efetuado no dia do seu vencimento e no lugar e pela forma 
estabelecidos no contrato. 
3 — Quando o pagamento da renda seja efetuado por transferência ou débito em conta bancária do 
arrendatário, o comprovativo do respetivo movimento é equiparado a recibo para todos os efeitos legais. 
 
Proposta do PS – prescinde a favor do texto de substituição 

4 - Em caso de mora, existindo carência socioeconómica do agregado familiar, pode ser celebrado um 
acordo de liquidação de dívida.  
 

Votação – Aditar ao artigo 20º um nº 4 com a seguinte redação: 

 
Texto de substituição do PS e BE 
4 - Em caso de mora pode ser celebrado um acordo de liquidação de dívida. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
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Artigo 21.º 

Valor da renda 
O valor da renda em regime de arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço 

ao rendimento mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor, arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula: 
T = 0,067 × (RMC/IAS) 
em que: 
T = taxa de esforço; 
RMC = rendimento mensal corrigido do agregado familiar; 
IAS = indexante dos apoios sociais. 
 

Votação – alterar a redação do artigo 21º 

 
Proposta do BE 
1 - O valor da renda apoiada (Ra) a pagar pelo arrendatário é determinado pela aplicação da taxa de 
esforço (Te) ao rendimento mensal corrigido per capita do agregado familiar (Rmcpc), de acordo com a 
seguinte fórmula: 
Ra = Te x Rmcpc x npaf 
Em que: 
Npaf = número de elementos do agregado familiar 
 
2 - A taxa de esforço (Te) é o valor, arredondado às milésimas, que resulta da aplicação da seguinte 
fórmula: 
Te = (0,08 Rmcpc/rmmg) 
Em que: 
Rmcpc = Rendimento mensal corrigido per capita do agregado familiar 
Rmmg = Retribuição mínima mensal garantida 

FAVOR – BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, PS, CDS/PP   Rejeitada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação – Aditamento de um novo artigo 21º A, com a seguinte epígrafe e redação: 

 

Proposta do PCP 
Artigo 21.º-A 

Taxa de esforço máxima 
A taxa de esforço máxima não pode ser superior a 15% do rendimento mensal corrigido do agregado 
familiar do arrendatário. 

FAVOR – BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, PS, CDS/PP   Rejeitada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação – Aditamento de um novo artigo 21º A, com a seguinte epígrafe e redação: 

 
Proposta do PS 

Artigo 21.º-A 
Taxa de esforço máxima 

A taxa de esforço máxima não pode ser superior a 23% do rendimento mensal corrigido do agregado 
familiar do arrendatário. 
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FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

Artigo 22.º 

Rendas máxima e mínima 
1 — A renda em regime de arrendamento apoiado não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos 
apoios sociais (IAS) vigente em cada momento. 
 

Votação – Alterar a redação do nº1 do artigo 22º 

 
Proposta do BE 
1 - A renda em regime de arrendamento apoiado não pode ser de valor inferior a 1% da Retribuição 
Mínima Mensal Garantida vigente em cada momento. 

FAVOR –  
CONTRA –  GP BE Retirou a proposta 
ABSTENÇÃO -  
 
2 — A renda máxima em regime de arrendamento apoiado é a renda máxima aplicável aos contratos de 
arrendamento para fim habitacional em regime de renda condicionada. 
 
3 — O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de a entidade locadora, por razões de 
planeamento e desde que as características do locado o permitam, aplicar às rendas no seu parque 
habitacional uma renda máxima de valor superior, correspondente a uma taxa de esforço a aplicar ao 
rendimento mensal corrigido dos agregados familiares nos termos do artigo anterior, não podendo, porém, 
daí resultar uma renda de valor superior a 25 % do rendimento mensal corrigido do agregado familiar, 
devendo ser aplicado neste caso o faseamento previsto nos n.os 2 a 4 do artigo 37.º 
 
 

Votação – Eliminar o nº 3 do artigo 22º.  

 
Proposta do PCP 
3. (Revogado). 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação – Alterar a redação do nº 3 do artigo 22º  

 

Proposta do BE 
3 - O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de a entidade locadora, por razões de 
planeamento e desde que as características do locado o permitam, aplicar às rendas no seu parque 
habitacional uma renda máxima de valor superior, correspondente a uma taxa de esforço a aplicar ao 
rendimento mensal corrigido dos agregados familiares nos termos do artigo anterior, não podendo, 
porém, daí resultar uma renda de valor superior a 15% do rendimento mensal corrigido do agregado 
familiar, devendo ser aplicado neste caso o faseamento previsto nos n.ºs 2 a 4 do artigo 37.º. 

FAVOR –  
CONTRA –    Prejudicada 
ABSTENÇÃO -  
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Artigo 23.º 

Atualização e revisão da renda 
1 — Além da atualização anual prevista no n.º 2 do artigo 1077.º do Código Civil, há lugar à revisão da renda 

a pedido do arrendatário nas situações de: 

a) Alteração na composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o 
facto ao senhorio no prazo máximo de 30 dias a contar da data da ocorrência; 
b) Aplicação da correção prevista na alínea g) do artigo 3.º em caso de superveniência de situações de 
incapacidade igual ou superior a 60 % ou de idade igual ou superior a 65 anos relativas a qualquer elemento 
do agregado familiar. 
2 — A revisão da renda por iniciativa do senhorio com os fundamentos indicados no número anterior pode 
ocorrer a todo o tempo. 
3 — A reavaliação pelo senhorio das circunstâncias que determinam o valor da renda realiza-se, no mínimo, 
a cada três anos. 
4 — No âmbito de qualquer dos processos de revisão da renda, o arrendatário deve entregar ao senhorio os 
elementos que este solicite e se mostrem adequados e necessários à verificação das circunstâncias que 
determinam a revisão da renda, no prazo máximo de 30 dias a contar da correspondente notificação. 
5 — A apresentação mencionada no número anterior pode ser dispensada relativamente a documentos 
administrativos, desde que o arrendatário preste o seu consentimento para que estes possam ser 
consultados, nos termos do artigo 28.º -A do Decreto -Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na redação que lhe foi 
dada pelo Decreto -Lei n.º 73/2014, de 13 de maio. 
6 — A renda atualizada ou revista nos termos dos números anteriores é devida no segundo mês 
subsequente ao da data da receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
7 — Quando da revisão da renda resulte o seu aumento e as comunicações do arrendatário tenham sido 
realizadas fora dos prazos previstos no n.º 1 ou no n.º 4, o senhorio pode exigir -lhe o pagamento do 
montante correspondente ao dobro da diferença entre a renda paga e a renda que seria devida desde a data 
da alteração.  
 

Votação – Revogação no nº 7 do artigo 23º  
 
Proposta do PCP 
7. (Revogado). 

FAVOR – BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, PS, CDS/PP   Rejeitada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação – Revogação no nº 7 do artigo 23º  
 
Proposta do BE 
7. (Revogado). 

FAVOR –  
CONTRA –     Prejudicada 
ABSTENÇÃO -  
 
 
 
 

Votação – Alterar a redação do nº 7 do artigo 23º  

 
Proposta do PS 
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7 — Quando da revisão da renda resulte o seu aumento e as comunicações do arrendatário tenham sido 
realizadas fora dos prazos previstos no n.º 1 ou no n.º 4, o senhorio pode exigir-lhe o pagamento do 
montante correspondente a 1,25 da diferença entre a renda paga e a renda que seria devida desde a data 
da alteração. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

8 — A não atualização ou a não revisão da renda por motivo imputável ao senhorio impossibilita-o de 
recuperar os montantes que lhe seriam devidos a esse título. 
 
Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 

9. Não há lugar a actualização de renda quando, em resultado de vistoria técnica à habitação por parte da 
entidade locadora, se constate um estado de conservação mau ou péssimo, nos termos do disposto no 
Decreto-Lei nº 266-B/2012 de 31 de dezembro, que não resulte de razões imputáveis ao arrendatário e 
enquanto tal condição persistir. 
 

Votação – aditar um nº 9 ao artigo 23º, com a seguinte redação: 

 
Texto de substituição do PS e BE 
9. Não há lugar a aumento de renda por efeito de actualização quando, em resultado de vistoria técnica à 
habitação por parte da entidade locadora, se constate um estado de conservação mau ou péssimo, nos 
termos do disposto no Decreto-Lei nº 266-B/2012 de 31 de dezembro, que não resulte de razões 
imputáveis ao arrendatário e enquanto tal condição persistir. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Artigo 24.º 
Obrigações do arrendatário 

1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas na lei e no contrato, cabe ao arrendatário com contrato de 
arrendamento apoiado: 
a) Efetuar as comunicações e prestar as informações ao senhorio obrigatórias nos termos da lei, 
designadamente as relativas a impedimentos e à composição e rendimentos do seu agregado familiar; 
b) Utilizar a habitação em permanência, não se ausentando, nem o próprio nem o seu agregado familiar, por 
um período seguido superior a seis meses, exceto nas situações previstas no artigo 1072.º do Código Civil 
comunicadas e comprovadas, por escrito, junto do senhorio, no prazo máximo de seis meses a contar do 
início do facto que determinou a situação de ausência; 
 
Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 

b) Utilizar a habitação em permanência, não se ausentando, nem o próprio nem o seu agregado familiar, 
por um período seguido superior a seis meses, excepto nos casos previstos na alínea f);  
 

Votação – Alterar a alínea b) do artigo 24º: 

 

Texto de substituição do PS e PCP 
b) Utilizar a habitação em permanência, não se ausentando por um período seguido superior a seis meses, 
excepto nos casos previstos no nº 2, comunicados e comprovados por escrito junto do senhorio 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
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ABSTENÇÃO -  
 

c) Avisar imediatamente o senhorio sempre que tenha conhecimento de qualquer facto ou ato relacionado 
com a habitação suscetível de causar danos à mesma e ou de pôr em perigo pessoas ou bens; 
 
d) Não realizar obras na habitação sem prévia autorização escrita do senhorio. 
 

Votação – aditar uma alínea e) com a seguinte redação: 

 
Proposta do PS 
e) Restituir a habitação, findo o contrato, no estado em que a recebeu e sem quaisquer deteriorações, 
salvo as inerentes a uma prudente utilização em conformidade com o fim do contrato e sem prejuízo do 
pagamento de danos, caso se verifiquem, nos termos do artigo 27º. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 

f) O não uso da habitação por período inferior a dois anos não constitui falta às obrigações do 
arrendatário desde que seja comprovadamente motivado por uma das seguintes situações: 
i) Doença regressiva e incapacitante de permanência na habitação, salvo se existir prova clínica de que a 
doença do arrendatário é irreversível; 
ii) Prestação de trabalho por conta de outrem no estrangeiro, ou cumprimento de comissão de serviço 
público, civil ou militar, em ambos os casos por tempo determinado; 
iii) Detenção em estabelecimento prisional. 
 

Votação – Numerar a parte inicial do artigo 24º, até à alínea e), inclusive, com o nº1, e aditar um nº 2 com a 
seguinte redação: 
 
Texto de substituição do PS e BE 
2. O não uso da habitação por período até dois anos não constitui falta às obrigações do arrendatário 
desde que seja comprovadamente motivado por uma das seguintes situações: 
a) Doença regressiva e incapacitante de permanência na habitação; 
b) Prestação de trabalho por conta de outrem no estrangeiro, ou cumprimento de comissão de serviço 
público, civil ou militar, em ambos os casos por tempo determinado; 
c) Detenção em estabelecimento prisional; 
d) Prestação de apoios continuados a pessoas com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior 
a 60 %, incluindo a familiares.1 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 
 
Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 

 
Artigo 24.º-A 

Obrigações das entidades locadoras 
As entidades locadoras referidas no artigo 2.º estão vinculadas ao cumprimento das seguintes obrigações: 

                                                           
1
 Cf a redação desta alínea d) com a alínea d) do nº 2 do artigo 1072º do Código Civil (Uso efetivo do locado) 
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a) Reger-se pelo princípio da igualdade, não podendo privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer 
direito ou isentar de qualquer dever nenhum arrendatário ou candidato ao arrendamento público em 
razão de ascendência, sexo, etnia, língua, território de origem, religião, orientação sexual, deficiência ou 
doença, convicções políticas ou ideológicas, instrução ou condição social; 
b) Prestar aos arrendatários e candidatos ao arrendamento público as informações e os esclarecimentos 
de que careçam e apoiar e estimular as suas iniciativas e receber as suas sugestões e informações; 
c) Assegurar a realização de obras de conservação, reabilitação e beneficiação dos edifícios e frações, no 
que diz respeito às partes de uso privativo e de uso comum, pelo menos uma vez em cada período de oito 
anos e sempre que se verifique a sua necessidade, assumindo os encargos correspondentes; 
d) Garantir a manutenção das condições de segurança, salubridade, conforto e arranjo estético dos 
edifícios e das habitações; 
e) Assumir os encargos e despesas referentes à administração, conservação e fruição das partes comuns 
do edifício, bem como o pagamento de serviços de interesse comum, sem prejuízo da partilha de 
responsabilidades e encargos, nos termos da lei, quando haja condomínios constituídos; 
f) Assegurar a realização de vistorias para deteção de situações de degradação e insegurança dos edifícios 
e frações, nomeadamente em relação às redes de gás, água e eletricidade e aos elevadores equipamentos 
electro-mecânicos; 
g) Promover a qualidade dos conjuntos habitacionais do ponto de vista ambiental, social e cultural. 
h) Promover a constituição e o bom funcionamento de condomínios sempre que houver mais do que um 
proprietário no mesmo edifício; 
i) Promover a participação organizada dos arrendatários na administração, conservação e fruição gestão 
das partes comuns do edifício, através, por exemplo, de comissões de lote. 
j) Realizar vistorias expeditas, a pedido dos arrendatários ou sempre que estejam em causa as condições 
de segurança, salubridade e conforto dos edifícios e habitações. 
 
 

Votação – aditar um novo artigo, 24º A, com a epígrafe e redação seguintes: 

Texto de substituição do PS e BE 

Artigo 24.º-A 
Obrigações das entidades locadoras 

As entidades locadoras referidas no artigo 2.º estão vinculadas ao cumprimento das seguintes obrigações: 
a) Reger-se pelo princípio da igualdade, não podendo privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer 
direito ou isentar de qualquer dever nenhum arrendatário ou candidato ao arrendamento público em 
razão de ascendência, sexo, etnia, língua, território de origem, religião, orientação sexual, deficiência ou 
doença, convicções políticas ou ideológicas, instrução ou condição social; 
b) Prestar aos arrendatários e candidatos ao arrendamento público as informações e os esclarecimentos 
de que careçam e apoiar e estimular as suas iniciativas e receber as suas sugestões e informações; 
c) Assegurar a realização de obras de conservação, reabilitação e beneficiação dos edifícios e frações, no 
que diz respeito às partes de uso privativo e de uso comum, pelo menos uma vez em cada período de oito 
anos e sempre que se verifique a sua necessidade, assumindo os encargos correspondentes; 
d) Garantir a manutenção das condições de segurança, salubridade, conforto e arranjo estético dos 
edifícios e das habitações; 
e) Assumir os encargos e despesas referentes à administração, conservação e fruição das partes comuns 
do edifício, bem como o pagamento de serviços de interesse comum, sem prejuízo da partilha de 
responsabilidades e encargos, nos termos da lei, quando haja condomínios constituídos; 
f) Assegurar a realização de vistorias para deteção de situações de degradação e insegurança dos edifícios 
e frações, nomeadamente em relação às redes de gás, água e eletricidade e aos elevadores equipamentos 
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electro mecânicos, bem como realizar vistorias a pedido dos arrendatários ou sempre que estejam em 
causa as condições de segurança, salubridade e conforto das habitações.  
g) Promover a qualidade dos conjuntos habitacionais do ponto de vista ambiental, social e cultural. 
h) Promover a constituição e o bom funcionamento de condomínios sempre que houver mais do que um 
proprietário no mesmo edifício; 
i) Promover a participação organizada dos arrendatários na administração, conservação, fruição e gestão 
das partes comuns do edifício, através, por exemplo, de comissões de lote. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA –     Aprovada 
ABSTENÇÃO – PSD, CDS/PP 
 
 

Votação - Aditar um novo artigo, 24º A, com a epígrafe e redação seguintes: 

Proposta do BE 
 

Artigo 24.º-A 
Obrigações das entidades locadoras 

As entidades locadoras referidas no artigo 2.º estão vinculadas ao cumprimento das seguintes obrigações: 
a) Reger-se pelo princípio da igualdade, não podendo privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer 
direito ou isentar de qualquer dever nenhum arrendatário ou candidato ao arrendamento público em 
razão de ascendência, sexo, etnia, língua, território de origem, religião, orientação sexual, deficiência ou 
doença, convicções políticas ou ideológicas, instrução ou condição social; 
b) Prestar aos arrendatários e candidatos ao arrendamento público as informações e os esclarecimentos 
de que careçam e apoiar e estimular as suas iniciativas e receber as suas sugestões e informações; 
c) Garantir a adequação da tipologia da habitação atribuída em regime de renda apoiada à dimensão e 
características socioculturais do agregado familiar; 
d) Assegurar a realização de obras de conservação, reabilitação e beneficiação dos edifícios e frações, no 
que diz respeito às partes de uso privativo e de uso comum, pelo menos uma vez em cada período de oito 
anos e sempre que se verifique a sua necessidade, assumindo os encargos correspondentes; 
e) Garantir a manutenção das condições de segurança, salubridade, conforto e arranjo estético dos 
edifícios e das habitações; 
f) Assumir os encargos e despesas referentes à administração, conservação e fruição das partes comuns do 
edifício, bem como o pagamento de serviços de interesse comum; 
g) Assegurar a realização de vistorias periódicas, com uma regularidade mínima anual, para deteção de 
situações de degradação e insegurança dos edifícios e frações, nomeadamente em relação às canalizações 
de gás, água, eletricidade e aos elevadores; 
h) Promover a qualidade dos conjuntos habitacionais do ponto de vista ambiental, social e cultural. 

FAVOR –  
CONTRA –    Prejudicada 
ABSTENÇÃO -  
 

 

 
SECÇÃO II 

Cessação do contrato de arrendamento apoiado 
 

Artigo 25.º 

Resolução pelo senhorio 
1 — Além de outras causas de resolução previstas no NRAU e na presente lei, constituem causas de 

resolução do contrato de arrendamento apoiado pelo senhorio: 
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Proposta do PCP – (prescinde a favor do texto de substituição) 

1. Além de outras causas de resolução previstas em regulamento da entidade arrendatária e na presente 
lei, constituem causas de resolução do contrato pelo senhorio: 
 
Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 
1. Além das causas de resolução previstas nas disposições legais aplicáveis em matéria de locação, 
nomeadamente nos artigos 1083º e 1084º do Código Civil, na sua redação actual, constituem causas de 
resolução do contrato pelo senhorio: 
  

Votação – alterar o corpo do nº 1 do artigo 25º, ficando com a redação seguinte: 

 

Texto de substituição do PCP e PS 
1. Além das causas de resolução previstas na presente lei e nas disposições legais aplicáveis, 
nomeadamente nos artigos 1083º e 1084º do Código Civil, na sua redação actual, constituem causas de 
resolução do contrato pelo senhorio: 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA –     Aprovada 
ABSTENÇÃO – PSD, CDS/PP 
 

a) O incumprimento de qualquer das obrigações previstas no artigo anterior pelo arrendatário ou pelas 
pessoas do seu agregado familiar; 
 
 
Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 

a) O incumprimento de qualquer das obrigações previstas no artigo anterior; 
 

Votação – alterar a alínea a) do nº 1 do artigo 25º, ficando com a seguinte redação:   

  
Texto de substituição do PS e BE 
a) O incumprimento de qualquer das obrigações previstas no artigo 24º; 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 
Proposta do BE - (prescinde a favor do texto de substituição) 

a) O incumprimento de qualquer das obrigações previstas no artigo anterior pelo arrendatário; 
 
b) O conhecimento pelo senhorio da existência de uma das situações de impedimento previstas no artigo 
6.º; 
 
c) A prestação de falsas declarações por qualquer elemento do agregado familiar, de forma expressa ou por 
omissão, sobre os rendimentos ou sobre factos e requisitos determinantes para o acesso ou manutenção do 
arrendamento; 
 
Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 

c) A prestação de falsas declarações, de forma expressa ou por omissão, sobre os rendimentos ou sobre 
factos e requisitos determinantes para o acesso ou manutenção do arrendamento; 
 

Votação – alterar a alínea c) do nº1 do artigo 25º, ficando com a seguinte redação: 
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Texto de substituição do PS e BE 
c) A prestação de falsas declarações, de forma expressa ou por omissão, sobre os rendimentos ou sobre 
factos e requisitos determinantes para o acesso ou manutenção do arrendamento; 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

Proposta do BE - (prescinde a favor do texto de substituição) 

c) A prestação de falsas declarações pelo arrendatário, de forma expressa ou por omissão, sobre os 
rendimentos ou sobre factos e requisitos determinantes para o acesso ou manutenção do arrendamento; 
 

d) A permanência na habitação, por período superior a um mês, de pessoa que não pertença ao agregado 
familiar, sem autorização prévia do senhorio. 
 
2 — Nos casos das alíneas do número anterior, do artigo 16.º da presente lei e do n.º 2 do artigo 1084.º do 
Código Civil, a resolução do contrato de arrendamento pelo senhorio opera por comunicação deste ao 
arrendatário, onde fundamentadamente invoque a respetiva causa, após audição do interessado. 
 
Proposta do PCP – (prescinde)  

2. (Revogado). 
 

Votação – Alterar a redação do nº 2 artigo 25º  

 

Proposta do BE 
2 - Nos casos das alíneas do número anterior e do n.º 2 do artigo 1084.º do Código Civil, a resolução do 
contrato de arrendamento pelo senhorio opera por comunicação deste ao arrendatário, onde 
fundamentadamente invoque a respetiva causa, após audição do interessado, cabendo sempre direito de 
recurso desta decisão pelo arrendatário. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

3 — Na comunicação referida no número anterior, o senhorio deve fixar o prazo, no mínimo de 60 dias, para 
a desocupação e entrega voluntária da habitação, não caducando o seu direito à resolução do contrato ainda 
que o arrendatário ponha fim à causa que a fundamentou. 
 

Votação – Eliminar o nº 3 do artigo 25º 
 
Proposta do PCP 
3. (Revogado). 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação – Eliminar o nº 3 do artigo 25º 
 
Proposta do BE 
3 – (Revogado). 

FAVOR –  
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CONTRA –    Prejudicada 
ABSTENÇÃO -  
 

 

Artigo 26.º 

Cessação do contrato por renúncia 
1 — Considera-se haver renúncia do arrendatário ao arrendamento da habitação quando esta não seja 
usada por ele ou pelo agregado familiar por período seguido superior a seis meses a contar da data da 
primeira comunicação do senhorio, de entre as referidas na alínea a) do número seguinte. 
 
2 — Sem prejuízo do disposto na alínea b) do artigo 24.º, considera-se não uso da habitação a situação em 
que, dentro do período mínimo de seis meses, se verifiquem cumulativamente as seguintes condições: 
a) Tenham sido realizadas pelo menos três tentativas, com intervalo mínimo de duas semanas entre cada 
uma delas, de entrega de comunicação na pessoa do arrendatário ou de elemento do agregado familiar, 
consoante for o caso, por representante do senhorio devidamente identificado e a entrega tenha resultado 
impossível por ausência dos mesmos; 
b) Tenha sido afixado aviso na porta da entrada da habitação, pelo período mínimo de 30 dias, de conteúdo 
idêntico ao da comunicação; 
c) Os registos do fornecimento de serviços essenciais de água e eletricidade evidenciarem a ausência de 
contratos de fornecimento ou de consumos relativamente ao locado, nos termos do n.º 2 do artigo 33.º 
 

Votação – Revogar a alínea c) do nº 2 do artigo 26º 

 
Proposta do BE 
c) (Revogado). 

FAVOR –  
CONTRA –  GP BE Retirou a proposta 
ABSTENÇÃO -  
 
3 — A comunicação e o aviso devem referir: 
a) Que o senhorio tem conhecimento do não uso da habitação por parte do arrendatário ou do agregado 
familiar, consoante for o caso; 
b) Que o não uso da habitação por período superior a seis meses a contar da data da primeira tentativa de 
contacto pessoal, ali indicada, constitui renúncia ao arrendamento e determina a cessação do contrato; 
c) O prazo, no mínimo de 30 dias, de que o arrendatário e os elementos do seu agregado familiar dispõem, 
após o decurso dos seis meses, para procederem à desocupação e entrega voluntária da habitação, livre de 
pessoas e bens. 
4 — A cessação do contrato opera no termo do prazo de seis meses a contar da data da primeira tentativa 
de contacto pessoal referida na alínea a) do n.º 2 e confere ao senhorio o direito de tomar posse do locado e 
de considerar abandonados a seu favor os bens móveis nele existentes, após o decurso do prazo de 30 dias 
referido na alínea c) do número anterior. 
 
Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 

4 — A cessação do contrato opera no termo do prazo de seis meses a contar da data da primeira tentativa 
de contacto pessoal referida na alínea a) do n.º 2 e confere ao senhorio o direito de tomar posse do locado 
e de considerar abandonados a seu favor os bens móveis nele existentes, se, após o decurso do prazo de 30 
dias sobre a tomada de posse do locado, não forem reclamados. 
 

Votação – Alterar o nº 4 do artigo 26º, ficando com a seguinte redação: 

 
Texto de substituição do BE e PS 
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4 — A cessação do contrato opera no termo do prazo de seis meses a contar da data da primeira tentativa 
de contacto pessoal referida na alínea a) do n.º 2 e confere ao senhorio o direito de tomar posse do locado 
e de considerar abandonados a seu favor os bens móveis nele existentes, se, após o decurso do prazo de 
60 dias sobre a tomada de posse do locado, não forem reclamados. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 
Proposta do BE - (prescinde a favor do texto de substituição) 

4 - A cessação do contrato opera no termo do prazo de seis meses a contar da data da primeira tentativa 
de contacto pessoal referida na alínea b) do n.º 2 e confere ao senhorio o direito de tomar posse do 
locado, após o decurso do prazo de 30 dias referido na alínea c) do número anterior. 
 

Artigo 27.º 

Danos na habitação 
Se, aquando do acesso à habitação pelo senhorio subsequente a qualquer caso de cessação do contrato, 

houver evidência de danos na habitação, de realização de obras não autorizadas ou de não realização das 

obras exigidas ao arrendatário nos termos da lei ou do contrato, o senhorio tem o direito de exigir o 

pagamento das despesas por si efetuadas com a realização das obras necessárias para reposição da 

habitação nas condições iniciais, acrescidas de 25 %. 
 

Votação – Alterar a redação do artigo 27º, eliminando a expressão final “acrescidas de 25 %”. 
 
Proposta do PCP 
Se, aquando do acesso à habitação pelo senhorio subsequente a qualquer caso de cessação do contrato, 
houver evidência de danos na habitação, de realização de obras não autorizadas ou de não realização das 
obras exigidas ao arrendatário nos termos da lei ou do contrato, o senhorio tem o direito de exigir o 
pagamento das despesas por si efetuadas com a realização das obras necessárias para reposição da 
habitação nas condições iniciais. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA –     Aprovada 
ABSTENÇÃO – PSD, CDS/PP 

 
 
Votação – Alterar a redação do artigo 27º, eliminando a expressão final “acrescidas de 25 %”. 
 
Proposta do BE 
Se, aquando do acesso à habitação pelo senhorio subsequente a qualquer caso de cessação do contrato, 
houver evidência de danos na habitação, de realização de obras não autorizadas ou de não realização das 
obras exigidas ao arrendatário nos termos da lei ou do contrato, o senhorio tem o direito de exigir o 
pagamento das despesas por si efetuadas com a realização das obras necessárias para reposição da 
habitação nas condições iniciais. 

FAVOR –  
CONTRA –    Prejudicada 
ABSTENÇÃO -  
 

Artigo 28.º 
Despejo 



Projeto de lei 122/XIII - Altera o regime de arrendamento apoiado para uma maior justiça 

social - primeira alteração à lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro  

Doc A de apoio às votações indiciárias 

 

29 

 

1 — Caso não seja cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação à 

entidade detentora da mesma referida no n.º 1 do artigo 2.º, cabe a essa entidade ordenar e mandar 

executar o despejo, podendo, para o efeito, requisitar as autoridades policiais competentes. 

 

Proposta do PCP – (prescinde a favor do texto de substituição) 

1.Nas situações de despejo decorrentes de ocupação ilegal ou de não uso por um período superior a seis 
meses, e caso não seja cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação à 
entidade detentora da mesma, cabe a essa entidade ordenar e mandar executar o despejo, podendo para 
o efeito, requisitar as autoridades policiais competentes. 
 

Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 

1. Nas situações de despejo decorrentes de ocupação ilegal ou de não uso injustificado, ao abrigo da 
alínea f) do artigo 24º, por um período superior a seis meses e caso não seja cumprida voluntariamente a 
obrigação de desocupação e entrega da habitação à entidade detentora da mesma, cabe a essa entidade 
ordenar e mandar executar o despejo, podendo para o efeito, requisitar as autoridades policiais 
competentes. 
 

Votação – Alterar a redação do nº 1 do artigo 28º, que passa a ser a seguinte: 

 

Texto de substituição do BE, PS  e PCP 
1 - Caso não seja cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação a uma 
das entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º, cabe a essas entidades levar a cabo os procedimentos 
subsequentes, nos termos da lei. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Proposta do BE – (prescinde a favor do texto de substituição) 

1 - Caso não seja cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação a uma 
das entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º, cabe a essas entidades iniciar o processo, nos termos da lei 
geral. 
 
2 — São da competência dos dirigentes máximos, dos conselhos de administração ou dos órgãos executivos 

das entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º, consoante for o caso, as decisões relativas ao despejo, sem 

prejuízo da possibilidade de delegação. 

 

Votação – Revogar o nº 2 do artigo 28º 

 

Proposta do BE 
2 – (Revogado). 

FAVOR –  
CONTRA –  GP BE Retirou a proposta 
ABSTENÇÃO -  
 

3 — Quando o despejo tenha por fundamento a falta de pagamento de rendas, encargos ou despesas, a 

decisão de promoção da correspondente execução deve ser tomada em simultâneo com a decisão do 

despejo. 

 

Votação – alterar o nº 3 do artigo 28º 
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Texto de substituição do PCP  
3 — Quando o despejo tenha por fundamento a falta de pagamento de rendas, encargos ou despesas, a 
decisão de promoção da correspondente execução deve ser tomada em simultâneo com a decisão judicial 
do despejo. 

FAVOR – BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, PS, CDS/PP   Rejeitada 
ABSTENÇÃO –  
 

4 — Quando o senhorio for uma entidade diversa das referidas no n.º 1 do artigo 2.º, o despejo é efetuado 

através da ação ou do procedimento especial de despejo previstos no NRAU, e na respetiva regulamentação. 

 

Votação – revogar o nº 4 do artigo 28º 

 
Proposta do PCP 
4. (Revogado) 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

 

 

Votação – revogar o nº 4 do artigo 28º 

 
Proposta do BE 
4 – (Revogado) 

FAVOR –  
CONTRA –    Prejudicada 
ABSTENÇÃO -  
 

5 — Salvo acordo em sentido diferente, quaisquer bens móveis deixados na habitação, após qualquer forma 

de cessação do contrato e tomada de posse pelo senhorio, são considerados abandonados a favor deste, 

que deles pode dispor de forma onerosa ou gratuita, sem direito a qualquer compensação por parte do 

arrendatário. 

 

Proposta do PCP – (prescinde a favor do texto de substituição) 

5. (Revogado). 
 

Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 

5 – Salvo acordo em sentido diferente, quaisquer bens móveis deixados na habitação, após qualquer 
forma de cessação do contrato e tomada de posse pelo senhorio, são considerados abandonados a favor 
deste, caso não sejam reclamados no prazo de trinta dias, podendo o senhorio deles dispor de forma 
onerosa ou gratuita, sem direito a qualquer compensação por parte do arrendatário. 
 

Votação – Aditar ao nº 5 do artigo 28º a expressão “caso não sejam reclamados no prazo de sessenta dias, 

podendo o senhorio deles dispor”, ficando com a seguinte redação: 

 
Texto de substituição do PS, BE e PCP 
5 – Salvo acordo em sentido diferente, quaisquer bens móveis deixados na habitação, após qualquer 
forma de cessação do contrato e tomada de posse pelo senhorio, são considerados abandonados a favor 
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deste, caso não sejam reclamados no prazo de 60 dias, podendo o senhorio deles dispor de forma onerosa 
ou gratuita, sem direito a qualquer compensação por parte do arrendatário. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 
Proposta do BE  – (prescinde a favor do texto de substituição) 

5 – (Revogado). 
 
Proposta do PS  – (prescinde a favor do texto de substituição) 

6 – Nas situações de ocupação ilegal referidas no nº 1, os agregados alvos de despejo com efectiva 
carência habitacional devem ser encaminhados para soluções legais de acesso à habitação ou para a 
prestação de apoios habitacionais. 
 

Votação – Aditar um novo número 6 com a seguinte redação: 

 

Texto de substituição do PS e BE 
6 - Os agregados alvos de despejo com efectiva carência habitacional são previamente encaminhados para 
soluções legais de acesso à habitação ou para a prestação de apoios habitacionais. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 
 
Proposta do PS – (prescinde) 
7 – Não estando em causa qualquer das situações previstas no nº 1 e caso não seja cumprida 
voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação a uma das entidades referidas no 
n.º 1 do artigo 2.º, após resolução do contrato pelo locador, nos termos do artigo 25º, cabe àquelas 
entidades iniciar o respectivo processo de desocupação, sem prejuízo dos direitos de recurso do 
arrendatário. 

 

Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 

 
CAPÍTULO III A 

Resolução de conflitos 
 

Artigo 28º A 
Resolução alternativa de conflitos 

As entidades locadoras podem recorrer à utilização de meios de resolução alternativa de conflitos para 
resolução de quaisquer litígios relativos à interpretação, execução, incumprimento e invalidade de 
procedimentos na aplicação da presente lei, sem prejuízo do recurso ao tribunal sempre que não haja 
acordo entre as partes.  
 

Artigo 28º B 
Cláusulas compromissórias 

1. Os contratos de arrendamento celebrados após a entrada em vigor da presente lei podem incluir 
cláusulas compromissórias que atribuam a competência para a resolução de litígios ocorridos no seu 
âmbito a meios de resolução alternativa de conflitos. 
2. A competência para a resolução alternativa de conflitos ocorridos no âmbito de contratos de 
arrendamento em vigor pode também ser atribuída a meios de resolução alternativa de conflitos, em caso 
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de acordo entre as partes, mediante alteração contratual e aditamento da cláusula compromissória nesse 
sentido. 
 

 
CAPÍTULO IV 

Disposições complementares, transitórias e finais 
 

Votação – Aditar um novo artigo, 28ºA, com a epígrafe e redação seguinte: 

 

Proposta do PS 
 

Artigo 28º-A 
Resolução alternativa de conflitos 

As entidades locadoras podem recorrer à utilização de meios de resolução alternativa de conflitos para 
resolução de quaisquer litígios relativos à interpretação, execução, incumprimento e invalidade de 
procedimentos na aplicação da presente lei, sem prejuízo do recurso ao tribunal sempre que não haja 
acordo entre as partes. 

FAVOR – PSD, PS, BE, CDS/PP 
CONTRA – PCP, PEV    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação – Aditar um novo artigo, 28ºB, com a epígrafe e redação seguinte: 

 

Texto de substituição do PS 
 

Artigo 28º B 
Cláusulas compromissórias 

1. Os contratos de arrendamento celebrados após a entrada em vigor da presente lei podem incluir 
cláusulas compromissórias que atribuam a competência para a resolução de litígios ocorridos no seu 
âmbito a meios de resolução alternativa de conflitos, nos termos do artigo anterior. 
2. A competência para a resolução alternativa de conflitos ocorridos no âmbito de contratos de 
arrendamento em vigor pode também ser atribuída a meios de resolução alternativa de conflitos, em caso 
de acordo entre as partes, mediante alteração contratual e aditamento da cláusula compromissória nesse 
sentido. 

FAVOR – PSD, PS, BE, CDS/PP, PEV 
CONTRA – PCP     Aprovada 
ABSTENÇÃO –  

 

Artigo 29.º 

Sanções 
1 — Fica impedido de aceder a uma habitação no regime de arrendamento apoiado, por um período de dois 

anos: 

a) O arrendatário ou o elemento do agregado familiar do arrendatário que, para efeito de atribuição ou 
manutenção de uma habitação em regime de arrendamento apoiado, preste declarações falsas ou omita 
informação relevante; 
 

Votação – alterar a redação da alínea a) do nº 1 do artigo 29º, que passa a ser a seguinte: 

 
Proposta do PS 
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a) O candidato ou arrendatário que, para efeito, respectivamente, de atribuição ou manutenção de uma 
habitação em regime de arrendamento apoiado, utilize meios fraudulentos, proceda à prestação culposa 
de declarações falsas ou à omissão dolosa de informação relevante; 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

Votação - alterar a redação da alínea a) do nº 1 do artigo 29º, que passa a ser a seguinte: 
 
Proposta do BE 
a) O arrendatário que, para efeito de atribuição ou manutenção de uma habitação em regime de 
arrendamento apoiado, preste declarações falsas ou omita informação relevante; 

FAVOR –  
CONTRA –    Prejudicada 
ABSTENÇÃO -  
 

b) O arrendatário ou o elemento do agregado familiar do arrendatário que ceda a habitação a terceiros a 
qualquer título, total ou parcialmente, de forma gratuita ou onerosa; 
 

Votação – alterar a redação da alínea b) do nº 1 do artigo 29º 

 
Proposta do BE 
b) O arrendatário que ceda a habitação a terceiros a qualquer título, total ou parcialmente, de forma 
gratuita ou onerosa; 

FAVOR –  
CONTRA –  GP BE Retirou a proposta 
ABSTENÇÃO -  
 
c) A pessoa que tenha ocupado ilicitamente ou tenha sido sujeita a despejo de uma habitação pertencente a 
qualquer das entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º 
 

Votação – Eliminar a alínea c) do nº 1 do artigo 29º 

 
Proposta do BE 
c) (Revogado). 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 
2 — O disposto nos números anteriores não prejudica os direitos que, em função da situação, o senhorio 
detenha, nem o procedimento criminal que seja aplicável ao caso nos termos legais. 
 

Artigo 30.º 
Plataforma eletrónica 

1 — O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), desenvolve e mantém uma 
plataforma eletrónica que inclui uma base de dados a que podem aceder os senhorios de habitações 
arrendadas ou a arrendar em regime de arrendamento apoiado. 
2 — A plataforma eletrónica tem por finalidade organizar e manter atualizada a informação relativa às 
habitações arrendadas ou a arrendar em regime de arrendamento apoiado por referência aos artigos 
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matriciais, bem como aos arrendatários e membros dos seus agregados familiares, com indicação dos 

respetivos números de identificação fiscal. 

3 — As entidades referidas no artigo 2.º devem inserir os dados relativos às habitações e aos arrendatários 

em regime de arrendamento apoiado na plataforma eletrónica, podendo aceder e cruzar a informação 

necessária à verificação do cumprimento do disposto na presente lei no âmbito da gestão das respetivas 

habitações. 

 

Votação – alterar redação do nº 3 do artigo 30º, aditando a expressão “que queiram utilizar esta plataforma 

electrónica”, ficando no com a seguinte redação:  

 

Proposta do PS 
3 - As entidades referidas no artigo 2.º que queiram utilizar esta plataforma electrónica devem inserir nela 
os dados relativos às habitações e aos arrendatários em regime de arrendamento apoiado, podendo 
aceder e cruzar a informação necessária à verificação do cumprimento do disposto na presente lei no 
âmbito da gestão das respetivas habitações. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

4 — Compete ao IHRU, I. P., o tratamento da informação referida no n.º 2 e a adoção das medidas técnicas e 

organizativas adequadas para proteção dos dados nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro,  

 

Votação – aditar a referência à versão atual da Lei nº 67/98, ficando o nº 4 do artigo 30º com a seguinte 

redação: 

 
Texto de substituição do PS 
4 — Compete ao IHRU, I. P., o tratamento da informação referida no n.º 2 e a adoção das medidas técnicas 
e organizativas adequadas para proteção dos dados nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, 
retificada pela retificação nº 22/98, de 28 de novembro e alterada pela Lei nº 103/2015, de 24 de agosto.  

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

Artigo 31.º 

Dados pessoais 
1 — O senhorio de uma habitação arrendada ou subarrendada em regime de arrendamento apoiado pode, 

para efeitos de confirmação dos dados do arrendatário ou arrendatários da habitação e dos membros do 

respectivo agregado familiar, solicitar à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e ao Instituto dos Registos e 
do Notariado, I. P. (IRN, I. P.), informação sobre a composição e rendimentos do agregado e a titularidade de 
bens móveis ou imóveis, preferencialmente através da plataforma de interoperabilidade da Administração 
Pública, devendo os serviços prestar a informação em prazo inferior a 30 dias. 
 

Votação: Eliminar a expressão “preferencialmente” e aditar no final a seguinte expressão: “ou através de 

envio de ficheiro, com referência aos números de identificação fiscal dos arrendatários da habitação e dos 

membros do respetivo agregado familiar”, ficando o nº 1 do artigo 31º com a seguinte redação: 

 
Texto de substituição do PS 
1 — O senhorio de uma habitação arrendada ou subarrendada em regime de arrendamento apoiado 
pode, para efeitos de confirmação dos dados do arrendatário ou arrendatários da habitação e dos 
membros do respectivo agregado familiar, solicitar à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e ao Instituto 
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dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. P.), informação sobre a composição e rendimentos do agregado e 
a titularidade de bens móveis ou imóveis, através da plataforma de interoperabilidade da Administração 
Pública ou através de envio de ficheiro, com referência aos números de identificação fiscal dos 
arrendatários da habitação e dos membros do respetivo agregado familiar, não podendo o prazo de 
prestação da informação solicitada ultrapassar os 30 dias. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

2 — O senhorio é a entidade responsável pela receção e o processamento dos dados pessoais recolhidos 

para efeito de contratação do arrendamento apoiado, devendo adotar as medidas técnicas e organizativas 

adequadas para protecção dos mesmos contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a 

alteração, a difusão ou o acesso não autorizados e para conservar os dados apenas pelo período 

estritamente necessário à prossecução da finalidade a que se destinam, nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 

de outubro. 

 

Votação – aditar a referência à versão actual da Lei nº 67/98 no final do nº 2 do artigo 31º 

 

Texto de substituição do PS 
2 — …, rectificada pela rectificação nº 22/98, de 28 de novembro e alterada pela Lei nº 103/2015, de 24 de 
agosto. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

3 — O tratamento dos dados pelo senhorio nos termos da presente lei depende de autorização da Comissão 

Nacional para a Proteção de Dados, nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 

 

Votação – aditar a referência à versão actual da Lei nº 67/98, no final do nº 3 do artigo 31º  

 
Texto de substituição do PS 
3 — …, rectificada pela rectificação nº 22/98, de 28 de novembro e alterada pela Lei nº 103/2015, de 24 de 
agosto. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

4 — Qualquer pessoa tem direito a conhecer o conteúdo dos registos que lhe digam respeito e a obter junto 

de quem os detém a correção de inexatidões, a supressão de dados indevidamente registados e o 

complemento de omissões, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 

 

Votação -– aditar a referência à versão actual da Lei nº 67/98, no final do nº 4 do artigo 31º  

 
Texto de substituição do PS 
4 —…, de 26 de outubro, rectificada pela rectificação nº 22/98, de 28 de novembro e alterada pela Lei nº 
103/2015, de 24 de agosto. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
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5 — O acesso à informação por terceiros está sujeito ao disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 

 

Votação – aditar a referência à versão actual da Lei nº 67/98, no final do nº 5 do artigo 31º  

 
Texto de substituição do PS 
5 — O acesso à informação por terceiros está sujeito ao disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, 
rectificada pela rectificação nº 22/98, de 28 de novembro e alterada pela Lei nº 103/2015, de 24 de 
agosto. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

6 — O senhorio obriga -se a guardar sigilo sobre os dados recolhidos sobre a situação tributária dos 
contribuintes e os elementos de natureza pessoal que obtenha ao abrigo do disposto na presente lei, nos 
termos previstos na Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro. 
 

Votação - aditar a referência à versão actual da Lei 398/98, cuja última versão é a da Lei n.º 13/2016, de 

23/05, no final do nº 6 do artigo 31º: 

 

Texto de substituição do PS 
6 — …, na sua versão actual.  

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 
 

Artigo 32.º 
Isenções e outros benefícios 

1 — As entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º, no que respeita aos prédios urbanos maioritariamente 
destinados a fins habitacionais e às habitações de que são proprietárias ou superficiárias que estejam 
arrendados em regime de arrendamento apoiado, beneficiam de isenção do pagamento de impostos 
municipais incidentes sobre imóveis e de taxas municipais. 
2 — O certificado do desempenho energético das habitações a que se refere a presente lei tem a validade de 
10 anos e pode ser baseado na avaliação de uma única habitação representativa do mesmo edifício, que vale 
ainda para as habitações de outros prédios idênticos do mesmo bairro. 
 
Proposta do PS – prescinde a favor do texto de substituição 

2 — O certificado do desempenho energético das habitações a que se refere a presente lei tem a validade 
de 10 anos e pode ser baseado na avaliação de uma única habitação representativa do mesmo edifício, 
que vale ainda para as habitações de outros prédios idênticos do mesmo bairro, desde que tecnicamente 
justificado. 
 

Votação – Alterar o nº 2 do artigo 32º, ficando com a seguinte redação: 

 
Texto de substituição do PS e BE 
2 — O certificado do desempenho energético das habitações a que se refere a presente lei tem a validade 
de 10 anos e pode ser baseado na avaliação de uma única habitação representativa do mesmo edifício ou 
edifícios de características similares do mesmo bairro, desde que tecnicamente justificado. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 



Projeto de lei 122/XIII - Altera o regime de arrendamento apoiado para uma maior justiça 

social - primeira alteração à lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro  

Doc A de apoio às votações indiciárias 

 

37 

 

ABSTENÇÃO -  
 
Proposta do BE – prescinde a favor do texto de substituição 

2 - O certificado do desempenho energético das habitações a que se refere a presente lei tem a validade 
de 10 anos. 
 

Artigo 33.º 

Prerrogativas 
1 — As entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º não estão obrigadas a efetuar o seguro de incêndio das 

habitações de que sejam proprietárias ou superficiárias, cabendo-lhes suportar os custos com as reparações 
próprias ou devidas a terceiros que seriam cobertas pelo seguro em caso de sinistro. 
2 — As empresas de fornecimento de água, gás e eletricidade devem prestar às entidades locadoras 
informação sobre a existência de contratos ou de consumos relativamente a um dado prédio ou fração 
autónoma, quando se tenham verificado, pelo menos, duas tentativas de notificação nos termos da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 26.º 
 

Votação: Revogar o nº 2 do artigo 33º  

 
Proposta do BE 
2. Revogado 

FAVOR – BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, PS, CDS/PP   Rejeitada 
ABSTENÇÃO –  
 

Artigo 34.º 
Comunicações 

1 — A comunicação do senhorio ou do proprietário da habitação a informar o arrendatário ou o ocupante da 
aplicação do regime do arrendamento apoiado deve conter: 
a) Informação sobre a aplicação do regime do arrendamento apoiado, com indicação dos elementos 
necessários para cálculo do valor da renda e o prazo para o respetivo envio ao senhorio ou ao proprietário, 
que não pode ser inferior a 30 dias; 
b) As consequências para o caso de incumprimento da obrigação de envio dos elementos solicitados ou de 
recusa em celebrar o contrato em regime de arrendamento apoiado. 
2 — Após a receção dos elementos solicitados, o senhorio ou proprietário deve comunicar ao arrendatário 
ou ao ocupante o valor da renda, com explicitação da forma do respetivo cálculo, bem como, se aplicável, do 
respetivo faseamento. 
3 — Cabe ao senhorio ou ao proprietário enviar ao arrendatário ou ao ocupante dois exemplares do 
contrato, devendo um dos exemplares ser -lhe devolvido no prazo máximo de 30 dias, devidamente 
assinado, podendo o senhorio optar pela celebração presencial do contrato nas suas instalações. 
4 — As comunicações entre o senhorio ou proprietário e o arrendatário ou ocupante são efetuadas nos 
termos dos n.os 1 a 6 do artigo 9.º e dos n.os 1 a 4 do artigo 10.º do NRAU, sem prejuízo do disposto nos 
números seguintes. 
 

Votação – alterar o nº 4 do artigo 34º  

 
Proposta do PCP  
4. As comunicações entre o senhorio ou proprietário e o arrendatário ou ocupante são efetuadas nos 
termos dos regulamentos da entidade proprietária e, subsidiariamente, do Código Civil.   

FAVOR –  
CONTRA –  GP PCP Retirou a proposta 
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ABSTENÇÃO -  
 

Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 

4 – As comunicações entre as partes relativas a cessação do contrato de arrendamento apoiado e 
atualização ou revisão da renda são realizadas nos mesmos termos das notificações previstas no Código 
de Procedimento Administrativo, com as seguintes especificidades: 

a) As cartas dirigidas ao arrendatário ou ao ocupante devem ser remetidas, preferencialmente, para o 
local arrendado ou ocupado.   

b) As cartas dirigidas ao senhorio ou proprietário devem ser remetidas para o endereço constante do 
contrato de arrendamento ou para o endereço indicado pelo próprio à outra parte.   

c) Qualquer comunicação deve conter o endereço completo da parte que a subscreve, devendo as partes 
comunicar mutuamente a alteração daquele.   

d) Quando a comunicação assinada pelo senhorio ou proprietário for entregue em mão, deve o 
destinatário apor a sua assinatura na respetiva cópia, com nota de receção. 

e) Caso se opte pelo envio de carta registada com aviso de receção e a mesma seja devolvida por o 
destinatário se ter recusado a recebê-la ou não a tiver levantado no prazo previsto no regulamento dos 
serviços postais, ou ainda, se o aviso de receção tiver sido assinado por pessoa diferente do destinatário, o 
senhorio ou proprietário procederá à entrega dessa comunicação em mão, nos termos do n.º 9. 

f) Se o destinatário recusar a receção da comunicação entregue em mão ou recusar a assinatura na 
respetiva cópia, o senhorio ou proprietário manda afixar edital com conteúdo idêntico ao da comunicação 
na porta da entrada da habitação arrendada ou ocupada e na entrada da sede da respetiva junta de 
freguesia, considerando-se a comunicação recebida no dia em que o edital for afixado. 

 

Votação – alterar o nº 4 do artigo 34º que ficará com a seguinte redação: 

 

Texto de substituição proposto pelo PS e, quanto ao corpo do artigo, pelo PS e PCP 
4 – As comunicações entre as partes relativas a cessação do contrato de arrendamento apoiado e 
actualização ou revisão da renda são realizadas nos termos dos regulamentos previstos na presente lei e 
das notificações previstas no Código de Procedimento Administrativo, com as seguintes especificidades: 
a) As cartas dirigidas ao arrendatário ou ao ocupante devem ser remetidas, preferencialmente, para o 
local arrendado ou ocupado.   
b) As cartas dirigidas ao senhorio ou proprietário devem ser remetidas para o endereço constante do 
contrato de arrendamento ou para o endereço indicado pelo próprio à outra parte.   
c) Qualquer comunicação deve conter o endereço completo da parte que a subscreve, devendo as partes 
comunicar mutuamente a alteração daquele.   
d) Quando a comunicação assinada pelo senhorio ou proprietário for entregue em mão, deve o 
destinatário apor a sua assinatura na respectiva cópia, com nota de recepção. 
e) Caso se opte pelo envio de carta registada com aviso de recepção e a mesma seja devolvida por o 
destinatário se ter recusado a recebê-la ou não a tiver levantado no prazo previsto no regulamento dos 
serviços postais, ou ainda, se o aviso de recepção tiver sido assinado por pessoa diferente do destinatário, 
o senhorio ou proprietário procederá à entrega dessa comunicação em mão. 
f) Se o destinatário recusar a recepção da comunicação entregue em mão ou recusar a assinatura na 
respectiva cópia, o senhorio ou proprietário manda afixar edital com conteúdo idêntico ao da 
comunicação na porta da entrada da habitação arrendada ou ocupada e na entrada da sede da respectiva 
junta de freguesia, considerando-se a comunicação recebida no dia em que o edital for afixado. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
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ABSTENÇÃO –  
 

5 — A falta ou a insuficiência de resposta dos arrendatários ou dos ocupantes às comunicações no prazo 

fixado ou a recusa dos mesmos em celebrar o contrato de arrendamento apoiado constitui fundamento para 

a resolução do contrato vigente ou para a cessação da utilização da habitação, consoante for o caso, e torna 

exigível a desocupação e a entrega da habitação. 

 

Votação – alterar o nº 5 do artigo 34º 
 
Proposta do PCP 
5. A falta ou a insuficiência de resposta dos arrendatários ou dos ocupantes às comunicações no prazo 
fixado ou a recusa dos mesmos em celebrar o contrato de arrendamento apoiado constitui fundamento 
para a resolução do contrato vigente. 

FAVOR –  
CONTRA –  GP PCP Retirou a proposta 
ABSTENÇÃO -  
 

Votação – alterar o nº 5 do artigo 34º 
 
Proposta do PS, BE e PCP 
5. A falta ou a insuficiência de resposta dos arrendatários ou dos ocupantes às comunicações no prazo 
fixado, ou a recusa dos mesmos em celebrar o contrato de arrendamento apoiado, constituem 
fundamento para a resolução do contrato vigente ou para a cessação da utilização da habitação, 
consoante for o caso. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

6 — A comunicação do senhorio ou do proprietário relativa à resolução ou à cessação da ocupação é 

realizada nos termos do n.º 7 do artigo 9.º ou do n.º 5 do artigo 10.º do NRAU, com menção à obrigação de 

desocupação e entrega da habitação no prazo neles fixado, nunca inferior a 90 dias, e à consequência do seu 

não cumprimento. 

 

Proposta do PCP – (prescinde a favor do texto de substituição) 
6. A comunicação do senhorio ou do proprietário, relativa à resolução ou à cessação da ocupação, é 
realizada nos termos do regulamento da entidade proprietária, com menção à obrigação de desocupação 
e entrega da habitação no prazo nunca inferior a 90 dias. 
 

Proposta do PS – (prescinde a favor do texto de substituição) 
6. A comunicação do senhorio ou do proprietário, relativa à resolução ou à cessação da ocupação, é 
realizada nos termos do Código do Procedimento Administrativo, com menção à obrigação de 
desocupação e entrega da habitação no prazo nunca inferior a 90 dias e à consequência do seu não 
cumprimento. 

 

Votação – alterar o nº 6 do artigo 34º  

 
Texto de substituição do PS e PCP 
6. A comunicação do senhorio ou do proprietário, relativa à resolução ou à cessação da ocupação, é 
realizada nos termos da presente lei e dos regulamentos nela previstos, com menção à obrigação de 
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desocupação e entrega da habitação no prazo nunca inferior a 90 dias e à consequência do seu não 
cumprimento. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

7 — As comunicações referidas no n.º 1 e no número anterior constituem base bastante para o despejo ou 

para a desocupação da habitação nos termos do número seguinte. 

 

Votação – revogar o nº 7 do artigo 34º  

 

Proposta do PCP 
7. (Revogado). 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação – revogar o nº 7 do artigo 34º 
 
Proposta do BE 
7. (Revogado). 

FAVOR –  
CONTRA –    Prejudicada 
ABSTENÇÃO -  
 

8 — Ao despejo e desocupação da habitação aplica–se o disposto na última parte do n.º 3 do artigo 64.º e no 

artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, alterado pelas Leis n.os 55 -A/2010, de 31 de 
dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 66 -B/2012, de 31 de dezembro, pelo Decreto -Lei n.º 36/2013, 
de 11 de março, e pela Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro. 
 

Votação – revogar o nº 8 do artigo 34º  

 
Proposta do PCP 
8. (Revogado). 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação – revogar o nº 8 do artigo 34º 
 
Proposta do BE 
8. (Revogado). 

FAVOR –  
CONTRA –    Prejudicada 
ABSTENÇÃO -  
 
 

Artigo 35.º 
Ocupações sem título 
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1 — São consideradas sem título as situações de ocupação, total ou parcial, de habitações de que sejam 

proprietárias as entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º por quem não detém contrato ou documento de 

atribuição ou de autorização que a fundamente. 

2 — No caso previsto no número anterior o ocupante está obrigado a desocupar a habitação e a entregá-la, 
livre de pessoas e bens, até ao termo do prazo que lhe for fixado na comunicação feita, para o efeito, pelo 
senhorio ou proprietário, de que deve constar ainda o fundamento da obrigação de entrega da habitação. 
 

Votação – alterar o nº 2 do artigo 35º  

 

Texto de substituição do PS  
2 — No caso previsto no número anterior o ocupante está obrigado a desocupar a habitação e a entregá-
la, livre de pessoas e bens, até ao termo do prazo que lhe for fixado, não inferior a 3 dias uteis, na 
comunicação feita para o efeito, pelo senhorio ou proprietário, de que deve constar ainda o fundamento 
da obrigação de entrega da habitação. 

FAVOR – PSD, PS, CDS/PP, PCP, PEV 
CONTRA –     Aprovada 
ABSTENÇÃO – BE 
 
3 — Caso não seja cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação nos 
termos do número anterior há lugar a despejo nos termos do artigo 28.º. 
 

Votação – alterar o nº 3 do artigo 35º 

 

Texto de substituição do PS 
3 — Caso não seja cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação nos 
termos do número anterior cabe à entidade detentora da mesma ordenar e mandar executar o despejo, 
podendo, para o efeito, requisitar as autoridades policiais competentes. 

FAVOR – PS, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP, BE   Rejeitada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação – aditar um número 4, com a seguinte redação: 

 

Texto de substituição do PS 
4 — É aplicável às desocupações previstas no presente artigo o disposto no n.º 6 do artigo 28.º.  

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 
 
 

Artigo 36.º 
Remissões e referências 

 

Votação – alterar a epígrafe deste artigo que passará a ser a seguinte: 

 

Texto de substituição do PS 
 

Artigo 36.º 
Remissões, referências e jurisdição competente 
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FAVOR –  
CONTRA –  GP PS Retirou a proposta (???????) (Prejudicada) 
ABSTENÇÃO -  
 

1 — Todas as remissões para os diplomas e normas revogados nos termos da presente lei consideram -se 
efectuadas para as disposições correspondentes da mesma. 
 
2 — Todas as referências: 
a) À «renda técnica» e ao «preço técnico» previsto no Decreto -Lei n.º 166/93, de 7 de maio, consideram–se 
efetuadas à «renda condicionada»; 
b) Às demais rendas previstas nos regimes revogados nos termos da presente lei consideram -se efetuadas a 
«renda em regime de arrendamento apoiado». 
 

Votação – aditar um número 3 com a seguinte redação: 

 

Texto de substituição do PS 
3 - Compete aos tribunais da jurisdição administrativa apreciar as impugnações de actos praticados ao 
abrigo do presente regime, sem prejuízo do disposto nos artigos 28ºA e 28º B.   

FAVOR – PS, BE 
CONTRA – PSD, CDS/PP, PCP   Rejeitada 
ABSTENÇÃO – PEV 

Votação – aditar um número 3 com a seguinte redação: 
Texto de substituição do PCP 
3 – Compete aos tribunais administrativos apreciar quaisquer litígios relativos à aplicação do presente 
regime, sem prejuízo da possibilidade dos contratos de arrendamento celebrados após a entrada em vigor 
da presente lei poderem incluir cláusulas compromissórias que atribuam competência aos julgados de paz 
para a resolução de litígios no âmbito das suas atribuições. 

FAVOR – PCP, PEV 
CONTRA – PSD, PS, CDS/PP, BE   Rejeitada 
ABSTENÇÃO –  
 

Artigo 37.º 
Regime transitório 

1 — Nos casos a que se referem as alíneas do n.º 2 do artigo anterior, os contratos consideram -se 
celebrados por um prazo de 10 anos a contar da data da entrada em vigor da presente lei, nomeadamente 
para efeitos de aplicação do artigo 19.º, salvo se tiver sido estabelecido contratualmente prazo inferior. 
 
Proposta do PCP - retirada 

1. (Revogado). 
 
2 — Quando o valor da renda em regime de arrendamento apoiado representar um aumento superior ao 
dobro da renda anterior, há lugar à sua aplicação faseada nos primeiros três anos do contrato nas seguintes 
condições: 
a) No primeiro ano, o montante da renda corresponde ao da renda anterior acrescido de um terço do valor 
do aumento verificado; 
b) No segundo e terceiro anos, ao montante da renda praticado em cada um dos anos anteriores é acrescido 
mais um terço do aumento. 
3 — Durante o faseamento não é aplicável o regime de atualização anual da renda. 
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Votação – alterar a redação do nº 3 do artigo 37º, que passará a ser a seguinte: 

 
Proposta do PS 
3 — Durante o faseamento não é aplicável o regime de atualização anual da renda, mantendo-se o direito 
que assiste ao arrendatário, nos termos do nº1 do artigo 23º, de solicitar a revisão do valor da renda 
quando haja diminuição dos rendimentos ou alteração da composição do agregado familiar. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

4 — O disposto no n.º 2 não prejudica a possibilidade de aceitação pelo senhorio do faseamento com valores 

diferentes. 

 

Artigo 38.º 

Norma revogatória 
1 — São revogados os seguintes diplomas: 

a) A Lei n.º 21/2009, de 20 de maio; 
b) O Decreto -Lei n.º 797/76, de 6 de novembro, alterado pela Lei n.º 84/77, de 9 de dezembro, na parte 
relativa à atribuição de habitações; 
c) O Decreto -Lei n.º 608/73, de 14 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 194/83, de 17 de maio; 
d) O Decreto -Lei n.º 166/93, de 7 de maio. 
2 — São também revogados, na parte relativa ao regime de renda apoiada, os artigos 77.º a 82.º do Regime 
do Arrendamento Urbano, aprovado pelo Decreto–Lei n.º 321 -B/90, de 15 de outubro, mantidos em vigor 
por força do disposto no artigo 61.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o Novo Regime do 
Arrendamento Urbano (NRAU). 
 

Artigo 39.º 
Aplicação no tempo 

1 — O disposto na presente lei aplica-se aos contratos a celebrar após a data da sua entrada em vigor. 
2 — O disposto na presente lei aplica-se, ainda, com as alterações e especificidades constantes dos números 
seguintes: 
a) Aos contratos existentes à data da sua entrada em vigor ao abrigo de regimes de arrendamento de fim 
social, nomeadamente de renda apoiada e de renda social; 
b) À ocupação de fogos a título precário ao abrigo do Decreto n.º 35 106, de 6 de novembro de 1945, 
sujeitos ao regime transitório da Lei n.º 21/2009, de 20 de maio, que subsistam na data da entrada em vigor 
da presente lei. 
3 — As definições da presente lei prevalecem sobre as que estejam previstas noutros regimes legais, na 
parte em que estes apliquem ou remetam para a aplicação dos regimes referidos no número anterior. 
4 — No caso de contratos a que se tenha aplicado o regime constante do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de 
maio, e esteja a decorrer faseamento de renda: 
a) A presente lei aplica-se imediatamente sempre que dela decorra um valor de renda inferior ao do 
faseamento de renda em curso; 
b) Há lugar ao recálculo do faseamento, quando a aplicação da presente lei conduza a um valor de renda 
inferior ao previsto para o termo do faseamento em curso; 
c) Qualquer aumento de renda decorrente da presente lei só pode ocorrer no termo do referido 
faseamento. 
 

Votação – Revogar o nº 4 do artigo 39º 
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Proposta do BE 
4. Revogado 

FAVOR –  
CONTRA –  GP BE Retirou a proposta 
ABSTENÇÃO -  
 

Votação – aditar um nº 5 ao artigo 39º 

 

Proposta do PCP 
 
5. As entidades proprietárias podem excluir da aplicação da lei as habitações que, pelo seu estado de 
degradação ou de desadequação da tipologia construtiva, não possam ser consideradas oferta 
habitacional adequada às exigências atuais. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação – aditar um nº 6 ao artigo 39º  

  
Texto de substituição do PS 
6. O Governo dará orientações à Autoridade Tributária para, no prazo de seis meses a partir da entrada 
em vigor do presente diploma, disponibilizar às entidades detentoras ou gestoras de habitação em regime 
de arrendamento o acesso à informação a que se refere o nº 1 do artigo 31º.  

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Artigo 40.º 

Entrada em vigor 
A presente lei entra em vigor no primeiro dia do terceiro mês seguinte ao da sua publicação. 

ANEXO I 
(a que se refere a alínea d) do artigo 3.º) 

Fator de capitação 
 

Composição do agregado familiar 
(número de pessoas) 

% a aplicar 

1 0% 

2 5% 

3 9% 

4 12% 

5 14% 

6 ou mais 15% 

 

ANEXO II 

(a que se refere o n.º 2 do artigo 15.º) 

Adequação da tipologia 
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Composição do agregado familiar 
(número de pessoas) 

Tipologia da habitação 
(1)  Mínima-máxima 

1 T0  - T1/2 

2 T1/2 - T2/4 

3 T2/3 - T3/6 

4 T2/4 - T3/6 

5 T3/5 - T4/8 

6 T3/6 - T4/8 

7 T4/7 - T5/9 

8 T4/8 - T5/9  

9 ou mais T5/9 - T6 
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Nota:  

Projeto de lei 122/XIII (BE) – negrito verde 

Textos de substituição –  negrito preto 

 

 

Votação do artigo 1ª 

 
Proposta do BE 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
A presente lei procede à primeira alteração à Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, 
alterando o regime do arrendamento apoiado para habitação para uma maior justiça 
social. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

Votação do artigo 2ª 

 
Proposta do BE 

Artigo 2.º 
Alteração à Lei n.º 81/2014, de19 de dezembro 

 

Os artigos … da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, passam a ter a seguinte redação: 
“…” 
(a completar na versão final) 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

Votação do artigo 3ª 

 
Proposta do BE 

Artigo 3.º 
Aditamento à Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro 

 
São aditados à Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, os artigos … com a seguinte redação: “…” 
(a completar na versão final) 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
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Votação do artigo 4ª 

 
Proposta do BE 

Artigo 4.º 
Norma revogatória 

São revogados ….  da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro (a completar na versão final). 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

Votação – Revogação do artigo 5º 

 

Texto de substituição do PS 
(Eliminar o artigo 5º do Projeto de lei 122/XIII) 

FAVOR – PSD, PS, CDS/PP 
CONTRA – BE, PCP, PEV    Aprovada 
ABSTENÇÃO –  
 

Votação do artigo 5ª 

 
Proposta do BE 

Artigo 5.º 
Suspensão das atualizações de renda 

Com a aprovação da presente Lei, ficam suspensos todos os processos de atualização de rendas 
ao abrigo da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro. 

FAVOR –  
CONTRA –    Prejudicada 
ABSTENÇÃO -  
 

Votação – aditamento de um novo artigo ao projeto de lei 122/XIII 

 
Texto de substituição do PS 

Artigo … 
Tratamento mais favorável 

1  – Aos processos de actualização de renda em curso, ao abrigo de legislação anterior, aplica-se 
o princípio do tratamento mais favorável ao arrendatário, nos termos do qual da aplicação da 
presente lei não pode resultar um valor de renda superior do que aquele que resultaria da 
aplicação da Lei n.º 81/2014,de 19 de dezembro, na sua redação anterior. 
 
2 — No caso de contratos a que tenha sido aplicado o processo de fixação de renda constante da 
anterior redacção da Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, os arrendatários poderão solicitar a 
revisão de renda, mesmo que esteja a decorrer um processo de faseamento, sempre que do 
presente diploma decorra um valor de renda inferior. 
 
3– Cabe aos locadores disponibilizar informação aos interessados e às organizações de 
moradores sobre o presente diploma, bem como disponibilizar instrumentos que permitam 
simular o valor da renda a aplicar com base nos critérios da presente lei. 

FAVOR –  
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CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

Votação – aditamento de um segundo novo artigo ao projeto de lei 122/XIII 

 
Texto de substituição do PS 

Artigo … 
Republicação 

É republicada em anexo a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, com as alterações introduzidas 
pela presente lei. 

FAVOR –  
CONTRA –   Unanimidade  Aprovada 
ABSTENÇÃO -  
 

Votação – alterar o artigo 6º do Projeto de lei 122/XIII 

 

Texto de substituição do PS 
Artigo 6.º 

Entrada em vigor 
1. A presente lei entra em vigor no primeiro dia do primeiro mês seguinte ao da sua publicação. 
2. As entidades locadoras deverão promover a actualização dos regulamentos existentes no 
prazo máximo de um ano após a publicação da presente lei. 
3. As disposições de que resulte impacto no orçamento do Instituto da Habitação e Reabilitação 
Urbana, I.P. (IHRU, I.P.) entram em vigor com o Orçamento do Estado posterior à sua publicação. 
4. As disposições de que resulte impacto nos orçamentos de outras entidades públicas, 
detentoras de habitações a que se aplique o presente diploma, entram em vigor com a 
aprovação dos subsequentes orçamentos, sem prejuízo da sua antecipação por deliberação dos 
órgãos competentes.  

FAVOR –PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA –    Aprovada 
ABSTENÇÃO – PSD, CDS/PP 
 

Votação do artigo 6ª 

Proposta do BE 
Artigo 6.º 

Entrada em vigor 
O presente diploma entra em vigor com a aprovação do Orçamento de Estado subsequente à sua 
publicação. 

FAVOR –  
CONTRA –    Prejudicada 
ABSTENÇÃO -  
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PROJETO DE LEI N.º 122/XIII/1.ª (BE) 

Altera o regime de arrendamento apoiado para uma maior justiça social - 
primeira alteração à lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO NA ESPECIALIDADE à Lei nº 81/2014, de 19 de 
dezembro (PCP) 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO NA ESPECIALIDADE à Lei nº 81/2014, de 19 de 
dezembro (PS) 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO resultantes do debate em GTHRUPC 

 

Guião de votação indiciária 

Artigo 2.º 

 
 

Proponente 

 

Sentido de 
voto 

GP PSD GP PS GP BE 
GP CDS-

PP 
GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 2.º, 4 Proposta 

alteração 

PCP 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 2.º, 4 Proposta 

alteração PS 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 2.º, 4 Texto de 

substituição 

PCP e PS 

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

 

Artigo 2.º 

 
 
Proponente 

 

Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS GP BE 
GP CDS-

PP 
GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 2.º, 5 Proposta 

alteração 

PCP 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 2.º, 5 Proposta 

alteração PS 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        
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Artigo 2.º, 5 Texto de 

substituição 

PCP e PS 

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

 

Artigo 3.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 3.º, 
n.º1, b) 

Proposta de 

alteração do 

PCP 

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

 

Art.º 3.º Proponente Sentido de 
voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 3.º, 
n.º 1, f) 

Proposta 

alteração PCP 

REJEITADO 

Favor     X X  

Contra X X  X    

Abstenção   X     

Artigo 3.º, 
n.º1, f) 

Proposta 

alteração PS 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 3.º, 
n.º1, f) 

Texto de 

substituição 

PS e BE 

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

Artigo 3.º, 
n.º1, f) 

PJL 122/XIII 

(BE) 

PREJUDICADO 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Art.º 3.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 3.º, 
n.º1, g) 

Proposta 

alteração 

PCP 

REJEITADO 

Favor     X X  

Contra X X  X    

Abstenção   X     

Artigo 3.º, 
n.º1, g) 

Proposta 

alteração PS 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 3.º, 
n.º1, g) 

Texto de 

substituição 

PS e BE 

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        
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Art.º 3.º, nº 2 Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 3.º, 
n.º2 

Proposta 

alteração 

PCP 

REJEITADO 

Favor     X X  

Contra X X  X    

Abstenção   X     

Artigo 3.º, 
n.º2 

Texto de 

substituição 

PS e BE 

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

 

Art.º 3.º, n.º 

3 

Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 3.º, 
n.º3 

Proposta 

alteração 

PCP 

REJEITADO 

Favor     X X  

Contra X X  X    

Abstenção   X     

 

Artigo 3.º, 

n.º 4 

Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 3.º, 
n.º4 

Proposta 

alteração PCP 

REJEITADO 

Favor     X X  

Contra X X  X    

Abstenção        

Artigo 3.º, 
n.º4 

Texto de 

substituição 

PCP e PS 

APROVADO 

UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

 

Artigo 6.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 6.º, 

n.º 1, a) 

Proposta 

alteração 

PCP 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 6.º, 

n.º 1, a) 

Proposta 

alteração PS 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        
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Artigo 6.º, 

n.º 1, a) 

Texto de 

substituição 

PS, BE e 

PCP 

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

 

Artigo 6.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 6.º, 

n.º 1, b) 

Proposta 

alteração PS 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 6.º, 

n.º 1, b) 

Texto de 

substituição PS 

e BE 

APROVADO 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 6.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 6.º, 
n.º5 

Proposta de 

revogação PCP 

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

Artigo 6.º, 

n.º5 

Proposta 

alteração PS 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 6.º, 

n.º5 

PJL 122/XIII 

(BE) 

PREJUDICADO 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 12.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 12.º, 

n.º1 

PJL 122/XIII 

(BE) 

APROVADO 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        
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Artigo 12.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 12.º, 

n.º3 

Proposta 

alteração PCP 

APROVADO 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 12.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 12.º, 

n.º4 

PJL 122/XIII 

(BE) 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 15.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 15.º, 

n.º1 

Proposta 

alteração PSD 

APROVADO 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 15.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 15.º, 

n.º3 

Proposta 
alteração PCP, 
com alterações 
sugeridas pelo 
PSD 
APROVADO  
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 16.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 16.º Proposta 
Revogação 
PCP  
 
APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

Artigo 16.º Proposta 
Revogação 
PJL 122/XIII 
(BE) 
 
PREJUDICADO 

Favor        

Contra        

Abstenção        
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Artigo 16.ºA Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 16.ºA  
n.º 1, 2, 3, 4 

e 5 

Proposta 

aditamento 

PS 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 16.ºA, 

n.º 1, 2, 3, 4, 

5, 6 e 7 

Texto de 

substituição 

PS e BE 

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra        

Abstenção X   X    

 

Artigo 17.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 17.º, 

n.º1 

Proposta 

alteração 

PCP 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 17.º, 

n.º1 

Proposta 

alteração PS 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 17.º, 

n.º1 

Texto de 

substituição 

PS, PCP, 

alterações 

propostas 

pelo PSD 

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

 

Artigo 18.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 18.º, 

n.º2 

Texto de 

substituição PS 

e BE  

APROVADO 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

 

Artigo 19.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 19.º, Proposta Favor        
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n.º1 revogação 

PCP  

PRESCINDE 

Contra        

Abstenção        

Artigo 19.º, 

n.º1 

Proposta 

revogação 

PJL 122/XIII 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 

19.º 

Proponente Sentido de 

voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-

PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 

19.º, n.º 

2 

Proposta de 

revogação PCP  

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 

19.º, n.º 

2 

Texto de 

substituição PS, 

BE e PCP 

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

Artigo 

19.º, n.º 

2 

Proposta de 

revogação PJL 

122/XIII 

PREJUDICADO 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 

19.º 

Proponente Sentido de 

voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-

PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 

19.º, 

n.º3 

Proposta 

revogação PCP  

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

Artigo 

19.º, n.º 

3 

Proposta de 

revogação PJL 

122/XIII 

PREJUDICADO 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 19.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 19.º, 

n.º4 

Proposta 

revogação 

PCP  

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

Artigo 19.º, 

n.º4 

Proposta 

revogação 

PS 

PREJUDICA

DO 

Favor        

Contra        

Abstenção        
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Artigo 19.º, 

n.º4 

Proposta 

revogação 

PJL 122/XIII 

PREJUDICA

DO 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 19.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 19.º, 

n.º5 

Proposta 

revogação 

PCP  

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

Artigo 19.º, 

n.º5 

Proposta 

revogação 

PS 

PREJUDICA

DO 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 19.º, 

n.º5 

Proposta 

revogação 

PJL 122/XIII 

PREJUDICA

DO 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 20.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 20.º, 

n.º4 

Proposta 

alteração PS 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Contra        

Artigo 20.º, 

n.º4 

Texto de 

substituição PS 

e BE 

APROVADO 

UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 21.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 21.º PJL 122/XIII 

(BE) 

REJEITADO 

Favor   X  X X  

Contra X X  X    

Abstenção        
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Artigo 21.ºA Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 21.º 

A 

Proposta PCP 

REJEITADA 

Favor   X  X X  

Contra X X  X    

Abstenção        

Artigo 21.º 

A 

Proposta PS 

alterada 

APROVADO 

UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 22.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 22.º, 

n.º1 

PJL 122/XIII 

RETIRADA 

 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 22.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 22.º, 

n.º3 

Proposta 

revogação PCP 

APROVADA 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

Artigo 22.º, 

n.º3 

PJL 122/XIII 

PREJUDICADA 

 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 23.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 23.º, 

n.º7 

Proposta 

revogação 

PCP  

REJEITADA 

Favor   X  X X  

Contra X X  X    

Abstenção        

Artigo 23.º, 

n.º7 

Proposta 

alteração PS 

APROVADA 

UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        
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Artigo 23.º, 

n.º7 

Proposta 

revogação 

PJL 122/XIII 

(BE) 

PREJUDICADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 23.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 23.º, 

n.º9 

Proposta 

alteração PS 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 23.º, 

n.º9 

Texto de 

substituição 

PS e BE 

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

 

Artigo 24.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 24.º, 

b) 

Proposta 

alteração PS 

PRESCINDE 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 24.º, 

b) 

Texto de 

substituição PS 

e PCP alterado 

APROVADO 

UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 24.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 24.º, 

e) 

Proposta 

aditamento PS 

APROVADA 

UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 24.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 24.º, 

f) 

Proposta 

alteração 

PS 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        
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Artigo 24.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 24.º, 

n.º 2 

Texto de 

substituição PS 

e BE 

APROVADO 

UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 24.ºA Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo  

24.ºA 

Proposta 

alteração PS 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo  

24.ºA  

Texto de 

substituição PS 

e BE 

APROVADA 

Favor  X X  X X  

Contra        

Abstenção X   X    

Artigo  

24.ºA 

PJL 122/XIII 

(BE) 

PREJUDICADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 25.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 25.º, 

n.º1 (corpo) 

Proposta 

alteração 

PCP 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 25.º, 

n.º1 (corpo) 

Proposta 

alteração 

PS 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 25.º, 

n.º1 (corpo) 

Texto de 

substituição 

PCP e PS 

APROVADA 

Favor        

Contra  X X  X X  

Abstenção X   X    

 

Artigo 25.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 
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Artigo 25.º, 

n.º1, a) 

Proposta 

alteração PS 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 25.º, 

n.º1, a) 

Texto de 

substituição PS 

e BE 

APROVADO 

UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

Artigo 25.º, 

n.º1, a)  

PJL 122/XIII 

(BE) 

PREJUDICADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 25.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 25.º, 

n.º1, c) 

Texto de 

substituição PS 

e BE 

APROVADO 

UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

Artigo 25.º, 

n.º1, c)  

PJL 122/XIII 

(BE) 

PREJUDICADO 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 25.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 25.º, 

n.º2 

Proposta 

revogação 

PCP 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 25.º, 

n.º2 

Proposta 

alteração 

PJL 122/XIII 

(BE) 

APROVADA 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

 

Artigo 25.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 25.º, 

n.º3 

Proposta 

revogação PCP 

APROVADA 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        
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Artigo 25.º, 

n.º3 

Proposta 

revogação PJL 

122/XIII (BE) 

PREJUDICADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 26.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 26.º, 

n.º 2,c) 

Proposta 

revogação 

PJL 122/XIII 

(BE) 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 26.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 26.º, 

n.º 4 

Proposta 

alteração PS 

RETIRADA  

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 26.º, 

n.º 4 

Texto de 

substituição PS 

e BE 

APROVADA 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

Artigo 26.º, 

n.º 4 

PJL 122/XIII 

(BE) 

PREJUDICADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 27.º Proponente Sentido 
de voto 

GP 
PSD 

GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 27.º Proposta 

alteração PCP 

APROVADA 

Favor  X X  X X  

Contra        

Abstenção X   X    

Artigo 27.º Proposta 

alteração PS 

PREJUDICADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 27.º PJL 122/XIII 

(BE) 

PREJUDICADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        
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Artigo 28.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 28.º, 

n.º1 

Proposta 

alteração PCP 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 28.º, 

n.º1 

Proposta 

alteração PS 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 28.º, 

n.º1 

Texto de 

substituição 

PCP, BE e PS 

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

Artigo 28.º, 

n.º1 

PJL 122/XIII 

(BE) 

PREJUDICADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 28.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 28.º, 

n.º2 

Proposta de 

revogação 

PJL 122/XIII 

(BE) 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 28.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 28.º, 

n.º3 

Texto de 

substituição 

PCP 

REJEITADA 

Favor   X  X X  

Contra X X  X    

Abstenção        

 

Artigo 28.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 28.º, 

n.º4 

Proposta 

revogação PCP 

APROVADA 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

Artigo 28.º, Proposta de Favor        
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n.º4 revogação PJL 

122/XIII (BE) 

PREJUDICADA 

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 28.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 28.º, 

n.º5 

Proposta 

revogação 

PCP 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 28.º, 

n.º5 

Proposta 

alteração 

PS 

RETIRADA 

 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 28.º, 

n.º5 

Texto de 

substituição 

PS, BE e PCP 

APROVADO 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

Artigo 28.º, 

n.º5 

Proposta de 

revogação PJL 

122/XIII (BE) 

PREJUDICADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 28.º Proponente Sentido de 

voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-

PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 28.º, 

n.º6 

Proposta de 

alteração PS 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 28.º, 

n.º6 

Texto de 

substituição PS 

e BE 

APROVADO  

UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 28.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 28.º, 

n.º7 

Proposta 

alteração 

PS 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        
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Artigo 28.ºA Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 28.ºA Proposta 

aditamento 

PS 

APROVADA  

Favor X X X X    

Contra     X X  

Abstenção        

 

Artigo 28.ºB Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 28.ºB Proposta 

aditamento 

PS 

APROVADA 

Favor X X X X  X  

Contra     X   

Abstenção        

 

Artigo 29.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 29.º, 

n.º 1, a) 

Proposta de 

alteração PS 

APROVADA 

UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X X 

Contra        

Abstenção        

Artigo 29.º, 

n.º 1, a) 

PJL 122/XIII 

(BE) 

PREJUDICADO 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 29.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 29.º, 

n.º 1, b) 

PJL 122/XIII 

(BE) 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 29.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 29.º, 

n.º 1, c) 

Proposta de 

revogação 

PJL 122/XIII 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    
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(BE) 

APROVADA 

Abstenção        

 

 

Artigo 30.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 30.º, 

n.º 3 

Proposta PS 

APROVADA 

UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 30.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 30.º, 

n.º 4 

Texto de 

substituição 

proposto pelo 

PS 

APROVADO 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 31.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 31.º, 

n.º 1 

Texto de 

substituição 

proposto pelo 

PS 

APROVADO 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 31.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 31.º, 

n.º 2 

Texto de 

substituição 

proposto pelo 

PS 

APROVADO 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 31.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 31.º, 

n.º 3 

Texto de 

substituição 

proposto pelo 

Favor X X X X X X  

Contra        
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PS 

APROVADO 
UNANIMIDADE 

Abstenção        

 

 

 

Artigo 31.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 31.º, 

n.º 4 

Texto de 

substituição 

proposto pelo 

PS 

APROVADA 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 31.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 31.º, 

n.º 5 

Texto de 

substituição 

proposto pelo 

PS 

APROVADA 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 31.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 31.º, 

n.º 6 

Texto de 

substituição 

proposto pelo 

PS 

APROVADA 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 32.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 32.º, 

n.º 2 

Proposta 

alteração PS 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 32.º, 

n.º 2 

Texto de 

substituição 

proposto pelo 

PS e BE 

APROVADO 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        
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Artigo 32.º, 

n.º 2 

PJL 122/XIII 

(BE) 

PREJUDICADO 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

 

 

Artigo 33.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 33.º, 

n.º 2 

PJL 122/XIII 

(BE) 

REJEITADO 

Favor   X  X X  

Contra X X  X    

Abstenção        

 

Artigo 34.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 34.º, 

n.º4 

Proposta 

alteração 

PCP 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 34.º, 

n.º4 

Proposta 

alteraçãoPS 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 34.º, 

n.º4 (corpo) 

Texto de 

substituição 

proposto 

pelo PS,  

PCP e BE 

APROVADA 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

 

Artigo 34.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 34.º, 

n.º5 

Proposta 

alteração PCP 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 34.º, 

n.º5 

Proposta 

alteração PS 

APROVADA 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 



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

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

 

 

20 

 

Artigo 34.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 34.º, 

n.º6 

Proposta 

alteração 

PCP 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 34.º, 

n.º6 

Proposta 

alteração 

PS 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

Artigo 34.º, 

n.º6 

Texto de 

substituição 

PS e PCP 

APROVADA 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

 

Artigo 34.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 34.º, 

n.º7 

Proposta 

revogação 

PCP 

APROVADA 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

Artigo 34.º, 

n.º7 

Proposta 

revogação PJL 

122/XIII (BE) 

PREJUDICADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 34.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 34.º, 

n.º8 

Proposta 

revogação PCP 

APROVADA 

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

Artigo 34.º, 

n.º8 

Proposta 

revogação 

PJL 122/XIII 

(BE) 

PREJUDICADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 35.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 35.º, 

n.º2 

Texto de 

substituição 

proposto 

Favor X X  X X X  

Contra        
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pelo PS 

APROVADA 

Abstenção   X     

 

Artigo 35.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 35.º, 

n.º3 

Texto de 

substituição 

proposto 

pelo PS  

REJEITADA 

Favor  X   X X  

Contra X  X X    

Abstenção        

 

Artigo 35.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 35.º, 

n.º4 

Texto de 

substituição 

proposto pelo 

PS 

APROVADO 

UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 36.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 36.º, 

n.º3 

Texto de 

substituição 

( PS ) 

REJEITADO 

Favor  X X     

Contra X   X X   

Abstenção      X  

Artigo 36.º, 

n.º3 

Texto de 

substituição 

proposto 

pelo PCP 

REJEITADO 

Favor     X X  

Contra X X X X    

Abstenção        

 

Artigo 36.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 36.º, 

epígrafe 

Texto de 

substituição 

proposto pelo 

PS  

PREJUDICAD0 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 37.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 37.º, Proposta Favor        
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n.º1 revogação 

PCP 

RETIRADA 

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 37.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 37.º, 

n.º3 

Proposta 

alteração PS 

APROVADA 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 39.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 39.º, 

n.º 4 

Proposta 

revogação PJL 

122/XIII (BE) 

RETIRADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo 39.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 39.º, 

n.º5 

Proposta 

alteração 

PCP 

APROVADA  

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

 

Artigo 39.º Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 
GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 39.º, 

n.º6 

Texto de 

substituição 

PS 

APROVADO  

Favor  X X  X X  

Contra X   X    

Abstenção        

 

Lei que 

altera a Lei 

81/2014 

preambular 

Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 

GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 1.º  PJL 122/XIII 

(BE) 

APROVADA 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

Artigo 2.º  PJL 122/XIII Favor X X X X X X  
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(BE) 

APROVADA 
UNANIMIDADE 

Contra        

Abstenção        

Artigo 3.º PJL 122/XIII 

(BE) 

APROVADA 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

Artigo 4.º  PJL 122/XIII 

(BE) 

APROVADA 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

Contra        

Abstenção        

 

Lei que 

altera a Lei 

81/2014 

preambular 

Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 

GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 5.º  Proposta de 

eliminação PS 

APROVADA 

Favor X X  X    

Contra   X  X X  

Abstenção        

Artigo 5.º  PJL 122/XIII 

(BE) 

PREJUDICADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        

 

Artigo a 

incluir na lei 

que alterar a 

lei 81/2014 

Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 

GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo … 

(Tratamento 

mais 

favorável) 

Proposta PS 

APROVADA 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        

 

Artigo a incluir 

na lei que 

alterar a lei 

81/2014 

Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 

GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo … 

(republicação) 

Proposta PS 

APROVADA 
UNANIMIDADE 

Favor X X X X X X  

Contra        

Abstenção        
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Lei que 

altera a Lei 

81/2014 

preambular 

Proponente Sentido 
de voto 

GP PSD GP PS 

GP BE 

GP CDS-
PP 

GP PCP GP PEV PAN 

Artigo 6.º  Proposta PS 

APROVADA  

Favor  X X  X X  

Contra        

Abstenção X   X    

Artigo 6.º  PJL 122/XIII 

(BE) 

PREJUDICADA 

Favor        

Contra        

Abstenção        
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Projecto de lei 122/XIII (BE) e propostas de alteração apresentadas ao regime de 

arrendamento apoiado  
Texto consolidado resultante das votações indiciárias no GT HRUPC   

 
Nota:  

Texto da Lei 81/2014 - preto  
Texto aprovado pelo GTHRUPC – negrito preto sombreado a amarelo 

 
CAPÍTULO I 

Disposições gerais 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

A presente lei estabelece o regime do arrendamento apoiado para habitação e regula a atribuição de 
habitações neste regime. 
 

Artigo 2.º 
Âmbito 

1 — O arrendamento apoiado é o regime aplicável às habitações detidas, a qualquer título, por entidades 
das administrações direta e indireta do Estado, das regiões autónomas, das autarquias locais, do setor 
público empresarial e dos setores empresariais regionais, intermunicipais e municipais, que por elas sejam 
arrendadas ou subarrendadas com rendas calculadas em função dos rendimentos dos agregados familiares a 
que se destinam. 
2 — A presente lei aplica-se, ainda, ao arrendamento de habitações financiadas com apoio do Estado que, 
nos termos de lei especial, estejam sujeitas a regimes de renda fixada em função dos rendimentos dos 
arrendatários. 
3 — As disposições da presente lei são ainda aplicáveis, com as necessárias adaptações, ao 
subarrendamento de habitações em regime de arrendamento apoiado pelas entidades referidas no n.º 1. 
 
Aditamento de um nº 4 

4. No quadro da autonomia das Regiões Autónomas e das autarquias locais, podem estas aprovar 
regulamentações próprias visando adaptar a presente Lei às realidades física e social existentes nos 
bairros e habitações de que são proprietárias. 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 

Aditamento de um nº 5 
5. O disposto no número anterior não poderá conduzir à definição de normas regulamentares menos 
favoráveis para os arrendatários, quer quanto ao cálculo do valor de rendas quer quanto às garantias de 
manutenção do contrato de arrendamento. 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 
 

Artigo 3.º 
Definições 

1 - Para efeito do disposto na presente lei, considera-se: 
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a) «Agregado familiar», o conjunto de pessoas que residem em economia comum na habitação arrendada, 
constituído pelo arrendatário e pelas pessoas referidas nas alíneas a), b), c), d) e e) do n.º 1 do artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, bem como por quem tenha sido autorizado pelo senhorio a 
permanecer na habitação; 
 
b) «Dependente», o elemento do agregado familiar que seja menor ou, tendo idade inferior a 26 anos, 
frequente estabelecimento de ensino e não aufira rendimento mensal bruto superior ao indexante dos 
apoios sociais; 
 
Alteração  
b) “Dependente”, o elemento do agregado familiar que seja menor ou, que, tendo idade inferior a 26 
anos, não aufira rendimento mensal líquido superior ao indexante dos apoios sociais; 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 

c) «Deficiente», a pessoa com deficiência com grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 60 %; 
 
d) «Fator de capitação», a percentagem resultante da ponderação da composição do agregado familiar, de 
acordo com a tabela constante do anexo I à presente lei, que dela faz parte integrante; 
 
e) «Indexante dos apoios sociais», o valor fixado nos termos da Lei n.º 53 -B/2006, de 29 de dezembro, 
alterada pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril; 
 
f) «Rendimento mensal bruto» (RMB), o duodécimo do total dos rendimentos anuais ilíquidos auferidos por 
todos os elementos do agregado familiar, considerados nos termos do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 
70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 15/2011, de 3 de maio, e pelos Decretos -Leis n.os 113/2011, 
de 29 de novembro, e 133/2012, de 27 de junho, ou, caso os rendimentos se reportem a período inferior a 
um ano, a proporção correspondente ao número de meses a considerar; 
 
Alteração  
f) “Rendimento mensal líquido” (RML), o duodécimo da soma dos rendimentos anuais líquidos de todos os 
membros do agregado familiar, sendo o rendimento anual líquido de cada membro obtido: 
i. Subtraindo ao rendimento global o valor da colecta líquida, nos termos do nº 2 do presente artigo; caso 
os rendimentos se reportem a período inferior a um ano, considera-se a proporção correspondente ao 
número de meses em causa; 
ii. Sendo zero o valor da colecta líquida ou não tendo legalmente havido lugar à entrega de declaração de 
rendimentos nos termos do Código do IRS, calculando o total dos rendimentos anuais auferidos, 
considerados nos termos do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 
15/2011, de 3 de maio, e pelos Decretos -Leis n.os 113/2011, de 29 de novembro, e 133/2012, de 27 de 
junho; caso os rendimentos se reportem a período inferior a um ano, considera-se a proporção 
correspondente ao número de meses em causa; 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 
g) «Rendimento mensal corrigido» (RMC), o rendimento mensal bruto deduzido da quantia correspondente 
à aplicação ao indexante dos apoios sociais de cada um dos seguintes fatores: 
i) 0,1 pelo primeiro dependente; 
ii) 0,15 pelo segundo dependente; 
iii) 0,20 por cada um dos dependentes seguintes; 
iv) 0,1 por cada deficiente, que acresce ao anterior se também couber na definição de dependente; 
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v) 0,05 por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou superior a 65 anos; 
vi) Uma percentagem resultante do fator de capitação. 

  Alteração  
g) «Rendimento mensal corrigido» (RMC), o rendimento mensal líquido deduzido das quantias indicadas 
de seguida: 
i. 10% do indexante de apoios sociais pelo primeiro dependente; 
ii. 15% do indexante de apoios sociais pelo segundo dependente; 
iii. 20% do indexante de apoios sociais por cada dependente além do segundo; 
iv. 10% do indexante de apoios sociais por cada deficiente, que acresce aos anteriores se também couber 
na definição de  dependente; 
v. 10% do indexante de apoios sociais por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou superior 
a 65 anos; 
vi. 20% do indexante de apoios sociais em caso de família monoparental; 
vii. A quantia resultante da aplicação do factor de capitação, constante do anexo I da presente lei, ao 
indexante de apoios sociais. 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 

Aditamento de um nº 2  
2. Para efeitos da alínea f) do número anterior, os valores do rendimento global e da colecta líquida 
correspondem aos constantes da declaração de rendimentos das pessoas singulares, validada pela 
Autoridade Tributária e respeitante ao ano anterior, que poderão igualmente ser enviados por esta para 
as entidades detentoras de habitação em regime de arrendamento apoiado através de comunicação 
electrónica de dados, aplicando-se o disposto no artigo 31.º, com as necessárias adaptações. 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 
 
Aditamento de um nº 3  
3. Sem prejuízo do estipulado no número anterior, nos casos em que se verifique alteração de rendimento 
devidamente comprovada, podem os arrendatários requerer revisão do valor da renda, nos termos do 
artigo 23º.  
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –     
ABSTENÇÃO -  
 

Artigo 4.º 
Fim das habitações 

1 — As habitações arrendadas em regime de arrendamento apoiado só podem destinar -se a residência 
permanente dos agregados familiares aos quais são atribuídas. 
2 — É proibida qualquer forma de cedência, total ou parcial, temporária ou permanente e onerosa ou 
gratuita, do gozo da habitação por parte do arrendatário ou de qualquer elemento do seu agregado familiar, 
nomeadamente a cessão da posição contratual, o subarrendamento, a hospedagem ou o comodato. 
3 — Às entidades referidas no artigo 2.º compete assegurar as condições necessárias para garantir o fim a 
que se destina o arrendamento, promovendo, de forma sistemática e programada, a adoção de medidas de 
conservação do respetivo parque habitacional. 
 

CAPÍTULO II 
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Acesso e atribuição das habitações em regime de arrendamento apoiado 
 

SECÇÃO I 
 

Acesso 
 

Artigo 5.º 

Condições de acesso 
1 — Podem aceder à atribuição de habitações em regime de arrendamento apoiado os cidadãos nacionais e 

os cidadãos estrangeiros detentores de títulos válidos de permanência no território nacional que reúnam as 

condições estabelecidas na presente lei e que não estejam em nenhuma das situações de impedimento 

previstas no artigo seguinte. 

 2 — A atribuição de uma habitação em regime de arrendamento apoiado confere ao senhorio o direito de 

aceder aos dados do arrendatário e dos membros do respectivo agregado familiar para fins de informação 

ou de confirmação dos dados por eles declarados nos termos regulados na presente lei. 

3 — Ao acesso e à atribuição das habitações é aplicável o regime constante do presente capítulo e 

subsidiariamente o Código do Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 6.º 

Impedimentos 
1 — Está impedido de tomar ou manter o arrendamento de uma habitação em regime de arrendamento 

apoiado quem se encontre numa das seguintes situações: 

a) Seja proprietário, usufrutuário, arrendatário ou detentor a outro título de prédio urbano ou de fração 
autónoma de prédio urbano destinado a habitação; 
 
Alteração 
a) Seja proprietário, usufrutuário, arrendatário ou detentor a outro título de prédio urbano ou de fração 
autónoma de prédio urbano destinado a habitação, localizado no concelho ou em concelho limítrofe, desde 
que o imóvel seja adequado a satisfazer o fim habitacional do agregado e não constitua residência 
permanente de terceiros com direitos legais ou contratuais sobre o mesmo.  
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 
b) Esteja a usufruir de apoios financeiros públicos para fins habitacionais; 
 
 

Alteração 
b) Esteja a usufruir de apoios financeiros públicos para fins habitacionais ou seja titular, ou cônjuge, ou 
unido de facto com o titular de uma habitação pública já atribuída, sem prejuízo do artigo 14º. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 
c) Tenha beneficiado de indemnização em alternativa à atribuição de uma habitação no âmbito de 
programas de realojamento;  
 
d) Esteja abrangido por uma das situações previstas no n.º 1 do artigo 29.º 
 
2 — As situações previstas nas alíneas a) e b) do número anterior podem não constituir impedimento se, até 
à data da celebração do contrato em regime de arrendamento apoiado, for feita prova da sua cessação. 
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3 — No caso previsto na alínea a) do n.º 1, quando for invocado e comprovado que o prédio ou fração não 
está em condições de satisfazer o fim habitacional ou que o direito relativo ao mesmo é detido ou foi 
adquirido apenas em parte por membros do agregado familiar, cabe ao senhorio avaliar a situação e decidir 
sobre o acesso deste agregado à atribuição de habitação ou à manutenção do arrendamento, consoante for 
o caso. 
4 — O arrendatário deve comunicar ao senhorio a existência de uma situação de impedimento, no seu caso 
ou no de qualquer membro do seu agregado familiar, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da 
ocorrência. 
5 — O impedimento relativo a um dos membros do agregado familiar é extensível a todos os seus membros. 
 
Revogação 
5. (Revogado). 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 
 

SECÇÃO II 
Atribuição das habitações 

 
SUBSECÇÃO I 

Procedimentos de atribuição 
 

Artigo 7.º 
Procedimentos 

A atribuição de uma habitação em regime de arrendamento apoiado efetua-se mediante um dos seguintes 
procedimentos: 
a) Concurso por classificação; 
b) Concurso por sorteio; 
c) Concurso por inscrição. 
 

Artigo 8.º 
Concurso por classificação 

O concurso por classificação tem por objeto a oferta de um conjunto determinado de habitações e visa a 
atribuição das mesmas em arrendamento apoiado aos indivíduos ou agregados familiares que, de entre os 
que concorram no período fixado para o efeito, obtenham a melhor classificação em função dos critérios de 
hierarquização e de ponderação estabelecidos para o efeito pela entidade locadora. 
 

Artigo 9.º 
Concurso por sorteio 

O concurso por sorteio tem por objeto a oferta de um conjunto determinado de habitações e visa a 
atribuição das mesmas em arrendamento apoiado aos indivíduos ou agregados familiares que, de entre os 
que preenchem os critérios de acesso ao concurso estabelecidos pela entidade locadora e que tenham 
concorrido no prazo fixado para o efeito, sejam apurados por sorteio. 
 

Artigo 10.º 
Concurso por inscrição 

O concurso por inscrição tem por objeto a oferta das habitações que são identificadas, em cada momento, 
pela entidade locadora para atribuição em regime de arrendamento apoiado aos candidatos que, de entre 
os que se encontram, à altura, inscritos em listagem própria, estejam melhor classificados, em função dos 
critérios de hierarquização e de ponderação estabelecidos para o efeito pela mesma entidade. 
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Artigo 11.º 

Critérios preferenciais 
Em qualquer dos procedimentos previstos nos artigos anteriores, sempre que a tipologia e as condições das 

habitações objeto do procedimento o permitam, as entidades locadoras definem critérios preferenciais, 

nomeadamente para famílias monoparentais ou que integrem menores, pessoas com deficiência ou com 

idade igual ou superior a 65 anos, ou para vítimas de violência doméstica. 

 

Artigo 12.º 

Publicitação da oferta das habitações 
1 — O anúncio de cada um dos concursos a que se referem os artigos 8.º e 9.º é publicitado no sítio na 

Internet da entidade locadora, sem prejuízo de poder igualmente ser publicitado pelos meios que esta 

entidade considere mais adequados. 

 
Alteração  
1 - O anúncio de cada um dos concursos a que se referem os artigos 8.º e 9.º é publicitado no sítio na 
Internet da entidade locadora e pelos meios considerados mais adequados. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

2 — Sem prejuízo de outros elementos que a entidade locadora entenda incluir, o anúncio a que se refere o 

número anterior deve conter a seguinte informação: 

a) Tipo de procedimento; 
b) Datas do procedimento; 
c) Identificação, tipologia e área útil da habitação; 
d) Regime do arrendamento; 
e) Critérios de acesso ao concurso e, se for o caso, de hierarquização e de ponderação das candidaturas; 
f) Local e horário para consulta do programa do concurso e para obtenção de esclarecimentos; 
g) Local e forma de proceder à apresentação da candidatura; 
h) Local e forma de divulgação da lista definitiva dos candidatos apurados. 
 
3 — No caso do concurso a que se refere o artigo 10.º, a entidade locadora deve publicitar no respetivo sítio 
na Internet e ou em área de acesso ou de circulação livre das suas instalações, informação sobre a listagem, 
as condições de inscrição na mesma, a forma, local e horário para consulta das habitações em oferta e o 
resultado da última classificação com exclusão de qualquer menção a dados pessoais. 
 
Alteração  
3. No caso do concurso a que se refere o artigo 10.º, a entidade locadora deve publicitar no respetivo sítio 
na Internet e ou em área de acesso ou de circulação livre das suas instalações, informação sobre a 
listagem, as condições de inscrição na mesma e o resultado da última classificação com exclusão de 
qualquer menção a dados pessoais. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 
4 — Em qualquer dos casos referidos nos números anteriores, o concurso pode ainda ser publicitado 
mediante afixação, no prédio em que a habitação se integra, de anúncio do concurso ou de informação de 
que a habitação está disponível para arrendamento. 
 

Artigo 13.º 
Exclusão 
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A prestação de falsas declarações, a omissão dolosa de informação ou a utilização de meio fraudulento por 

parte dos candidatos, no âmbito ou para efeito de qualquer dos procedimentos de atribuição de uma 

habitação, determina a exclusão da candidatura ou o cancelamento da inscrição, sem prejuízo de outras 

sanções legalmente aplicáveis. 

 

 

SUBSECÇÃO II 
Disposições especiais 

 

Artigo 14.º 

Regime excecional 
1 — Têm acesso à atribuição de habitações em regime de arrendamento apoiado os indivíduos e os 

agregados familiares que se encontrem em situação de necessidade habitacional urgente e ou temporária, 

designadamente decorrente de desastres naturais e calamidades ou de outras situações de vulnerabilidade 

e emergência social e perigo físico ou moral para as pessoas, incluindo as relativas a violência doméstica, 

não sendo aplicáveis as disposições do presente regime que sejam incompatíveis com a natureza da 

situação, incluindo as disposições da subsecção anterior. 

2 — Nos casos previstos no número anterior, as condições de adequação e de utilização das habitações são 

definidas pela entidade locadora em função da situação de necessidade habitacional que determina a 

respectiva atribuição. 

  

Artigo 15.º 

Adequação da habitação 
 

1 — A habitação atribuída em regime de arrendamento apoiado deve ser de tipologia adequada à 

composição do agregado familiar, por forma a evitar situações de sobreocupação ou de subocupação. 

 

Alteração 
1 — A habitação a atribuir em regime de arrendamento apoiado deve ser de tipologia adequada à 

composição do agregado familiar, por forma a evitar situações de sobreocupação ou de subocupação. 

FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

2 — A adequação da habitação é verificada pela relação entre a tipologia e a composição do agregado 

familiar de acordo com a tabela constante do anexo II à presente lei, que dela faz parte integrante. 

 

Aditamento de um nº 3 
3 – A habitação a atribuir deve ainda adequar-se a pessoas com mobilidade reduzida, garantindo a 
acessibilidade. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

 

Artigo 16.º 

Mobilidade 
1 — Após audição do interessado, o senhorio pode resolver o contrato e atribuir outra habitação ao 

arrendatário, no mesmo concelho da anterior habitação ou em concelho limítrofe, nos casos de 

desadequação superveniente da habitação ao agregado familiar ou de necessidade de desocupação da 



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

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

8 

 

mesma por razões de gestão do seu parque habitacional, nomeadamente para efeitos de reabilitação do 

edificado. 

2 — A comunicação do senhorio relativa à resolução do contrato é realizada nos termos do n.º 7 do artigo 

9.º ou do n.º 5 do artigo 10.º do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.º 

6/2006, de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, com identificação da morada da 

nova habitação, menção à obrigação de desocupação e entrega da habitação e ao prazo fixado para o efeito, 

nunca inferior a 90 dias, bem como referência à consequência do não cumprimento daquela obrigação 

3 — A recusa ou falta de resposta do arrendatário à comunicação referida no número anterior no prazo 

fixado torna exigível a desocupação e a entrega da habitação, constituindo aquela comunicação fundamento 

bastante para o despejo. 

Revogação do artigo 16º 
 

Artigo 16.º 
(…) 

(Revogado) 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 
Aditamento de um artigo 16ºA 
 

Artigo 16º A 
Transferência de habitação 

1. Na prossecução do interesse público, o locador pode promover a transferência do agregado familiar 
para outra habitação em caso de emergência, nomeadamente inundações, incêndios ou catástrofes 
naturais, ocorridas ou iminentes, por razões de saúde pública ou existência de risco de ruína. 
2 - Nas situações em que existam operações de requalificação urbanística devidamente aprovadas, que 
incluam habitação, pode o locador promover a transferência do agregado familiar, provisoriamente, 
enquanto decorrem as obras de requalificação, estando garantido o retorno do agregado familiar, salvo 
nas situações em que este se opuser. 
3 - Nas situações de requalificação urbanística que não incluam habitação, deve ser acordado com o 
agregado familiar o local de realojamento, tendo em conta a situação familiar, nomeadamente o local de 
trabalho e estudo dos seus membros, ou a necessidade de acesso a instituições de saúde, por razões de 
tratamentos específicos. 
 4. O locador público pode ainda promover a transferência do agregado por razões de desadequação da 
tipologia ou mau estado de conservação do locado. 
5. A transferência do agregado para outra habitação a pedido do locatário pode ser concedida, com base 
em: 
a) motivos de saúde ou mobilidade reduzida, incompatíveis com as condições da habitação;  
b) situação socio-familiar de extrema gravidade, caso em que o pedido de transferência pode ser 
efectuado por qualquer interessado, desde que exclusivamente para protecção e salvaguarda da vítima; 
c) desadequação da tipologia atribuída face à evolução do agregado ou degradação da habitação por 
responsabilidade não imputável ao locatário. 
6. Os procedimentos desenvolvidos para a transferência de habitação obedecem ao Código do 
Procedimento Administrativo. 
7. Se a transferência for feita com carácter provisório e implicar regresso à habitação de origem, não há 
lugar a novo contrato de arrendamento. 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
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CONTRA –       
ABSTENÇÃO – PSD, CDS/PP 
 

 

 

Artigo 17.º 

Regime do contrato 
1 — O contrato de arrendamento apoiado rege-se pelo disposto na presente lei e, subsidiariamente, pelo 
Código Civil e pelo NRAU. 
 
Alteração 
1. O contrato de arrendamento apoiado rege-se pelo disposto na presente lei, pelos regulamentos nela 
previstos e pelo Código Civil. 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o contrato de arrendamento apoiado tem a natureza de 
contrato administrativo, estando sujeito, no que seja aplicável, ao respetivo regime jurídico. 
3 — Compete aos tribunais administrativos conhecer das matérias relativas à invalidade ou cessação dos 
contratos de arrendamento apoiado. 
 

Artigo 18.º 
Forma e conteúdo do contrato 

1 — O contrato de arrendamento apoiado é celebrado por escrito, sempre que possível através de 
documento eletrónico com assinatura eletrónica qualificada, e contém, pelo menos, as seguintes menções: 
a) O regime legal do arrendamento; 
b) A identificação do senhorio; 
c) A identificação do arrendatário ou arrendatários e de todos os elementos do agregado familiar; 
d) A identificação e a localização do locado; 
e) O prazo do arrendamento; 
f) O valor da renda inicial e a forma de atualização e de revisão da mesma; 
g) O tempo, o lugar e a forma de pagamento da renda; 
h) A periodicidade da apresentação da declaração de rendimentos do agregado familiar, que não pode ser 
superior a três anos.  
 
2 — Do contrato de arrendamento, assim como dos recibos de renda quando a eles haja lugar, deve 
igualmente constar, para efeitos meramente informativos, o valor que corresponderia ao valor real da renda 
sem o apoio. 
 
Alteração  
2 — Do contrato de arrendamento deve igualmente constar, para efeitos meramente informativos, o valor 
que corresponderia ao valor real da renda sem o apoio. 
FAVOR –  
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 
3 — Nos casos previstos no artigo 14.º, a habitação pode ser atribuída em arrendamento mediante registo 
em livro ou em suporte informático contendo a identificação dos indivíduos e dos membros dos agregados 
familiares que se encontrem em situação de necessidade habitacional urgente e ou temporária, a data da 
respetiva admissão e o montante da renda. 
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Artigo 19.º 

Duração e renovação do contrato 
1 — O contrato de arrendamento apoiado é celebrado pelo prazo de 10 anos considerando-se reduzido a 
este limite quando for estipulado um período superior. 
 
2 — Findo o prazo do arrendamento, o contrato renova-se, automaticamente, por períodos sucessivos de 
dois anos, salvo se for estipulado período diverso. 
 

Alteração  
2 — Findo o prazo do arrendamento, o contrato renova-se, automaticamente, por igual período. 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 
3 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, qualquer das partes pode opor-se à renovação do 
contrato, desde que o comunique à contraparte com a antecedência de 240 a 180 dias relativamente ao 
termo do contrato ou da sua renovação. 
 
Revogação  
3. (Revogado) 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 
4 — O senhorio só pode opor-se à renovação do contrato quando, nos três anos que antecedem o termo do 
contrato ou a sua renovação, se verifiquem as seguintes condições cumulativas: 
a) O arrendatário esteja a pagar uma renda igual ou superior à renda máxima a que se refere o n.º 2 do 
artigo 22.º; 
b) A renda máxima a que se refere o n.º 2 do artigo 22.º corresponda a uma taxa de esforço igual ou inferior 
a 15 % do rendimento mensal corrigido do agregado familiar do arrendatário. 
 
Revogação   
4. (Revogado) 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 
5 — Para efeitos do número anterior o senhorio deve enviar uma comunicação ao arrendatário, nos termos 
e nos prazos previstos no NRAU. 
 
Revogação  
5.  (Revogado) 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  

Artigo 20.º 
Vencimento e pagamento da renda 

1 — Salvo estipulação em contrário, a primeira renda vence -se no primeiro dia útil do mês a que respeita, 
vencendo-se cada uma das restantes no primeiro dia útil de cada mês subsequente. 
2 — O pagamento da renda deve ser efetuado no dia do seu vencimento e no lugar e pela forma 
estabelecidos no contrato. 
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3 — Quando o pagamento da renda seja efetuado por transferência ou débito em conta bancária do 

arrendatário, o comprovativo do respetivo movimento é equiparado a recibo para todos os efeitos legais. 

 

 
Aditamento de um nº 4 
4 - Em caso de mora pode ser celebrado um acordo de liquidação de dívida. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO –  

 

Artigo 21.º 

Valor da renda 
O valor da renda em regime de arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço 

ao rendimento mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor, arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula: 
T = 0,067 × (RMC/IAS) 
em que: 
T = taxa de esforço; 
RMC = rendimento mensal corrigido do agregado familiar; 
IAS = indexante dos apoios sociais. 
 
 
Aditamento de um artigo 21º A 

Artigo 21.º-A 
Taxa de esforço máxima 

A taxa de esforço máxima não pode ser superior a 23% do rendimento mensal corrigido do agregado 
familiar do arrendatário. 
FAVOR –  todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

Artigo 22.º 
Rendas máxima e mínima 

1 — A renda em regime de arrendamento apoiado não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos 
apoios sociais (IAS) vigente em cada momento. 
 
2 — A renda máxima em regime de arrendamento apoiado é a renda máxima aplicável aos contratos de 
arrendamento para fim habitacional em regime de renda condicionada. 
 
3 — O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de a entidade locadora, por razões de 
planeamento e desde que as características do locado o permitam, aplicar às rendas no seu parque 
habitacional uma renda máxima de valor superior, correspondente a uma taxa de esforço a aplicar ao 
rendimento mensal corrigido dos agregados familiares nos termos do artigo anterior, não podendo, porém, 
daí resultar uma renda de valor superior a 25 % do rendimento mensal corrigido do agregado familiar, 
devendo ser aplicado neste caso o faseamento previsto nos n.os 2 a 4 do artigo 37.º 
 
Revogação do nº 3  
3. (Revogado). 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
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Artigo 23.º 

Atualização e revisão da renda 
1 — Além da atualização anual prevista no n.º 2 do artigo 1077.º do Código Civil, há lugar à revisão da renda 

a pedido do arrendatário nas situações de: 

a) Alteração na composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o 
facto ao senhorio no prazo máximo de 30 dias a contar da data da ocorrência; 
b) Aplicação da correção prevista na alínea g) do artigo 3.º em caso de superveniência de situações de 
incapacidade igual ou superior a 60 % ou de idade igual ou superior a 65 anos relativas a qualquer elemento 
do agregado familiar. 
2 — A revisão da renda por iniciativa do senhorio com os fundamentos indicados no número anterior pode 
ocorrer a todo o tempo. 
3 — A reavaliação pelo senhorio das circunstâncias que determinam o valor da renda realiza-se, no mínimo, 
a cada três anos. 
4 — No âmbito de qualquer dos processos de revisão da renda, o arrendatário deve entregar ao senhorio os 
elementos que este solicite e se mostrem adequados e necessários à verificação das circunstâncias que 
determinam a revisão da renda, no prazo máximo de 30 dias a contar da correspondente notificação. 
5 — A apresentação mencionada no número anterior pode ser dispensada relativamente a documentos 
administrativos, desde que o arrendatário preste o seu consentimento para que estes possam ser 
consultados, nos termos do artigo 28.º -A do Decreto -Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na redação que lhe foi 
dada pelo Decreto -Lei n.º 73/2014, de 13 de maio. 
6 — A renda atualizada ou revista nos termos dos números anteriores é devida no segundo mês 
subsequente ao da data da receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
7 — Quando da revisão da renda resulte o seu aumento e as comunicações do arrendatário tenham sido 
realizadas fora dos prazos previstos no n.º 1 ou no n.º 4, o senhorio pode exigir -lhe o pagamento do 
montante correspondente ao dobro da diferença entre a renda paga e a renda que seria devida desde a data 
da alteração.  
 
Alteração  
7 — Quando da revisão da renda resulte o seu aumento e as comunicações do arrendatário tenham sido 
realizadas fora dos prazos previstos no n.º 1 ou no n.º 4, o senhorio pode exigir-lhe o pagamento do 
montante correspondente a 1,25 da diferença entre a renda paga e a renda que seria devida desde a data da 
alteração. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 
8 — A não atualização ou a não revisão da renda por motivo imputável ao senhorio impossibilita-o de 
recuperar os montantes que lhe seriam devidos a esse título. 
 
Aditamento de um nº 9  
9. Não há lugar a aumento de renda por efeito de actualização quando, em resultado de vistoria técnica à 
habitação por parte da entidade locadora, se constate um estado de conservação mau ou péssimo, nos 
termos do disposto no Decreto-Lei nº 266-B/2012 de 31 de dezembro, que não resulte de razões 
imputáveis ao arrendatário e enquanto tal condição persistir. 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 

Artigo 24.º 
Obrigações do arrendatário 

1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas na lei e no contrato, cabe ao arrendatário com contrato de 
arrendamento apoiado: 
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a) Efetuar as comunicações e prestar as informações ao senhorio obrigatórias nos termos da lei, 
designadamente as relativas a impedimentos e à composição e rendimentos do seu agregado familiar; 
b) Utilizar a habitação em permanência, não se ausentando, nem o próprio nem o seu agregado familiar, por 
um período seguido superior a seis meses, exceto nas situações previstas no artigo 1072.º do Código Civil 
comunicadas e comprovadas, por escrito, junto do senhorio, no prazo máximo de seis meses a contar do 
início do facto que determinou a situação de ausência; 
 
Alteração  
b) Utilizar a habitação em permanência, não se ausentando por um período seguido superior a seis meses, 
excepto nos casos previstos no nº 2, comunicados e comprovados por escrito junto do senhorio. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 
c) Avisar imediatamente o senhorio sempre que tenha conhecimento de qualquer facto ou ato relacionado 
com a habitação suscetível de causar danos à mesma e ou de pôr em perigo pessoas ou bens; 
 
d) Não realizar obras na habitação sem prévia autorização escrita do senhorio. 
 
Aditamento de uma alínea e)  
e) Restituir a habitação, findo o contrato, no estado em que a recebeu e sem quaisquer deteriorações, 
salvo as inerentes a uma prudente utilização em conformidade com o fim do contrato e sem prejuízo do 
pagamento de danos, caso se verifiquem, nos termos do artigo 27º. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

Aditamento de um nº 2  
2. O não uso da habitação por período até dois anos não constitui falta às obrigações do arrendatário 
desde que seja comprovadamente motivado por uma das seguintes situações: 
a) Doença regressiva e incapacitante de permanência na habitação; 
b) Prestação de trabalho por conta de outrem no estrangeiro, ou cumprimento de comissão de serviço 
público, civil ou militar, em ambos os casos por tempo determinado; 
c) Detenção em estabelecimento prisional; 
d) Prestação de apoios continuados a pessoas com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior 
a 60 %, incluindo a familiares. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 
Aditamento de um artigo 24º A 

Artigo 24.º-A 
Obrigações das entidades locadoras 

As entidades locadoras referidas no artigo 2.º estão vinculadas ao cumprimento das seguintes obrigações: 
a) Reger-se pelo princípio da igualdade, não podendo privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer 
direito ou isentar de qualquer dever nenhum arrendatário ou candidato ao arrendamento público em 
razão de ascendência, sexo, etnia, língua, território de origem, religião, orientação sexual, deficiência ou 
doença, convicções políticas ou ideológicas, instrução ou condição social; 
b) Prestar aos arrendatários e candidatos ao arrendamento público as informações e os esclarecimentos 
de que careçam e apoiar e estimular as suas iniciativas e receber as suas sugestões e informações; 
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c) Assegurar a realização de obras de conservação, reabilitação e beneficiação dos edifícios e frações, no 
que diz respeito às partes de uso privativo e de uso comum, pelo menos uma vez em cada período de oito 
anos e sempre que se verifique a sua necessidade, assumindo os encargos correspondentes; 
d) Garantir a manutenção das condições de segurança, salubridade, conforto e arranjo estético dos 
edifícios e das habitações; 
e) Assumir os encargos e despesas referentes à administração, conservação e fruição das partes comuns 
do edifício, bem como o pagamento de serviços de interesse comum, sem prejuízo da partilha de 
responsabilidades e encargos, nos termos da lei, quando haja condomínios constituídos; 
f) Assegurar a realização de vistorias para deteção de situações de degradação e insegurança dos edifícios 
e frações, nomeadamente em relação às redes de gás, água e eletricidade e aos elevadores equipamentos 
electro mecânicos, bem como realizar vistorias a pedido dos arrendatários ou sempre que estejam em 
causa as condições de segurança, salubridade e conforto das habitações.  
g) Promover a qualidade dos conjuntos habitacionais do ponto de vista ambiental, social e cultural. 
h) Promover a constituição e o bom funcionamento de condomínios sempre que houver mais do que um 
proprietário no mesmo edifício; 
i) Promover a participação organizada dos arrendatários na administração, conservação, fruição e gestão 
das partes comuns do edifício, através, por exemplo, de comissões de lote. 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA –      
ABSTENÇÃO – PSD, CDS/PP 
 
 

SECÇÃO II 
Cessação do contrato de arrendamento apoiado 

 

Artigo 25.º 

Resolução pelo senhorio 
1 — Além de outras causas de resolução previstas no NRAU e na presente lei, constituem causas de 

resolução do contrato de arrendamento apoiado pelo senhorio: 

 

Alteração  
1. Além das causas de resolução previstas na presente lei e nas disposições legais aplicáveis, 
nomeadamente nos artigos 1083º e 1084º do Código Civil, na sua redação actual, constituem causas de 
resolução do contrato pelo senhorio: 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA –      
ABSTENÇÃO – PSD, CDS/PP 
 

a) O incumprimento de qualquer das obrigações previstas no artigo anterior pelo arrendatário ou pelas 
pessoas do seu agregado familiar; 
 
Alteração   
 a) O incumprimento de qualquer das obrigações previstas no artigo 24º; 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 
b) O conhecimento pelo senhorio da existência de uma das situações de impedimento previstas no artigo 
6.º; 
 



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

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

15 

 

c) A prestação de falsas declarações por qualquer elemento do agregado familiar, de forma expressa ou por 
omissão, sobre os rendimentos ou sobre factos e requisitos determinantes para o acesso ou manutenção do 
arrendamento; 
 
 

Alteração  
c) A prestação de falsas declarações, de forma expressa ou por omissão, sobre os rendimentos ou sobre 
factos e requisitos determinantes para o acesso ou manutenção do arrendamento; 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 
d) A permanência na habitação, por período superior a um mês, de pessoa que não pertença ao agregado 
familiar, sem autorização prévia do senhorio. 
 
2 — Nos casos das alíneas do número anterior, do artigo 16.º da presente lei e do n.º 2 do artigo 1084.º do 
Código Civil, a resolução do contrato de arrendamento pelo senhorio opera por comunicação deste ao 
arrendatário, onde fundamentadamente invoque a respetiva causa, após audição do interessado. 
 
Alteração  
2 - Nos casos das alíneas do número anterior e do n.º 2 do artigo 1084.º do Código Civil, a resolução do 
contrato de arrendamento pelo senhorio opera por comunicação deste ao arrendatário, onde 
fundamentadamente invoque a respetiva causa, após audição do interessado, cabendo sempre direito de 
recurso desta decisão pelo arrendatário. 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 

3 — Na comunicação referida no número anterior, o senhorio deve fixar o prazo, no mínimo de 60 dias, para 
a desocupação e entrega voluntária da habitação, não caducando o seu direito à resolução do contrato ainda 
que o arrendatário ponha fim à causa que a fundamentou. 
 
Revogação  
3. (Revogado). 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 

Artigo 26.º 
Cessação do contrato por renúncia 

1 — Considera-se haver renúncia do arrendatário ao arrendamento da habitação quando esta não seja 
usada por ele ou pelo agregado familiar por período seguido superior a seis meses a contar da data da 
primeira comunicação do senhorio, de entre as referidas na alínea a) do número seguinte. 
 
2 — Sem prejuízo do disposto na alínea b) do artigo 24.º, considera-se não uso da habitação a situação em 
que, dentro do período mínimo de seis meses, se verifiquem cumulativamente as seguintes condições: 
a) Tenham sido realizadas pelo menos três tentativas, com intervalo mínimo de duas semanas entre cada 
uma delas, de entrega de comunicação na pessoa do arrendatário ou de elemento do agregado familiar, 
consoante for o caso, por representante do senhorio devidamente identificado e a entrega tenha resultado 
impossível por ausência dos mesmos; 
b) Tenha sido afixado aviso na porta da entrada da habitação, pelo período mínimo de 30 dias, de conteúdo 
idêntico ao da comunicação; 
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c) Os registos do fornecimento de serviços essenciais de água e eletricidade evidenciarem a ausência de 
contratos de fornecimento ou de consumos relativamente ao locado, nos termos do n.º 2 do artigo 33.º 
 
3 — A comunicação e o aviso devem referir: 
a) Que o senhorio tem conhecimento do não uso da habitação por parte do arrendatário ou do agregado 
familiar, consoante for o caso; 
b) Que o não uso da habitação por período superior a seis meses a contar da data da primeira tentativa de 
contacto pessoal, ali indicada, constitui renúncia ao arrendamento e determina a cessação do contrato; 
c) O prazo, no mínimo de 30 dias, de que o arrendatário e os elementos do seu agregado familiar dispõem, 
após o decurso dos seis meses, para procederem à desocupação e entrega voluntária da habitação, livre de 
pessoas e bens. 
4 — A cessação do contrato opera no termo do prazo de seis meses a contar da data da primeira tentativa 
de contacto pessoal referida na alínea a) do n.º 2 e confere ao senhorio o direito de tomar posse do locado e 
de considerar abandonados a seu favor os bens móveis nele existentes, após o decurso do prazo de 30 dias 
referido na alínea c) do número anterior. 
 
Alteração   
4 — A cessação do contrato opera no termo do prazo de seis meses a contar da data da primeira tentativa 
de contacto pessoal referida na alínea a) do n.º 2 e confere ao senhorio o direito de tomar posse do locado 
e de considerar abandonados a seu favor os bens móveis nele existentes, se, após o decurso do prazo de 
60 dias sobre a tomada de posse do locado, não forem reclamados. 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 

Artigo 27.º 
Danos na habitação 

Se, aquando do acesso à habitação pelo senhorio subsequente a qualquer caso de cessação do contrato, 
houver evidência de danos na habitação, de realização de obras não autorizadas ou de não realização das 
obras exigidas ao arrendatário nos termos da lei ou do contrato, o senhorio tem o direito de exigir o 
pagamento das despesas por si efetuadas com a realização das obras necessárias para reposição da 
habitação nas condições iniciais, acrescidas de 25 %. 
 
Alteração  
Se, aquando do acesso à habitação pelo senhorio subsequente a qualquer caso de cessação do contrato, 
houver evidência de danos na habitação, de realização de obras não autorizadas ou de não realização das 
obras exigidas ao arrendatário nos termos da lei ou do contrato, o senhorio tem o direito de exigir o 
pagamento das despesas por si efetuadas com a realização das obras necessárias para reposição da 
habitação nas condições iniciais. 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA –      
ABSTENÇÃO – PSD, CDS/PP 

Artigo 28.º 
Despejo 

1 — Caso não seja cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação à 
entidade detentora da mesma referida no n.º 1 do artigo 2.º, cabe a essa entidade ordenar e mandar 
executar o despejo, podendo, para o efeito, requisitar as autoridades policiais competentes. 
 
Alteração  
1 - Caso não seja cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação a uma 
das entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º, cabe a essas entidades levar a cabo os procedimentos 
subsequentes, nos termos da lei. 
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FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 

2 — São da competência dos dirigentes máximos, dos conselhos de administração ou dos órgãos executivos 

das entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º, consoante for o caso, as decisões relativas ao despejo, sem 

prejuízo da possibilidade de delegação. 

 

3 — Quando o despejo tenha por fundamento a falta de pagamento de rendas, encargos ou despesas, a 

decisão de promoção da correspondente execução deve ser tomada em simultâneo com a decisão do 

despejo. 

 

4 — Quando o senhorio for uma entidade diversa das referidas no n.º 1 do artigo 2.º, o despejo é efetuado 

através da ação ou do procedimento especial de despejo previstos no NRAU, e na respetiva regulamentação. 

 

Revogação  
4. (Revogado) 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 

5 — Salvo acordo em sentido diferente, quaisquer bens móveis deixados na habitação, após qualquer forma 

de cessação do contrato e tomada de posse pelo senhorio, são considerados abandonados a favor deste, 

que deles pode dispor de forma onerosa ou gratuita, sem direito a qualquer compensação por parte do 

arrendatário. 

 
Alteração  
5 – Salvo acordo em sentido diferente, quaisquer bens móveis deixados na habitação, após qualquer forma 

de cessação do contrato e tomada de posse pelo senhorio, são considerados abandonados a favor deste, 
caso não sejam reclamados no prazo de 60 dias, podendo o senhorio deles dispor de forma onerosa ou 

gratuita, sem direito a qualquer compensação por parte do arrendatário. 

FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 
Proposta do BE  – (prescinde a favor do texto de substituição) 

 
Aditamento de um nº 6   
6 - Os agregados alvos de despejo com efectiva carência habitacional são previamente encaminhados para 
soluções legais de acesso à habitação ou para a prestação de apoios habitacionais. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  

CAPÍTULO IV 
Disposições complementares, transitórias e finais 

 

Aditamento de um artigo 28ºA 
Artigo 28º-A 

Resolução alternativa de conflitos 
As entidades locadoras podem recorrer à utilização de meios de resolução alternativa de conflitos para 
resolução de quaisquer litígios relativos à interpretação, execução, incumprimento e invalidade de 
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procedimentos na aplicação da presente lei, sem prejuízo do recurso ao tribunal sempre que não haja 
acordo entre as partes. 
FAVOR – PSD, PS, BE, CDS/PP 
CONTRA – PCP, PEV     
ABSTENÇÃO –  
 

Aditamento de um artigo 28ºB 
Artigo 28º B 

Cláusulas compromissórias 
1. Os contratos de arrendamento celebrados após a entrada em vigor da presente lei podem incluir 
cláusulas compromissórias que atribuam a competência para a resolução de litígios ocorridos no seu 
âmbito a meios de resolução alternativa de conflitos, nos termos do artigo anterior. 
2. A competência para a resolução alternativa de conflitos ocorridos no âmbito de contratos de 
arrendamento em vigor pode também ser atribuída a meios de resolução alternativa de conflitos, em caso 
de acordo entre as partes, mediante alteração contratual e aditamento da cláusula compromissória nesse 
sentido. 
FAVOR – PSD, PS, BE, CDS/PP, PEV 
CONTRA – PCP      
ABSTENÇÃO –  

 

Artigo 29.º 

Sanções 
1 — Fica impedido de aceder a uma habitação no regime de arrendamento apoiado, por um período de dois 

anos: 

a) O arrendatário ou o elemento do agregado familiar do arrendatário que, para efeito de atribuição ou 
manutenção de uma habitação em regime de arrendamento apoiado, preste declarações falsas ou omita 
informação relevante; 
 
Alteração  
a) O candidato ou arrendatário que, para efeito, respectivamente, de atribuição ou manutenção de uma 
habitação em regime de arrendamento apoiado, utilize meios fraudulentos, proceda à prestação culposa 
de declarações falsas ou à omissão dolosa de informação relevante; 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 
b) O arrendatário ou o elemento do agregado familiar do arrendatário que ceda a habitação a terceiros a 
qualquer título, total ou parcialmente, de forma gratuita ou onerosa; 
 
c) A pessoa que tenha ocupado ilicitamente ou tenha sido sujeita a despejo de uma habitação pertencente a 
qualquer das entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º 
 
Revogação  
c) (Revogado). 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 
2 — O disposto nos números anteriores não prejudica os direitos que, em função da situação, o senhorio 
detenha, nem o procedimento criminal que seja aplicável ao caso nos termos legais. 
 

Artigo 30.º 
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Plataforma eletrónica 
1 — O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), desenvolve e mantém uma 
plataforma eletrónica que inclui uma base de dados a que podem aceder os senhorios de habitações 
arrendadas ou a arrendar em regime de arrendamento apoiado. 
2 — A plataforma eletrónica tem por finalidade organizar e manter atualizada a informação relativa às 
habitações arrendadas ou a arrendar em regime de arrendamento apoiado por referência aos artigos 
matriciais, bem como aos arrendatários e membros dos seus agregados familiares, com indicação dos 
respetivos números de identificação fiscal. 
3 — As entidades referidas no artigo 2.º devem inserir os dados relativos às habitações e aos arrendatários 
em regime de arrendamento apoiado na plataforma eletrónica, podendo aceder e cruzar a informação 
necessária à verificação do cumprimento do disposto na presente lei no âmbito da gestão das respetivas 
habitações. 
 

Alteração  
3 - As entidades referidas no artigo 2.º que queiram utilizar esta plataforma electrónica devem inserir nela 
os dados relativos às habitações e aos arrendatários em regime de arrendamento apoiado, podendo aceder 
e cruzar a informação necessária à verificação do cumprimento do disposto na presente lei no âmbito da 
gestão das respetivas habitações. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 
4 — Compete ao IHRU, I. P., o tratamento da informação referida no n.º 2 e a adoção das medidas técnicas e 
organizativas adequadas para proteção dos dados nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro,  
 
Alteração  
4 — Compete ao IHRU, I. P., o tratamento da informação referida no n.º 2 e a adoção das medidas técnicas e 
organizativas adequadas para proteção dos dados nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, retificada 
pela retificação nº 22/98, de 28 de novembro e alterada pela Lei nº 103/2015, de 24 de agosto.  
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

Artigo 31.º 
Dados pessoais 

1 — O senhorio de uma habitação arrendada ou subarrendada em regime de arrendamento apoiado pode, 
para efeitos de confirmação dos dados do arrendatário ou arrendatários da habitação e dos membros do 
respectivo agregado familiar, solicitar à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e ao Instituto dos Registos e 
do Notariado, I. P. (IRN, I. P.), informação sobre a composição e rendimentos do agregado e a titularidade de 
bens móveis ou imóveis, preferencialmente através da plataforma de interoperabilidade da Administração 
Pública, devendo os serviços prestar a informação em prazo inferior a 30 dias. 
 
Alteração  
1 — O senhorio de uma habitação arrendada ou subarrendada em regime de arrendamento apoiado pode, 
para efeitos de confirmação dos dados do arrendatário ou arrendatários da habitação e dos membros do 
respectivo agregado familiar, solicitar à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e ao Instituto dos Registos e 
do Notariado, I. P. (IRN, I. P.), informação sobre a composição e rendimentos do agregado e a titularidade de 
bens móveis ou imóveis, através da plataforma de interoperabilidade da Administração Pública ou através 
de envio de ficheiro, com referência aos números de identificação fiscal dos arrendatários da habitação e 
dos membros do respetivo agregado familiar, não podendo o prazo de prestação da informação solicitada 
ultrapassar os 30 dias. 
FAVOR – todos os presentes 
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CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

2 — O senhorio é a entidade responsável pela receção e o processamento dos dados pessoais recolhidos 

para efeito de contratação do arrendamento apoiado, devendo adotar as medidas técnicas e organizativas 

adequadas para protecção dos mesmos contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a 

alteração, a difusão ou o acesso não autorizados e para conservar os dados apenas pelo período 

estritamente necessário à prossecução da finalidade a que se destinam, nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 

de outubro. 

 

Alteração  
2 — O senhorio é a entidade responsável pela receção e o processamento dos dados pessoais recolhidos 

para efeito de contratação do arrendamento apoiado, devendo adotar as medidas técnicas e organizativas 

adequadas para protecção dos mesmos contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a 

alteração, a difusão ou o acesso não autorizados e para conservar os dados apenas pelo período 

estritamente necessário à prossecução da finalidade a que se destinam, nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 

de outubro, rectificada pela rectificação nº 22/98, de 28 de novembro e alterada pela Lei nº 103/2015, de 
24 de agosto. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

3 — O tratamento dos dados pelo senhorio nos termos da presente lei depende de autorização da Comissão 

Nacional para a Proteção de Dados, nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 

 

Alteração  
3 — O tratamento dos dados pelo senhorio nos termos da presente lei depende de autorização da Comissão 

Nacional para a Proteção de Dados, nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, rectificada pela 
rectificação nº 22/98, de 28 de novembro e alterada pela Lei nº 103/2015, de 24 de agosto. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

4 — Qualquer pessoa tem direito a conhecer o conteúdo dos registos que lhe digam respeito e a obter junto 

de quem os detém a correção de inexatidões, a supressão de dados indevidamente registados e o 

complemento de omissões, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 

 

Alteração  
4 - Qualquer pessoa tem direito a conhecer o conteúdo dos registos que lhe digam respeito e a obter junto 

de quem os detém a correção de inexatidões, a supressão de dados indevidamente registados e o 

complemento de omissões, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, de 26 de outubro, 
rectificada pela rectificação nº 22/98, de 28 de novembro e alterada pela Lei nº 103/2015, de 24 de 
agosto. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

5 — O acesso à informação por terceiros está sujeito ao disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 

Alteração 
5 — O acesso à informação por terceiros está sujeito ao disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, 
rectificada pela rectificação nº 22/98, de 28 de novembro e alterada pela Lei nº 103/2015, de 24 de 
agosto. 
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FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

6 — O senhorio obriga -se a guardar sigilo sobre os dados recolhidos sobre a situação tributária dos 
contribuintes e os elementos de natureza pessoal que obtenha ao abrigo do disposto na presente lei, nos 
termos previstos na Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro. 
 
Alteração  
6 — O senhorio obriga-se a guardar sigilo sobre os dados recolhidos sobre a situação tributária dos 
contribuintes e os elementos de natureza pessoal que obtenha ao abrigo do disposto na presente lei, nos 
termos previstos na Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, na sua 
versão actual.  
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 
 

Artigo 32.º 
Isenções e outros benefícios 

1 — As entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º, no que respeita aos prédios urbanos maioritariamente 
destinados a fins habitacionais e às habitações de que são proprietárias ou superficiárias que estejam 
arrendados em regime de arrendamento apoiado, beneficiam de isenção do pagamento de impostos 
municipais incidentes sobre imóveis e de taxas municipais. 
2 — O certificado do desempenho energético das habitações a que se refere a presente lei tem a validade de 
10 anos e pode ser baseado na avaliação de uma única habitação representativa do mesmo edifício, que vale 
ainda para as habitações de outros prédios idênticos do mesmo bairro. 
 
Alteração 
2 — O certificado do desempenho energético das habitações a que se refere a presente lei tem a validade de 
10 anos e pode ser baseado na avaliação de uma única habitação representativa do mesmo edifício ou 
edifícios de características similares do mesmo bairro, desde que tecnicamente justificado. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

Artigo 33.º 
Prerrogativas 

1 — As entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º não estão obrigadas a efetuar o seguro de incêndio das 
habitações de que sejam proprietárias ou superficiárias, cabendo-lhes suportar os custos com as reparações 
próprias ou devidas a terceiros que seriam cobertas pelo seguro em caso de sinistro. 
2 — As empresas de fornecimento de água, gás e eletricidade devem prestar às entidades locadoras 
informação sobre a existência de contratos ou de consumos relativamente a um dado prédio ou fração 
autónoma, quando se tenham verificado, pelo menos, duas tentativas de notificação nos termos da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 26.º 
 
 

Artigo 34.º 
Comunicações 

1 — A comunicação do senhorio ou do proprietário da habitação a informar o arrendatário ou o ocupante da 
aplicação do regime do arrendamento apoiado deve conter: 
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a) Informação sobre a aplicação do regime do arrendamento apoiado, com indicação dos elementos 
necessários para cálculo do valor da renda e o prazo para o respetivo envio ao senhorio ou ao proprietário, 
que não pode ser inferior a 30 dias; 
b) As consequências para o caso de incumprimento da obrigação de envio dos elementos solicitados ou de 
recusa em celebrar o contrato em regime de arrendamento apoiado. 
2 — Após a receção dos elementos solicitados, o senhorio ou proprietário deve comunicar ao arrendatário 
ou ao ocupante o valor da renda, com explicitação da forma do respetivo cálculo, bem como, se aplicável, do 
respetivo faseamento. 
3 — Cabe ao senhorio ou ao proprietário enviar ao arrendatário ou ao ocupante dois exemplares do 
contrato, devendo um dos exemplares ser -lhe devolvido no prazo máximo de 30 dias, devidamente 
assinado, podendo o senhorio optar pela celebração presencial do contrato nas suas instalações. 
4 — As comunicações entre o senhorio ou proprietário e o arrendatário ou ocupante são efetuadas nos 
termos dos n.os 1 a 6 do artigo 9.º e dos n.os 1 a 4 do artigo 10.º do NRAU, sem prejuízo do disposto nos 
números seguintes. 
 
 

Alteração   
4 – As comunicações entre as partes relativas a cessação do contrato de arrendamento apoiado e 
actualização ou revisão da renda são realizadas nos termos dos regulamentos previstos na presente lei e 
das notificações previstas no Código de Procedimento Administrativo, com as seguintes especificidades: 
a) As cartas dirigidas ao arrendatário ou ao ocupante devem ser remetidas, preferencialmente, para o 
local arrendado ou ocupado.   
b) As cartas dirigidas ao senhorio ou proprietário devem ser remetidas para o endereço constante do 
contrato de arrendamento ou para o endereço indicado pelo próprio à outra parte.   
c) Qualquer comunicação deve conter o endereço completo da parte que a subscreve, devendo as partes 
comunicar mutuamente a alteração daquele.   
d) Quando a comunicação assinada pelo senhorio ou proprietário for entregue em mão, deve o 
destinatário apor a sua assinatura na respectiva cópia, com nota de recepção. 
e) Caso se opte pelo envio de carta registada com aviso de recepção e a mesma seja devolvida por o 
destinatário se ter recusado a recebê-la ou não a tiver levantado no prazo previsto no regulamento dos 
serviços postais, ou ainda, se o aviso de recepção tiver sido assinado por pessoa diferente do destinatário, 
o senhorio ou proprietário procederá à entrega dessa comunicação em mão. 
f) Se o destinatário recusar a recepção da comunicação entregue em mão ou recusar a assinatura na 
respectiva cópia, o senhorio ou proprietário manda afixar edital com conteúdo idêntico ao da 
comunicação na porta da entrada da habitação arrendada ou ocupada e na entrada da sede da respectiva 
junta de freguesia, considerando-se a comunicação recebida no dia em que o edital for afixado. 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 
5 — A falta ou a insuficiência de resposta dos arrendatários ou dos ocupantes às comunicações no prazo 
fixado ou a recusa dos mesmos em celebrar o contrato de arrendamento apoiado constitui fundamento para 
a resolução do contrato vigente ou para a cessação da utilização da habitação, consoante for o caso, e torna 
exigível a desocupação e a entrega da habitação. 
 
 
Alteração  
5. A falta ou a insuficiência de resposta dos arrendatários ou dos ocupantes às comunicações no prazo 
fixado, ou a recusa dos mesmos em celebrar o contrato de arrendamento apoiado, constituem 
fundamento para a resolução do contrato vigente ou para a cessação da utilização da habitação, 
consoante for o caso. 
FAVOR – todos os presentes  



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

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

23 

 

CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

6 — A comunicação do senhorio ou do proprietário relativa à resolução ou à cessação da ocupação é 

realizada nos termos do n.º 7 do artigo 9.º ou do n.º 5 do artigo 10.º do NRAU, com menção à obrigação de 

desocupação e entrega da habitação no prazo neles fixado, nunca inferior a 90 dias, e à consequência do seu 

não cumprimento. 

 

Alteração  
6. A comunicação do senhorio ou do proprietário, relativa à resolução ou à cessação da ocupação, é 
realizada nos termos da presente lei e dos regulamentos nela previstos, com menção à obrigação de 
desocupação e entrega da habitação no prazo nunca inferior a 90 dias e à consequência do seu não 
cumprimento. 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 

7 — As comunicações referidas no n.º 1 e no número anterior constituem base bastante para o despejo ou 

para a desocupação da habitação nos termos do número seguinte. 

 

Revogação  
7. (Revogado). 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 

8 — Ao despejo e desocupação da habitação aplica–se o disposto na última parte do n.º 3 do artigo 64.º e no 

artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, alterado pelas Leis n.os 55 -A/2010, de 31 de 
dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 66 -B/2012, de 31 de dezembro, pelo Decreto -Lei n.º 36/2013, 
de 11 de março, e pela Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro. 
 

Revogação  
8. (Revogado). 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  

Artigo 35.º 
Ocupações sem título 

1 — São consideradas sem título as situações de ocupação, total ou parcial, de habitações de que sejam 
proprietárias as entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º por quem não detém contrato ou documento de 
atribuição ou de autorização que a fundamente. 
2 — No caso previsto no número anterior o ocupante está obrigado a desocupar a habitação e a entregá-la, 
livre de pessoas e bens, até ao termo do prazo que lhe for fixado na comunicação feita, para o efeito, pelo 
senhorio ou proprietário, de que deve constar ainda o fundamento da obrigação de entrega da habitação. 
 
Alteração  
2 — No caso previsto no número anterior o ocupante está obrigado a desocupar a habitação e a entregá-la, 
livre de pessoas e bens, até ao termo do prazo que lhe for fixado, não inferior a 3 dias uteis, na 
comunicação feita para o efeito, pelo senhorio ou proprietário, de que deve constar ainda o fundamento da 
obrigação de entrega da habitação. 
FAVOR – PSD, PS, CDS/PP, PCP, PEV 
CONTRA –      
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ABSTENÇÃO – BE 
 

3 — Caso não seja cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação nos 

termos do número anterior há lugar a despejo nos termos do artigo 28.º. 

 

Aditamento  
4 — É aplicável às desocupações previstas no presente artigo o disposto no n.º 6 do artigo 28.º.  
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

 

Artigo 36.º 

Remissões e referências 
 

1 — Todas as remissões para os diplomas e normas revogados nos termos da presente lei consideram -se 
efectuadas para as disposições correspondentes da mesma. 
 
2 — Todas as referências: 
a) À «renda técnica» e ao «preço técnico» previsto no Decreto -Lei n.º 166/93, de 7 de maio, consideram–se 
efetuadas à «renda condicionada»; 
b) Às demais rendas previstas nos regimes revogados nos termos da presente lei consideram -se efetuadas a 
«renda em regime de arrendamento apoiado». 
 
 

Artigo 37.º 
Regime transitório 

1 — Nos casos a que se referem as alíneas do n.º 2 do artigo anterior, os contratos consideram -se 
celebrados por um prazo de 10 anos a contar da data da entrada em vigor da presente lei, nomeadamente 
para efeitos de aplicação do artigo 19.º, salvo se tiver sido estabelecido contratualmente prazo inferior. 
 
2 — Quando o valor da renda em regime de arrendamento apoiado representar um aumento superior ao 
dobro da renda anterior, há lugar à sua aplicação faseada nos primeiros três anos do contrato nas seguintes 
condições: 
a) No primeiro ano, o montante da renda corresponde ao da renda anterior acrescido de um terço do valor 
do aumento verificado; 
b) No segundo e terceiro anos, ao montante da renda praticado em cada um dos anos anteriores é acrescido 
mais um terço do aumento. 
3 — Durante o faseamento não é aplicável o regime de atualização anual da renda. 
 
Alteração  
3 — Durante o faseamento não é aplicável o regime de atualização anual da renda, mantendo-se o direito 
que assiste ao arrendatário, nos termos do nº1 do artigo 23º, de solicitar a revisão do valor da renda 
quando haja diminuição dos rendimentos ou alteração da composição do agregado familiar. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 
4 — O disposto no n.º 2 não prejudica a possibilidade de aceitação pelo senhorio do faseamento com valores 
diferentes. 
 

Artigo 38.º 
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Norma revogatória 
1 — São revogados os seguintes diplomas: 

a) A Lei n.º 21/2009, de 20 de maio; 
b) O Decreto -Lei n.º 797/76, de 6 de novembro, alterado pela Lei n.º 84/77, de 9 de dezembro, na parte 
relativa à atribuição de habitações; 
c) O Decreto -Lei n.º 608/73, de 14 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 194/83, de 17 de maio; 
d) O Decreto -Lei n.º 166/93, de 7 de maio. 
2 — São também revogados, na parte relativa ao regime de renda apoiada, os artigos 77.º a 82.º do Regime 
do Arrendamento Urbano, aprovado pelo Decreto–Lei n.º 321 -B/90, de 15 de outubro, mantidos em vigor 
por força do disposto no artigo 61.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o Novo Regime do 
Arrendamento Urbano (NRAU). 
 

Artigo 39.º 
Aplicação no tempo 

1 — O disposto na presente lei aplica-se aos contratos a celebrar após a data da sua entrada em vigor. 
2 — O disposto na presente lei aplica-se, ainda, com as alterações e especificidades constantes dos números 
seguintes: 
a) Aos contratos existentes à data da sua entrada em vigor ao abrigo de regimes de arrendamento de fim 
social, nomeadamente de renda apoiada e de renda social; 
b) À ocupação de fogos a título precário ao abrigo do Decreto n.º 35 106, de 6 de novembro de 1945, 
sujeitos ao regime transitório da Lei n.º 21/2009, de 20 de maio, que subsistam na data da entrada em vigor 
da presente lei. 
3 — As definições da presente lei prevalecem sobre as que estejam previstas noutros regimes legais, na 
parte em que estes apliquem ou remetam para a aplicação dos regimes referidos no número anterior. 
4 — No caso de contratos a que se tenha aplicado o regime constante do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de 
maio, e esteja a decorrer faseamento de renda: 
a) A presente lei aplica-se imediatamente sempre que dela decorra um valor de renda inferior ao do 
faseamento de renda em curso; 
b) Há lugar ao recálculo do faseamento, quando a aplicação da presente lei conduza a um valor de renda 
inferior ao previsto para o termo do faseamento em curso; 
c) Qualquer aumento de renda decorrente da presente lei só pode ocorrer no termo do referido 
faseamento. 
 
Aditamento de um nº 5 
5. As entidades proprietárias podem excluir da aplicação da lei as habitações que, pelo seu estado de 
degradação ou de desadequação da tipologia construtiva, não possam ser consideradas oferta 
habitacional adequada às exigências atuais. 
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 
Aditamento de um nº 6  
6. O Governo dará orientações à Autoridade Tributária para, no prazo de seis meses a partir da entrada 
em vigor do presente diploma, disponibilizar às entidades detentoras ou gestoras de habitação em regime 
de arrendamento o acesso à informação a que se refere o nº 1 do artigo 31º.  
FAVOR – PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA – PSD, CDS/PP     
ABSTENÇÃO –  
 

Artigo 40.º 
Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no primeiro dia do terceiro mês seguinte ao da sua publicação. 
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ANEXO I 
(a que se refere a alínea d) do artigo 3.º) 

Fator de capitação 
 

Composição do agregado familiar 
(número de pessoas) 

% a aplicar 

1 0% 

2 5% 

3 9% 

4 12% 

5 14% 

6 ou mais 15% 

 

ANEXO II 

(a que se refere o n.º 2 do artigo 15.º) 

Adequação da tipologia 
 

Composição do agregado familiar 
(número de pessoas) 

Tipologia da habitação 
(1)  Mínima-máxima 

1 T0  - T1/2 

2 T1/2 - T2/4 

3 T2/3 - T3/6 

4 T2/4 - T3/6 

5 T3/5 - T4/8 

6 T3/6 - T4/8 

7 T4/7 - T5/9 

8 T4/8 - T5/9  

9 ou mais T5/9 - T6 
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Texto consolidado da parte preambular do Projecto de lei 122/XIII (BE) 
resultante das votações indiciárias do GTHRUPC 

 
 

Nota:  
Projeto de lei 122/XIII (BE) – negro 

Alterações aprovadas pelo GTHRUPC - negrito preto sombreado a amarelo 

 

 

Artigo 1.º 
Objeto 

A presente lei procede à primeira alteração à Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, 

alterando o regime do arrendamento apoiado para habitação para uma maior justiça 

social. 

FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

Artigo 2.º 
Alteração à Lei n.º 81/2014, de19 de dezembro 

 

Os artigos … da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, passam a ter a seguinte redação: 

“…” 

(a completar na versão final) 

FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

Artigo 3.º 
Aditamento à Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro 

 
São aditados à Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, os artigos … com a seguinte redação: “…” 

(a completar na versão final) 

FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 

 

Artigo 4.º 
Norma revogatória 

São revogados os artigos … da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro (a completar na versão final). 

FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
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Artigo 5.º 
Suspensão das atualizações de renda 

Com a aprovação da presente Lei, ficam suspensos todos os processos de atualização de rendas ao 

abrigo da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro. 

 
Revogação do artigo 5º 

Artigo 5º  
(…) 

Revogado 
FAVOR – PSD, PS, CDS/PP 
CONTRA – BE, PCP, PEV     
ABSTENÇÃO –  
 
Aditamento de um novo artigo 
 

Artigo … 
Tratamento mais favorável 

1  – Aos processos de actualização de renda em curso, ao abrigo de legislação anterior, aplica-se 
o princípio do tratamento mais favorável ao arrendatário, nos termos do qual da aplicação da 
presente lei não pode resultar um valor de renda superior do que aquele que resultaria da 
aplicação da Lei n.º 81/2014,de 19 de dezembro, na sua redação anterior. 
 
2 — No caso de contratos a que tenha sido aplicado o processo de fixação de renda constante da 
anterior redacção da Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, os arrendatários poderão solicitar a 
revisão de renda, mesmo que esteja a decorrer um processo de faseamento, sempre que do 
presente diploma decorra um valor de renda inferior. 
 
3– Cabe aos locadores disponibilizar informação aos interessados e às organizações de 
moradores sobre o presente diploma, bem como disponibilizar instrumentos que permitam 
simular o valor da renda a aplicar com base nos critérios da presente lei. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO –  
 
Aditamento de um novo artigo 

Artigo … 
Republicação 

É republicada em anexo a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, com as alterações introduzidas 
pela presente lei. 
FAVOR – todos os presentes 
CONTRA –    
ABSTENÇÃO -  
 
 

Artigo 6.º 
Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor com a aprovação do Orçamento de Estado subsequente à sua 

publicação. 
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Alteração  
Artigo 6.º 

Entrada em vigor 
1. A presente lei entra em vigor no primeiro dia do primeiro mês seguinte ao da sua publicação. 
2. As entidades locadoras deverão promover a actualização dos regulamentos existentes no 
prazo máximo de um ano após a publicação da presente lei. 
3. As disposições de que resulte impacto no orçamento do Instituto da Habitação e Reabilitação 
Urbana, I.P. (IHRU, I.P.) entram em vigor com o Orçamento do Estado posterior à sua publicação. 
4. As disposições de que resulte impacto nos orçamentos de outras entidades públicas, 
detentoras de habitações a que se aplique o presente diploma, entram em vigor com a 
aprovação dos subsequentes orçamentos, sem prejuízo da sua antecipação por deliberação dos 
órgãos competentes.  
FAVOR –PS, BE, PCP, PEV 
CONTRA –     
ABSTENÇÃO – PSD, CDS/PP  
 


