
Minuta de resposta do arrendatário, aceitando proposta do senhorio 

 

(nome completo do arrendatário) 

(morada do arrendatário) 

                                                                                         (nome completo do senhorio) 

                                                                                  (morada do senhorio) 

 

                                                                                      

            Lisboa,.... de ........ de 2015 

Exmo. Senhor, 

 

Assunto: Atualização do contrato de arrendamento - Lei nº 6/2006, de 27 de fevereiro com as 

alterações da Lei nº 31/2012, de 14 de agosto e da Lei nº 79/2014, de 19 de dezembro 

Carta registada com aviso de receção 

 

Acuso a receção da vossa carta de .... de ....  de 2015, cujo teor mereceu a minha melhor atenção. 

Em conformidade, venho por este meio expressar o meu total acordo com a vossa proposta de atualização 

do contrato de arrendamento relativo ao ... andar esquerdo/direito do prédio sito na Rua ......, número ...., 

em ......... (localidade), do qual sou arrendatário e V./Exa. senhorio. 

Assim sendo, conforme o disposto no artigo 31º, número 7, da Lei nº 31/2012, de 14 de agosto, com a 

redação da Lei nº 79/2014, de 19 de dezembro, o contrato de arrendamento ficará submetido ao NRAU a 

partir do 1º dia do 2º mês seguinte ao da receção da presente resposta, nos seguintes moldes: 

- A renda mensal passará a ser de ..... euros (por extenso); 

- A duração do contrato passará a ser de .... anos. 

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me apresentando os meus melhores cumprimentos, 

 

(assinatura) 

 



Minuta de resposta do arrendatário, contrapondo novos valor da renda e duração do contrato 

 

(nome completo do arrendatário) 

(morada do arrendatário) 

                                                                                      Exmo. Senhor 

                                                                                      (nome completo do senhorio) 

                                                                                      (morada do senhorio) 

 

                                                                                      Lisboa,.... de ........... de 2015 

Exmo. Senhor, 

Assunto: Atualização do contrato de arrendamento – Lei nº 6/2006, de 27 de fevereiro com as 

alterações da Lei nº 31/2012, de 14 de agosto e da Lei nº 79/2014, de 19 de dezembro 

Carta registada com aviso de receção 

 

Acuso a receção da vossa carta de ... de.... de 2015, cujo teor mereceu a minha melhor atenção. 

No que diz respeito à vossa proposta de atualização do contrato de arrendamento relativo ao ... andar 

esquerdo/direito do prédio sito na Rua ......, número ...., em .......... (localidade), do qual sou arrendatário e 

V./Exa. senhorio, apresento, nos termos do disposto no artigo 31º da Lei nº 31/2012, de 14 de agosto, com a 

redação da Lei nº 79/2104, de 19 de dezembro, a seguinte contraproposta: 

- Quanto ao valor mensal da renda, proponho que a mesma passe a ser de .... euros (por extenso); 

- Quanto à duração do contrato, não aceito o prazo de duração proposto – 5 anos – por ser demasiado 

curto atendendo a que se trata da minha residência própria e permanente há já mais de .... anos. Assim, no 

meu entender, tal prazo não deverá ser inferior a 15 anos. 

Desde já asseguro que me encontro inteiramente disponível para discutir convosco esta questão, 

nomeadamente acordando prazo de duração que seja conveniente a ambas as partes. 

Na expectativa das vossas notícias, subscrevo-me apresentando os meus melhores cumprimentos, 

(assinatura) 



Minuta de resposta do arrendatário não aceitando proposta do senhorio e pondo fim ao contrato 

 

(nome completo do arrendatário) 

(morada do arrendatário) 

                                                                                      Exmo. Senhor 

                                                                                      (nome completo do senhorio) 

                                                                                      (morada do senhorio) 

 

                                                                                      Lisboa,.... de ........ de 2015 

Exmo. Senhor, 

Assunto: Atualização do contrato de arrendamento - Lei nº 6/2006, de 27 de fevereiro com as 

alterações da Lei nº 31/2012, de 14 de agosto e da Lei nº 79/2014, de 19 de dezembro 

Carta registada com aviso de receção 

 

Acuso a receção da vossa carta de ... de ....  de 2015, cujo teor mereceu a minha melhor atenção. 

No que diz respeito à vossa proposta de atualização do contrato de arrendamento relativo ao ... andar 

esquerdo/direito do prédio sito na Rua ......, número ...., em ..... (localidade), do qual sou arrendatário e 

V./Exa. senhorio, venho por este meio comunicar que não aceito/concordo com a mesma. 

Em consequência, nos termos do disposto no artigo 31º, número 3, alínea d) e artigo 34º da Lei nº 31/2012, 

de 14 de agosto, com a redação da Lei nº 79/2104, de 19 de dezembro, procedo, desde já, à denúncia do 

contrato de arrendamento em causa, comprometendo-me a desocupar o locado e a entregá-lo a V./Exa no 

prazo máximo de 3 meses, a contar da vossa receção da presente resposta.  

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com os meus melhores cumprimentos, 

 

(assinatura) 

 

 



Minuta de resposta do arrendatário invocando carência económica  

 

(nome completo do arrendatário) 

(morada do arrendatário) 

                                                                                      Exmo. Senhor 

                                                                                      (nome completo do senhorio) 

                                                                                      (morada do senhorio) 

 

                                                                                      Lisboa,.... de ........... de 2015 

Exmo. Senhor, 

 

Assunto: Atualização do contrato de arrendamento – Lei nº 6/2006, de 27 de fevereiro com as 

alterações da Lei nº 31/2012, de 14 de agosto e da Lei nº 79/2014, de 19 de dezembro 

Carta registada com aviso de receção 

 

Acuso a receção da vossa carta de ... de .......... de 2015, cujo teor mereceu a minha melhor atenção. 

No que diz respeito à vossa proposta de atualização do contrato de arrendamento relativo ao ... andar 

esquerdo/direito do prédio sito na Rua ......, número ...., em ........... (localidade), do qual sou arrendatário e 

V./Exa. senhorio, venho por este meio informar o seguinte: 

O locado em causa é a minha residência permanente há mais de .... anos, sendo que, presentemente, o 

Rendimento Anual Bruto Corrigido (RABC) do meu agregado familiar (composto por mim, pela minha 

esposa e .... filhos menores) é inferior a 5 retribuições mínimas nacionais anuais (RMNA) 

Em cumprimento do disposto no artigo 32º da Lei nº 31/2012, de 14 de agosto, com a redação da Lei nº 

79/2104, de 19 de dezembro, junto anexo documento comprovativo emitido pelo serviço de finanças 

competente, do qual consta o valor do RABC do meu agregado familiar. 

Junto anexo comprovativo de que o documento emitido pelo serviço de Finanças competente do qual 

consta o valor do RABC do meu agregado familiar foi devidamente requerido, não me tendo sido ainda 

ainda disponibilizado pelo serviço competente. Logo que tal suceda, enviar-vos-ei cópia do mesmo. 



Face ao exposto, o contrato só ficará submetido ao NRAU, na falta de acordo entre nós, no prazo de 5 anos 

a contar da receção por V./Exa, da presente resposta. Neste período de 5 anos, V./Exa poderá atualizar a 

renda do seguinte modo: 

a) O valor atualizado da renda terá como limite máximo o valor anual correspondente a 1/15 do 

valor do locado (avaliação realizada nos termos dos artigos 38º e seguintes do CIMI), ou seja, .... 

euros. 

b) O valor atualizado da renda corresponderá, até à aprovação dos mecanismos de proteção e 

compensação social: 

aa) A um máximo de 25% do RABC do meu agregado familiar, com o limite de .... (referido na 

alínea a). 

ou 

bb) A um máximo de 17% do RABC do meu agregado familiar, com o limite de .... (referido na 

alínea a), dado que o rendimento do meu agregado é inferior a 1500 euros mensais. 

ou 

cc) A um máximo de 10% do RABC do meu agregado familiar, com o limite de .... (referido na 

alínea a), dado que o rendimento do meu agregado é inferior a 500 euros mensais. 

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com os meus melhores cumprimentos, 

Anexo: Comprovativo do valor do RABC do agregado familiar emitido pelo serviço de Finanças 

competente ou comprovativo de que tal documento já foi requerido. 

 

(assinatura) 

 

 

NOTA: Se o senhorio aceitar o valor da renda proposto pelo arrendatário ou mantiver o silêncio por mais 

de 30 dias, a nova renda é devida no 1º dia do 2º mês seguinte ao da receção pelo senhorio da resposta ou 

do termo do prazo para esta, consoante os casos. 

Se o senhorio não aceitar o valor da renda proposto pelo arrendatário, o contrato mantém-se em vigor sem 

alteração do regime que lhe é aplicável, sendo o valor da renda apurado nos moldes referidos nas alíneas a 

e b. 

 

 

 



Minuta de resposta do arrendatário invocando idade igual ou superior a 65 anos 

 (nome completo do arrendatário) 

(morada do arrendatário) 

                                                                                      Exmo. Senhor 

                                                                                      (nome completo do senhorio) 

                                                                                      (morada do senhorio) 

 

                                                                                      Lisboa,.... de ........... de 2015 

Exmo. Senhor, 

 

Assunto: Atualização do contrato de arrendamento – Lei nº 6/2006, de 27 de fevereiro com as 

alterações da Lei nº 31/2012, de 14 de agosto e da Lei nº 79/2014, de 19 de dezembro 

Carta registada com aviso de receção 

 

Acuso a receção da vossa carta de ... de .......... de 2015, cujo teor mereceu a minha melhor atenção. 

No que diz respeito à vossa proposta de atualização do contrato de arrendamento relativo ao ... andar 

esquerdo/direito do prédio sito na Rua ......, número ...., em ........... (localidade), do qual sou arrendatário e 

V./Exa. senhorio, venho por este meio informar o seguinte: 

O locado em causa é a minha residência permanente sendo que, presentemente, por situação de doença, 

me encontro a residir em ....... . Com efeito, aos 80 anos de idade e atendendo ao estado de saúde frágil, 

não é aconselhável que resida sozinho. 

Ou 

Com efeito, atendendo ao grau comprovado de incapacidade superior a 60% de que padeço, não me é 

possível residir sozinho. 

Em cumprimento do disposto no artigo 32º da Lei nº 31/2012, de 14 de agosto, com a redação da Lei nº 

79/2104, de 19 de dezembro, junto anexo a minha certidão de nascimento (ou bilhete de identidade ou 

cartão de cidadão), comprovativa de ter completado 65 anos.  

Ou  



Junto anexo documento comprovativo da minha deficiência (Segurança Social). 

Face ao exposto, ao invés do valor da renda proposto por V.Exa., proponho pagar a título de renda mensal 

a quantia de ....... euros. Deverá V.Exa., nos termos da lei, responder a esta proposta por carta, no prazo 

máximo de 30 dias a contar da data de correio. Caso não o faça, pressupõe-se a aceitação da atualização da 

renda para o valor agora proposto. 

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com os meus melhores cumprimentos, 

 

Anexo: Certidão de nascimento/bilhete de identidade/cartão de cidadão ou comprovativo da deficiência 

(documento da Segurança Social). 

 

(assinatura) 

NOTA: Se o senhorio aceitar o valor da renda proposto pelo arrendatário ou mantiver o silêncio por mais 

de 30 dias, a nova renda é devida no 1º dia do 2º mês seguinte ao da receção pelo senhorio da resposta ou 

do termo do prazo para esta, consoante os casos. 

 


