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Lei n.º 4-C/2020 de 6 de Abril 
 

Regime excepcional para as situações de mora no pagamento da 
renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano 
habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia COVID -19 
 
 
A presente lei estabelece um regime excepcional para as situações de mora no 
pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento 
urbano habitacional e não habitacional, atendendo à situação 
epidemiológica provocada pela doença COVID -19.  
 
O disposto na presente lei é ainda aplicável, com as necessárias adaptações, a 
outras formas contratuais de exploração de imóveis (designadamente, 
assim entendemos, contratos de utilização de loja em centros comerciais e 
outros contratos atípicos similares). 
 
A presente lei entra em vigor no dia 07 de Abril de 2020 e é aplicável às rendas 
vencidas nos meses em que vigore o estado de emergência e no primeiro mês 
subsequente, a partir do dia 1 de Abril de 2020. 
 
No caso dos arrendatários não habitacionais, prevêem-se as seguintes 
medidas de protecção:  
 
1. Impossibilidade de cancelamento dos contratos de arrendamento por falta de 
pagamento de rendas devidas relativas aos meses em que vigore o estado de 
emergência e no primeiro mês subsequente. Se, porém, o arrendatário tomar a 
iniciativa de resolver o contrato, tornar-se-á exigível pelo senhorio, a partir da 
data da cessação, o pagamento imediato das rendas vencidas e não pagas, 
nos termos da presente lei.     
 
2. Nos casos em que o arrendatário, devido à quebra dos seus rendimentos, 
não consiga pagar a renda dos meses em que vigora o estado de emergência 
e do mês seguinte, poderá efectuar o pagamento das rendas em falta durante 
os doze meses seguintes, em prestações mensais (não inferiores a um 
duodécimo do montante em dívida), pagas juntamente com a renda de cada 
mês;  
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3. Não pode ser exigido o pagamento de uma indemnização ou qualquer outra 
penalidade por atraso no pagamento de rendas nos termos previstos neste 
diploma.  
 
 
Podem aceder a este regime excepcional:  
 
1. Estabelecimentos abertos ao público destinados a actividades de 
comércio a retalho e de prestação de serviços encerrados ou que tenham 
as respectivas actividades suspensas devido à execução do estado de 
emergência ou por determinação legislativa ou administrativa, incluindo os 
casos em que estes mantenham a prestação de actividades de comércio 
electrónico, ou de prestação de serviços à distância ou através de plataforma 
electrónica; e 
 
2. Estabelecimentos de restauração e similares, incluindo os casos em que 
estes mantenham actividade para efeitos exclusivos de confecção destinada a 
consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio. 
 
 
Durante o período de aplicação da lei, os arrendatários que reúnam as 
condições e pretendam beneficiar deste regime excepcional, têm o dever de 
informar o senhorio de que se vêm impossibilitados do pagamento da renda, 
devendo fazê-lo por escrito, até 5 dias antes do vencimento da primeira renda 
em que pretendam beneficiar do regime.  
No caso de rendas que se vençam a 1 de Abril de 2020, a notificação ao 
senhorio pode ser feita até 20 dias após a data de entrada em vigor da lei. 
 
 
Durante a situação excepcional de prevenção, contenção, mitigação e 
tratamento da infecção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença 
COVID19, são suspensas as acções de despejo, os procedimentos especiais 
de despejo e os processos para entrega de coisa imóvel arrendada, quando o 
arrendatário, por força da decisão judicial final a proferir, possa ser colocado 
em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão 
social imperiosa. 
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Até aos 60 dias posteriores à cessação destas medidas extraordinárias de 
prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por 
SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, conforme determinada pela autoridade 
nacional de saúde pública, fica suspensa: 
 

a) A produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento 
habitacional e não habitacional que foram efectuadas pelo senhorio; 
 

b) a caducidade dos contratos de arrendamento habitacionais e não 
habitacionais, salvo se o arrendatário não se opuser à cessação; 
 

c) a produção de efeitos da revogação, da oposição à renovação de 
contratos de arrendamento habitacional e não habitacional efectuadas 
pelo senhorio 

 


