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a. Obrigações do senhorio
1) Entregar ao locatário a coisa locada
2) Assegurar o gozo da coisa locada para os ﬁns a que se destina
i) Abstenção de intervir na utilização do locado pelo
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da responsabilidade do arrendatário
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3) Usar efetivamente o locado pelo prazo contratualmente
estipulado, não se abstendo de o utilizar por período superior
a um ano, exceto nos casos expressamente previstos na lei
ou contratualmente deﬁnidos
4) Não aplicar o bem arrendado para ﬁm diverso do que consta
no contrato de arrendamento
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68
68
70
71
73
75
77
79
79
80
83

84
86
87
89
91
92

93
95
96
97
97

534

Manual de Arrendamento e Despejo.indd 534

05/02/20 15:55

ÍNDICE

2) Usar e fruir o locado na plenitude das suas aptidões em
conformidade com o ﬁm a que se destina
3) Residir no imóvel com quem consigo viva em economia
comum e/ou hóspedes
4) Realizar pequenas deteriorações lícitas e obras destinadas
a assegurar o conforto e comodidade do locado
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ii) Contratos de arrendamento sem duração limitada
c. Subarrendamento no regime transitório dos contratos
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1) Regras aplicáveis à denúncia dos contratos de arrendamento
habitacionais
2) Regras aplicáveis às benfeitorias realizadas pelo arrendatário
3) Transição do contrato de arrendamento para o NRAU
e atualização extraordinária do valor da renda
i) Introdução
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para o NRAU e atualização extraordinária da renda
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1) Rendimento Anual Bruto Corrigido (RABC) do
arrendatário e seu agregado familiar inferior a cinco
Retribuições Mínimas Nacionais Anuais (RMNA)
2) Idade do arrendatário igual ou superior a 65 anos ou
deﬁciência com grau comprovado de incapacidade
igual ou superior a 60%
3) Residência no locado, há mais de cinco anos, de
cônjuge, unido de facto ou parente do arrendatário
no primeiro grau da linha reta, com idade igual ou
superior a 65 anos e/ou deﬁciência com grau
de incapacidade igual ou superior a 60%, sendo
o RABC inferior a 5 RMNA
b. Contratos não-habitacionais
1) Regras aplicáveis à denúncia dos contratos de arrendamento
não-habitacionais
2) Regras aplicáveis às benfeitorias realizadas pelo arrendatário
3) Transição do contrato de arrendamento para o NRAU
e atualização extraordinária do valor da renda
i) Introdução
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b. Veriﬁcação da condição resolutiva ou suspensiva a que as partes
subordinaram o contrato
c. Cessação do direito ou dos poderes legais com base nos quais
ocorreu a celebração do contrato entre as partes
d. Morte ou extinção do arrendatário
e. Perda da coisa locada
f. Expropriação da coisa locada por utilidade pública
g. Cessação dos serviços que determinaram a entrega do imóvel
arrendado
h. Considerações ﬁnais
3. Oposição à renovação
a. Considerações gerais
b. Prazos de antecedência mínima na comunicação prévia de
oposição à renovação
c. Forma de comunicação da oposição à renovação e consequências
da não oposição ou oposição tardia
d. Revogação unilateral por parte do arrendatário perante a
oposição à renovação do senhorio
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1) Denúncia imotivada
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iv) Não uso do locado por mais de um ano, salvo nos casos
previstos no n.o 2 do artigo 1072.o CC
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