
 
 

 

Proposta de Lei n.º 156/XIII/4.ª 

Aprova o Orçamento do Estado para 2019 

Proposta de Alteração 

Nota Justificativa: 

1. Os contratos de arrendamento urbano de duração indeterminada podem ser 

denunciados, nos termos do Código Civil (artigo 1101º) nas seguintes 

situações: 

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

grau;  

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

profundos que obriguem à desocupação do locado;  

c) Mediante comunicação ao arrendatário com antecedência não inferior a dois 

anos sobre a data em que pretenda a cessação. 

2. O Código Civil estipula ainda que, no caso previsto na a), o direito de 

denúncia para habitação do senhorio implica o pagamento do montante 

equivalente a um ano de renda (artigo 1102.º) e, no caso previsto na alínea b), 

o pagamento de uma indemnização correspondente a dois anos da renda, de 

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

tributário do locado (ou, em alternativa, a garantir o realojamento do 

arrendatário por período não inferior a três anos) (artigo 1103.º). 

3. O fim dos contratos de arrendamento de duração indeterminada foi um dos 

objetivos da liberalização do arrendamento urbano promovida em 2012. A 

prática nos centros urbanos veio demonstrar que o mecanismo de denúncia 

para demolição ou realização de obra de remodelação ou restauro profundos 

foi o mais utilizado para promover a desocupação expedita de locados 

habitacionais e não habitacionais, mediante o pagamento das indemnizações 

previstas na lei. 



4. O objetivo fundamental das indemnizações por denúncia do contrato 

habitacional de duração indeterminada é garantir ao locatário recursos 

financeiros para encontrar uma nova habitação, um bem essencial cujo acesso 

é garantido pela Constituição da República. 

5. A maioria das denúncias para obras de contratos de arrendamento 

habitacionais de duração indeterminada tem atingido locatários idosos com 

rendimentos baixos, muitas vezes isentos de IRS por essa razão. Ao 

receberem as indemnizações legais pela denúncia dos seus contratos são 

confrontados com a obrigação fiscal de declararem tais indemnizações como 

Rendimentos da categoria G, equiparadas a um incremento patrimonial, o que 

desvirtua completamente o fim a que estas indemnizações se destinam. 

6. Importa, pois, no âmbito do Código do IRS, clarificar esta matéria, sem 

perder de vista que, se há inquilinos com rendimentos baixos, também os há 

com rendimentos elevados, não se justificando neste caso um tratamento fiscal 

favorável das indemnizações, por terem os sujeitos passivos capacidade 

económica suficiente para prover às suas necessidades habitacionais.  

7. A protecção legal dada aos inquilinos em função dos seus rendimentos, no 

âmbito do NRAU - Novo Regime do Arrendamento Urbano (lei 6/20016, de 27 

de fevereiro, na sua redação atual) utiliza como critério o RABC – Rendimento 

Anual Bruto Corrigido, definido nos termos do Decreto-lei 158/2006, de 8 de 

agosto. A protecção é conferida desde que o RABC do agregado familiar do 

arrendatário não seja superior a 5 vezes a RMNA (remuneração mínima 

nacional anual).  

8. Entende-se por isso como razoável que sejam excluídos da tributação, em 

sede de IRS, os montantes das indemnizações por denúncia do contrato de 

arrendamento habitacional devidos pelos senhorios quando invoquem as 

alíneas a) ou b) do artigo 1101º do Código Civil, desde que o agregado familiar 

do arrendatário não tenha um RABC superior a 5 vezes a RMNA.  

 

Artigo 197.º 

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares 

Os artigos 12º, 60.º, 71.º, 73.º, 78.º-B, 99.º-C e 101.º do Código do Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 



442-A/88, de 30 de novembro, na sua redação atual, adiante designado por 

Código do IRS, passam a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 12.º 

[…] 

1 – (…) 

2 – (…) 

3 – (…) 

4 – (…) 

5 – (…) 

6 – (…) 

7 – (…) 

8 – (…) 

9 – O IRS não incide sobre o valor atribuído a título de 

indemnização devida por denúncia de contrato de arrendamento 

habitacional de duração indeterminada quando o Rendimento Anual 

Bruto Corrigido do agregado familiar do sujeito passivo for inferior 

a 5 vezes a remuneração mínima nacional anual.» 

 

Palácio de São Bento, 16 de novembro de 2018  

 

A Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 

 

Helena Roseta 

(…) 


