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Regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda 

devida nos termos de contratos de arrendamento urbano 

 

A lei aplica-se nos Açores? 

Sim, a lei aplica-se em todo o território nacional. 

 

Em que consiste? 

O regime excecional aplica-se para as situações de mora no pagamento da renda devida, 

nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional. 

 

Nos casos de arrendamento para estabelecimentos comerciais ou de serviços, como 

funciona o regime? 

O arrendatário pode adiar o pagamento das rendas vencidas nos meses em que vigore o 

estado de emergência e no primeiro mês subsequente, para os 12 meses posteriores ao 

término desse período. O pagamento deverá ser efetuado, depois, em prestações 

mensais não inferiores a um duodécimo do montante total, pagas juntamente com a 

renda do mês em causa. 

 

O regime aplica-se a todos os estabelecimentos comerciais ou de serviços? 

Não. Os estabelecimentos que podem beneficiar são aqueles que estão habitualmente 

abertos ao público destinados a atividades de comércio a retalho e de prestação de 

serviços que estejam encerrados ou tenham as respetivas atividades suspensas ao abrigo 

do Estado de Emergência (Decreto n.º 2 -A/2020), ou por determinação legislativa ou 

administrativa, ou de outras disposições destinadas à execução do estado de emergência, 

incluindo nos casos em que estes mantenham a prestação de atividades de comércio 

eletrónico, ou de prestação de serviços à distância ou através de plataforma eletrónica. 

 

 

 

 

https://ccah.eu/common/data/iYOJLD_dl_12-a2020_06abril20.pdf
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A restauração e similares tem alguma particularidade? 

Sim. No caso dos estabelecimentos de restauração e similares, incluem-se os casos em 

que estes mantenham atividade, para efeitos exclusivos de confeção destinada a 

consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio. 

 

Tenho um estabelecimento comercial, se não pagar a renda do mês de abril ou maio, o 

meu senhorio pode penalizar-me ou cessar o contrato? 

Não. A falta de pagamento das rendas que se vençam nos meses em que vigore o estado 

de emergência e no primeiro mês subsequente, não pode ser invocada como fundamento 

de resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos, nem como fundamento 

de obrigação de desocupação de imóveis. Além disso, aos arrendatários que estejam 

encerrados ou tenham as respetivas atividades suspensas ao abrigo do Estado de 

Emergência ou por determinação legislativa ou administrativa, não é exigível o 

pagamento de outras penalidades que tenham por base a mora no pagamento de rendas. 

 

Quando entra em vigor a lei? 

A presente lei é aplicável às rendas que se vençam a partir do dia 1 de abril de 2020. 

 

A lei também faz referência aos arrendamentos habitacionais? 

Sim. A lei também é aplicável aos arrendamentos habitacionais mediante determinadas 

condições, expressas no artigo 3º da lei nº4C/2020. Os arrendatários habitacionais ou, no 

caso de estudantes, que constituem residência por frequência de estabelecimentos de 

ensino localizado a uma distância superior a 50 km da residência permanente do 

agregado familiar, que se vejam incapacitados de pagar a renda das habitações 

permanente podem solicitar ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. 

(IHRU, I. P.), a concessão de um empréstimo sem juros, mediante as condições indicadas 

no artigo 5º da lei nº4C/2020. 

 

E no caso dos senhorios? 

https://ccah.eu/common/data/Q6sKye_lei-4c20_situacoes-de-mora-no-pagamento-da-renda.pdf
https://ccah.eu/common/data/Q6sKye_lei-4c20_situacoes-de-mora-no-pagamento-da-renda.pdf
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Os senhorios habitacionais podem recorrer a empréstimo do IHRU, I. P., nos casos em 

que, cumulativamente: 

a) Tenham, comprovadamente, a quebra de rendimentos superior a 20 % dos 

rendimentos do agregado familiar do senhorio, face aos rendimentos do mês anterior ou 

do período homólogo do ano anterior 

b) Essa percentagem da quebra de rendimentos seja provocada pelo não pagamento de 

rendas pelos arrendatários que podem recorrer a um empréstimo do IHRU, I. P.. 

c) Os arrendatários não recorram a empréstimo do IHRU, I. P., nos termos desta lei. 

A concessão do empréstimo aos senhorios é sem juros, e para compensar o valor da 

renda mensal, devida e não paga, sempre que o rendimento disponível restante do 

agregado desça abaixo do IAS. 

 

Regulamentação AQUI. 

https://ccah.eu/common/data/Q6sKye_lei-4c20_situacoes-de-mora-no-pagamento-da-renda.pdf

