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Proposta de Lei n.º 90/XIII

Exposição de Motivos

No seu programa, em especial no domínio da política criminal, o XXI Governo 

Constitucional comprometeu-se a rever os conceitos de prisão por dias livres e outras 

penas de curta duração, em casos de baixo risco, intensificando soluções probatórias, a 

admitir o recurso à pena contínua de prisão na habitação com vigilância eletrónica, nos 

casos judicialmente determinados, com eventual possibilidade de saída para trabalhar e a 

combater a sobrelotação dos estabelecimentos prisionais, garantir o ambiente de segurança 

e sanitário e promover o acolhimento compatível com a dignidade humana, o adequado 

tratamento dos jovens adultos, dos presos preventivos e dos reclusos primários.

A revisão empreendida na presente lei incide fundamentalmente sobre o regime de 

permanência na habitação, a prisão por dias livres e o regime de semidetenção. Quanto a 

estas penas, optou-se pela sua eliminação total, seguindo a via trilhada, por exemplo, pelo 

legislador espanhol em 2003. Informações dos serviços prisionais dão conta de uma 

elevada taxa do seu incumprimento e da falta de condições logísticas e humanas dos 

estabelecimentos prisionais para que possam alcançar algum efeito ressocializador. Este 

quadro adverso permite a conclusão de que a subsistência das penas de prisão por dias 

livres e da semidetenção produz poucos ou nenhuns benefícios em matéria de reintegração 

social dos condenados.

Para evitar que, aquando da entrada em vigor da presente lei, os condenados nestas penas 

continuem a cumpri-las após a sua extinção, prevê-se um regime transitório que confere ao 

condenado a faculdade de requerer ao tribunal a substituição do tempo que resta pelo 

regime de permanência na habitação ou por uma pena não privativa da liberdade, se a tanto 

não se opuserem razões de prevenção.
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O regime de permanência na habitação permanece sistematicamente repartido pelo Código 

Penal, pelo Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade e pela Lei da 

Vigilância Eletrónica (Lei n.º 33/2010, de 2 de setembro). 

Do Código Penal constam os traços fundamentais do regime, do Código de Execução das 

Penas e Medidas Privativas da Liberdade as disposições de carácter procedimental e da Lei 

da Vigilância Eletrónica as medidas respeitantes à utilização das tecnologias de controlo à 

distância.

Pretendeu-se clarificar, estender e aprofundar a permanência na habitação, conferindo-lhe 

um papel político-criminal de relevo. Vinca-se, por um lado, a sua natureza de regime não 

carcerário de cumprimento da pena curta de prisão e alarga-se, por outro lado, a 

possibilidade da sua aplicação aos casos em que a prisão é concretamente fixada em medida 

não superior a dois anos, quer se trate de prisão aplicada na sentença, de prisão resultante 

do desconto previsto nos artigos 80.º a 82.º do Código Penal, ou de prisão decorrente da 

revogação de pena não privativa de liberdade ou do não pagamento da multa previsto no 

n.º 2 do artigo 45.º do mesmo diploma. Fora deste quadro fica a prisão subsidiária prevista 

no artigo 49.º, atendendo à sua natureza e função peculiares.

Não obstante, o procedimento atual em matéria de aplicação de penas à pequena 

criminalidade não é substancialmente alterado. O juiz continuará a proceder a uma dupla 

operação. Verificado que tem perante si um crime provado e concretamente punido com 

pena de prisão até dois anos, começará por determinar se é adequada e suficiente às 

finalidades da punição alguma pena de substituição (multa, suspensão da execução, 

trabalho a favor da comunidade) ou se é necessário aplicar a pena de prisão. Nesta última 

hipótese, ficam à sua disposição duas possibilidades de execução, pela ordem seguinte: ou 

em regime de permanência na habitação, ou dentro dos muros da prisão, em regime 

contínuo.
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Realça-se outrossim que o regime de permanência na habitação não se limita à mera 

descarcerização do condenado, ao seu confinamento à habitação e à sua vigilância através 

de tecnologias de controlo à distância, mas visa sobremaneira a prossecução, de um modo 

próprio, das finalidades cometidas às penas, designadamente a finalidade ressocializadora. 

O que justifica que não se aplique o instituto da liberdade condicional.

O desígnio apontado é realizado através da concessão ao tribunal de alguma flexibilidade 

na autorização de ausências da habitação e na fixação de regras de conduta; da substituição 

do regime de progressividade por um plano de reinserção social, a elaborar pelos serviços 

de reinserção social e a homologar pelo tribunal de execução das penas, sempre que a pena 

aplicada for superior a seis meses ou o condenado ainda não tiver completado 21 anos de 

idade, passando a execução do regime de permanência a reger-se pelo princípio da 

individualização, da salvaguarda do direito do condenado aos benefícios da segurança social 

previstos na lei e da prestação de apoio social e económico ao condenado e ao seu 

agregado familiar como instrumento de reforço das condições de ressocialização.

Reconhece-se o potencial ressocializador da frequência de programas dirigidos à pequena 

criminalidade e especialmente adequados ao caso concreto e a importância da sua 

divulgação junto da comunidade forense, com a disponibilização de informação sobre os 

respetivos conteúdo e finalidade, os locais em que podem ser cumpridos e os contactos dos 

serviços competentes para a sua implementação. O conhecimento aprofundado e 

generalizado destes programas e das condições da sua frequência facilitará a sua promoção 

junto dos tribunais e a sua utilização por estes para reforçar a aptidão ressocializadora do 

regime de permanência na habitação e da suspensão da execução da pena de prisão. A 

importância de tais programas aumenta significativamente quando em causa está a 

aplicação destes institutos a menores de 21 anos.

Além das soluções mencionadas, procede-se ainda a alterações pontuais no Código Penal.
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É o caso da fixação do período de suspensão da execução da pena de prisão entre um e 

cinco anos, regressando à solução que vigorou até à revisão de 2007 do Código Penal, de 

modo a dissociar o tempo da pena de suspensão do tempo da pena de prisão e a reafirmar 

o princípio de que este deve ser determinado em função da culpa e das finalidades 

consignadas às penas; da limitação da obrigatoriedade do regime da prova aos casos em que 

o condenado, ao tempo do crime, tiver idade inferior a 21 anos (n.º 3 do artigo 53.º); da 

inclusão no n.º 1 do artigo 58.º, da idade do condenado como especial fator a ponderar no 

âmbito da substituição da pena de prisão aplicada em medida não superior a dois anos por 

prestação de trabalho a favor da comunidade; e da supressão da expressão "incluída a 

suspensão" da redação atual do n.º2 do artigo 73.º por ser considerada redundante, uma 

vez que a suspensão da execução da pena de prisão é, também ela, uma pena de 

substituição.

No que concerne ao artigo 240.º do Código Penal amplia-se e reformula-se o tipo legal de 

acordo com a Decisão-Quadro n.º 2008/913/JAI do Conselho, de 28 de novembro de 

2008, relativa à luta por via do direito penal contra certas formas e manifestações de 

racismo e xenofobia, de forma a contemplar, o incitamento ao ódio e à violência com 

origem em discriminação. 

Finalmente, em matéria de regime sancionatório de agentes da prática de crime de incêndio 

florestal, as alterações propostas têm em vista uma resposta sancionatória de natureza penal 

que seja simultaneamente mais adequada à tutela dos bens jurídicos protegidos pela 

incriminação e à reintegração do condenado na sociedade. Para o efeito, propõe-se o 

alargamento do âmbito de aplicação da pena relativamente indeterminada e prevê-se a

obrigação de permanência na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à 

distância. Continua a prever-se a medida de segurança de internamento de inimputável por 

período coincidente com os meses de maior risco de ocorrência de fogos, mas agora sob a 

forma de alternativa à medida de segurança prevista no artigo 91.º do Código Penal.
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Em relação a certos agentes imputáveis com acentuada inclinação para a prática de crime 

de incêndio florestal, a pena aplicada tem vindo a revelar-se insuficiente do ponto de vista 

preventivo. Propõe-se, por isso, que lhes possa ser aplicada a pena relativamente 

indeterminada, sanção orientada, na sua execução, no sentido de eliminar essa acentuada 

inclinação, atendendo não apenas à culpa, mas também à perigosidade criminal do agente. 

Com a vantagem de se manter intocada a opção político-criminal por um sistema 

tendencialmente monista.

Assim,

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo apresenta à 

Assembleia da República a seguinte proposta de lei:

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei procede:

a) À quadragésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

400/82, de 23 de setembro;

b) À quinta alteração ao Código da Execução das Penas e Medidas Privativas de 

Liberdade, aprovado pela Lei n.º 15/2009, de 12 de outubro;

c)À primeira alteração da Lei n.º 33/2010, de 2 de setembro;

d) À alteração da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, alterada pela Lei n.º 40-A/2016, 

de 22 de dezembro, e

e)Assegura a plena harmonização do ordenamento jurídico interno com o disposto 

na Decisão-Quadro n.º 2008/913/JAI do Conselho, de 28 de novembro de 2008, 

relativa à luta por via do direito penal contra certas formas e manifestações de 

racismo e xenofobia.
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Artigo 2.º

Alteração ao Código Penal

Os artigos 43.º a 46.º, 50.º, 53.º, 58.º, 59.º, 73.º e 240.º do Código Penal, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, e alterado pela Lei n.º 6/84, de 11 de maio, 

pelos Decretos-Leis n.ºs 101-A/88, de 26 de março, 132/93, de 23 de abril, e 48/95, de 15 

de março, pelas Leis n.ºs 90/97, de 30 de julho, 65/98, de 2 de setembro, 7/2000, de 27 de 

maio, 77/2001, de 13 de julho, 97/2001, 98/2001, 99/2001 e 100/2001, de 25 de agosto, e 

108/2001, de 28 de novembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 323/2001, de 17 de dezembro, e 

38/2003, de 8 de março, pelas Leis n.ºs 52/2003, de 22 de agosto, e 100/2003, de 15 de 

novembro, pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, pelas Leis n.ºs 11/2004, de 27 

de março, 31/2004, de 22 de julho, 5/2006, de 23 de fevereiro, 16/2007, de 17 de abril, 

59/2007, de 4 de setembro, 61/2008, de 31 de outubro, 32/2010, de 2 de setembro, 

40/2010, de 3 de setembro, 4/2011, de 16 de fevereiro, 56/2011, de 15 de novembro, 

19/2013, de 21 de fevereiro, e 60/2013, de 23 de agosto, pela Lei Orgânica n.º 2/2014, de 

6 de agosto, pelas Leis n.ºs 59/2014, de 26 de agosto, 69/2014, de 29 de agosto, e 82/2014, 

de 30 de dezembro, pela Lei Orgânica n.º 1/2015, de 8 de janeiro, e pelas Leis n.ºs 

30/2015, de 22 de abril, 81/2015, de 3 de agosto, 83/2015, de 5 de agosto, 103/2015 de 24 

de agosto, 110/2015, de 26 de agosto, 39/2016, de 19 de dezembro, e 8/2017, de 3 de 

março, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 43.º

Regime de permanência na habitação

1 - Sempre que o tribunal concluir que por este meio se realizam de forma adequada e 

suficiente as finalidades da execução da pena de prisão e o condenado nisso consentir, são 

executadas em regime de permanência na habitação, com fiscalização por meios técnicos de 

controlo à distância:
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a) A pena de prisão efetiva não superior a dois anos;

b) A pena de prisão efetiva não superior a dois anos resultante do desconto previsto 

nos artigos 80.º a 82.º;

c) A pena de prisão não superior a dois anos, em caso de revogação de pena não 

privativa da liberdade ou do não pagamento da multa previsto no n.º 2 do artigo 

45.º

2 - O regime de permanência na habitação consiste na obrigação de o condenado 

permanecer na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância, pelo 

tempo de duração da pena de prisão, sem prejuízo das ausências autorizadas.

3 - O tribunal pode autorizar as ausências necessárias para a frequência de programas de 

ressocialização ou para atividade profissional, formação profissional ou estudos do 

condenado.

4 - O tribunal pode subordinar o regime de permanência na habitação ao cumprimento de 

regras de conduta, suscetíveis de fiscalização pelos serviços de reinserção social e 

destinadas a promover a reintegração do condenado na sociedade, desde que representem 

obrigações cujo cumprimento seja razoavelmente de exigir, nomeadamente:

a) Frequentar certos programas ou atividades;

b) Cumprir determinadas obrigações;

c) Sujeitar-se a tratamento médico ou a cura em instituição adequada, obtido o 

consentimento prévio do condenado;

d) Não exercer determinadas profissões;

e) Não contactar, receber ou alojar determinadas pessoas;

f) Não ter em seu poder objetos especialmente aptos à prática de crimes.

5 - Não se aplica a liberdade condicional quando a pena de prisão seja executada em regime 

de permanência na habitação.
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Artigo 44.º

Modificação das condições e revogação do regime de permanência na habitação

1 - As autorizações de ausência e as regras de conduta podem ser modificadas até ao termo 

da pena sempre que ocorrerem circunstâncias relevantes supervenientes ou de que o 

tribunal só posteriormente tiver conhecimento.

2 - O tribunal revoga o regime de permanência na habitação se o condenado:

a) Infringir grosseira ou repetidamente as regras de conduta, o disposto no plano de 

reinserção social ou os deveres decorrentes do regime de execução da pena de 

prisão;

b) Cometer crime pelo qual venha a ser condenado e revelar que as finalidades que 

estavam na base do regime de permanência na habitação não puderam, por meio 

dele, ser alcançadas;

c) For sujeito a medida de coação de prisão preventiva.

3 - A revogação determina a execução da pena de prisão ainda não cumprida em 

estabelecimento prisional.

4 - Relativamente ao tempo de pena que venha a ser cumprido em estabelecimento 

prisional pode ter lugar a concessão de liberdade condicional.

Artigo 45.º

Substituição da prisão por multa

1 - [Anterior n.º 1 do artigo 43.º].

2 - [Anterior n.º 2 do artigo 43.º].

3 - [Revogado].

4 - [Revogado].
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Artigo 46.º

Proibição do exercício de profissão, função ou atividade

1 - [Anterior n.º 3 do artigo 43.º].

2 - [Anterior n.º 4 do artigo 43.º].

3 - [Anterior n.º 5 do artigo 43.º].

4 - [Anterior n.º 6 do artigo 43.º].

5 - Se, nos casos do n.º 3, o condenado tiver de cumprir pena de prisão, mas houver já 

cumprido tempo de proibição do exercício de profissão, função ou atividade, o tribunal 

desconta no tempo de prisão a cumprir o tempo de proibição já cumprido.

6 - [Anterior nº 8 do artigo 43.º].

Artigo 50.º

[...]

1 - [...].

2 - [...].

3 - [...].

4 - [...].

3 - [...].

4 - [...].

5 - O período de suspensão é fixado entre um e cinco anos.

Artigo 53.º

[...]
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1 - [...].

2 - [...].

3 - O regime de prova é ordenado sempre que o condenado não tiver ainda completado, ao 

tempo do crime, 21 anos de idade.

4 - [...].

Artigo 58.º

[...]

1 - Se ao agente dever ser aplicada pena de prisão não superior a dois anos, o tribunal 

substitui-a por prestação de trabalho a favor da comunidade, sempre que concluir, 

nomeadamente em razão da idade do condenado, que se realizam, por este meio, de forma 

adequada e suficiente, as finalidades da punição.

2 - [...].

3 - [...].

4 - [...].

5 - [...].

6 - [...].

Artigo 59.º

[...]

1 - [...].

2 - [...].

3 - [...].

4 - [...].

5 - [...].



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

11

6 - [...].

a) Substitui a pena de prisão fixada na sentença por multa até 240 dias, aplicando-se 

correspondentemente o disposto no n.º 2 do artigo 45.º; ou

b) [...].

Artigo 73º

[...]

1 - [...].

2 - A pena especialmente atenuada que tiver sido em concreto fixada é passível de 

substituição, nos termos gerais.

Artigo 240.º

Discriminação e incitamento ao ódio e à violência

1 – […]:

a) Fundar ou constituir organização ou desenvolver atividades de propaganda 

organizada que incitem à discriminação, ao ódio ou à violência contra pessoa ou 

grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, 

ascendência, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de género, ou que a 

encorajem; ou

b) […].

2 – Quem, publicamente, por qualquer meio destinado a divulgação, nomeadamente 

através da negação de crimes de guerra ou contra a paz e a humanidade: 

a) Provocar atos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua 

raça, cor, origem étnica ou nacional, ascendência, religião, sexo, orientação 

sexual ou identidade de género;
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b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, 

origem étnica ou nacional, ascendência, religião, sexo, orientação sexual ou 

identidade de género; 

c) Ameaçar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica 

ou nacional, ascendência, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de 

género; ou

d) Incitar à violência ou ao ódio contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da 

sua raça, cor, origem étnica ou nacional, ascendência, religião, sexo, orientação 

sexual ou identidade de género; 

é punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos.»

Artigo 3.º

Aditamento ao Código Penal

É aditado ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, e 

alterado pela Lei n.º 6/84, de 11 de maio, pelos Decretos-Leis n.ºs 101-A/88, de 26 de 

março, 132/93, de 23 de abril, e 48/95, de 15 de março, pelas Leis n.ºs 90/97, de 30 de 

julho, 65/98, de 2 de setembro, 7/2000, de 27 de maio, 77/2001, de 13 de julho, 97/2001, 

98/2001, 99/2001 e 100/2001, de 25 de agosto, e 108/2001, de 28 de novembro, pelos 

Decretos-Leis n.ºs 323/2001, de 17 de dezembro, e 38/2003, de 8 de março, pelas Leis n.ºs 

52/2003, de 22 de agosto, e 100/2003, de 15 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, 

de 18 de março, pelas Leis n.ºs 11/2004, de 27 de março, 31/2004, de 22 de julho, 5/2006, 

de 23 de fevereiro, 16/2007, de 17 de abril, 59/2007, de 4 de setembro, 61/2008, de 31 de 

outubro, 32/2010, de 2 de setembro, 40/2010, de 3 de setembro, 4/2011, de 16 de 

fevereiro, 56/2011, de 15 de novembro, 19/2013, de 21 de fevereiro, e 60/2013, de 23 de 

agosto, pela Lei Orgânica n.º 2/2014, de 6 de agosto, pelas Leis n.ºs 59/2014, de 26 de 

agosto, 69/2014, de 29 de agosto, e 82/2014, de 30 de dezembro, pela Lei Orgânica n.º 
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1/2015, de 8 de janeiro, e pelas Leis n.ºs 30/2015, de 22 de abril, 81/2015, de 3 de agosto, 

83/2015, de 5 de agosto, 103/2015 de 24 de agosto, 110/2015, de 26 de agosto, 39/2016, 

de 19 de dezembro, e 8/2017, de 3 de março, o artigo 274.º-A,com a seguinte redação:

«Artigo 274.º-A

Regime sancionatório

1 - A suspensão da execução da pena de prisão e a liberdade condicional podem ser 

subordinadas à obrigação de permanência na habitação, com fiscalização por meios 

técnicos de controlo à distância, no período coincidente com os meses de maior risco de 

ocorrência de fogos.

2 - Quando qualquer dos crimes previstos no artigo anterior for cometido por inimputável, 

a medida de segurança prevista no artigo 91.º pode ser aplicada sob a forma de 

internamento coincidente com os meses de maior risco de ocorrência de fogos.

3 - A suspensão da execução do internamento e a liberdade para prova podem ser 

subordinadas à obrigação de permanência na habitação, com fiscalização por meios 

técnicos de controlo à distância, no período coincidente com os meses de maior ocorrência 

de fogos.

4 - Quem praticar crime doloso de incêndio florestal a que devesse aplicar-se 

concretamente prisão efetiva e tiver cometido anteriormente crime doloso de incêndio 

florestal a que tenha sido ou seja aplicada pena de prisão efetiva, é punido com uma pena 

relativamente indeterminada, sempre que a avaliação conjunta dos factos praticados e da 

personalidade do agente revelar uma acentuada inclinação para a prática deste crime, que 

persista no momento da condenação.

5 - Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 a 3, à pena relativamente indeterminada é 

correspondentemente aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 86.º, e no artigo 87.º»
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Artigo 4.º

Alteração sistemática ao Código Penal

A secção I do capítulo II do título III do livro I do Código Penal, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, e alterado pela Lei n.º 6/84, de 11 de maio, pelos 

Decretos-Leis n.ºs 101-A/88, de 26 de março, 132/93, de 23 de abril, e 48/95, de 15 de 

março, pelas Leis n.ºs 90/97, de 30 de julho, 65/98, de 2 de setembro, 7/2000, de 27 de 

maio, 77/2001, de 13 de julho, 97/2001, 98/2001, 99/2001 e 100/2001, de 25 de agosto, e 

108/2001, de 28 de novembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 323/2001, de 17 de dezembro, e 

38/2003, de 8 de março, pelas Leis n.ºs 52/2003, de 22 de agosto, e 100/2003, de 15 de 

novembro, pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, pelas Leis n.ºs 11/2004, de 27 

de março, 31/2004, de 22 de julho, 5/2006, de 23 de fevereiro, 16/2007, de 17 de abril, 

59/2007, de 4 de setembro, 61/2008, de 31 de outubro, 32/2010, de 2 de setembro, 

40/2010, de 3 de setembro, 4/2011, de 16 de fevereiro, 56/2011, de 15 de novembro, 

19/2013, de 21 de fevereiro, e 60/2013, de 23 de agosto, pela Lei Orgânica n.º 2/2014, de 

6 de agosto, pelas Leis n.ºs 59/2014, de 26 de agosto, 69/2014, de 29 de agosto, e 82/2014, 

de 30 de dezembro, pela Lei Orgânica n.º 1/2015, de 8 de janeiro, e pelas Leis n.ºs 

30/2015, de 22 de abril, 81/2015, de 3 de agosto, 83/2015, de 5 de agosto, 103/2015 de 24 

de agosto, 110/2015, de 26 de agosto, 39/2016, de 19 de dezembro, e 8/2017, de 3 de 

março, passa a denominar-se «Penas de prisão, de multa e de proibição do exercício de 

profissão, função ou atividade».

Artigo 5.º

Alteração ao Código da Execução das Penas e Medidas Privativas de Liberdade

Os artigos 138.º e 155.º do Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da 

Liberdade, aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro, e alterado pelas Leis n.ºs
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33/2010, de 2 de setembro, 40/2010, de 3 de setembro, e 21/2013, de 21 de fevereiro, 

passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 138.º

[...]

1 - [...]

2 - [...]

3 - [...]

4 - [...]:

a) […];

b) […];

c) […];

d) […];

e) […];

f) […];

g) […];

h) […];

i) […];

j) […];

k) […];

l) Decidir sobre a homologação do plano de reinserção social e das respetivas 

alterações, as autorizações de ausência, a modificação das regras de conduta e a 

revogação do regime, quando a pena de prisão seja executada em regime de 
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permanência na habitação;

m) […];

n) […];

o) […];

p) […];

q) […];

r) […];

s) […];

t) […];

u) […];

v) […];

w) […];

x) […];

y) […];

z) […];

aa) […].

Artigo 155.º

[...]

1 - Para além dos previstos em lei avulsa, existem as seguintes formas de processo: 

internamento, homologação, liberdade condicional, licença de saída jurisdicional, 

verificação da legalidade, impugnação, modificação da execução da pena de prisão, regime 

de permanência na habitação, indulto e cancelamento provisório do registo criminal.

2- [...]»
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Artigo 6.º

Aditamento ao Código da Execução das Penas e Medidas Privativas de Liberdade

São aditados ao Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade,

aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro, e alterado pelas Leis n.ºs 33/2010, de 2 

de setembro, 40/2010, de 3 de setembro, e 21/2013, de 21 de fevereiro, os artigos 222.º-A 

a 222.º-D, com a seguinte redação:

«Artigo 222.º-A

Homologação do plano de reinserção social

À homologação do plano de reinserção social e das respetivas alterações é 

correspondentemente aplicável a tramitação prevista no artigo 172.º.

Artigo 222.º-B

Autorizações de ausência

1 - As autorizações de ausência da habitação da competência do juiz são decididas por 

despacho, mediante parecer do Ministério Público.

2 - O juiz pode solicitar aos serviços de reinserção social a informação adicional que 

entender necessária para a decisão.

3 - A tramitação do pedido de autorização tem natureza urgente, nos termos do artigo 

151.º.

4 - O despacho é notificado ao condenado e comunicado aos serviços de reinserção social.

Artigo 222.º-C
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Modificação das autorizações de ausência e das regras de conduta

1 - A modificação das autorizações de ausência e das regras de conduta determinadas na 

sentença que tiver decretado a execução da pena de prisão em regime de permanência na 

habitação é decidida por despacho do juiz, depois de recolhida prova das circunstâncias 

relevantes supervenientes ou de que o tribunal só posteriormente tiver tido conhecimento.

2 - O despacho é precedido de parecer do Ministério Público, de audição do condenado e 

de informação dos serviços de reinserção social.

3 - O despacho é notificado ao Ministério Público e ao condenado e comunicado aos 

serviços de reinserção social.

Artigo 222.º-D

Incidentes

1 - A infração grosseira ou repetida das regras de conduta, do disposto no plano de 

reinserção social ou dos deveres decorrentes do regime de permanência na habitação é 

imediatamente comunicada ao tribunal de execução das penas pelos serviços de reinserção 

social, através de relatório de incidentes.

2 - A condenação por crime cometido durante a execução da pena de prisão em regime de 

permanência na habitação é imediatamente comunicada ao tribunal de execução das penas, 

sendo-lhe remetida cópia da decisão condenatória.

3 - O incidente de incumprimento inicia-se com a autuação da comunicação referida nos 

números anteriores, aplicando-se correspondentemente o disposto no artigo 185.º.

4 - O despacho que aplique a medida de coação de prisão preventiva ao condenado em 

cumprimento de pena de prisão em regime de permanência na habitação é imediatamente 

comunicado ao tribunal de execução das penas.

5 - A decisão que mantenha ou revogue a execução da pena de prisão em regime de 

permanência na habitação é recorrível, aplicando-se correspondentemente o disposto no 
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artigo 186º, exceto quanto ao efeito suspensivo do recurso.»

Artigo 7.º

Alteração sistemática ao Código da Execução das Penas e Medidas Privativas de 

Liberdade

É introduzida a seguinte alteração sistemática ao Código da Execução das Penas e Medidas 

Privativas da Liberdade, aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro, e alterado pelas 

Leis n.ºs 33/2010, de 2 de setembro, 40/2010, de 3 de setembro, e 21/2013, de 21 de 

fevereiro:

a) O capítulo X do título IV do livro II passa a intitular-se «Regime de permanência 

na habitação» e integra os artigos 222.º-A a 222.º-D;

b) Os capítulos X, XI e XII do título IV do livro II, passam, respetivamente, a 

numerar-se XI, XII e XIII.

Artigo 8.º

Alteração à Lei n.º 33/2010, de 2 de setembro

Os artigos 1.º, 4.º, 7.º, 11.º,19.º, 20.º e 24.º da Lei n.º 33/2010, de 2 de setembro (Lei da 

Vigilância Eletrónica), passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 1.º

[...]

[...]
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b) Da execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação, prevista 

nos artigos 43.º e 44.º do Código Penal;

[...]

f) Da obrigação de permanência na habitação prevista nos números 1 e 3 do artigo 

274.º-A do Código Penal.

Artigo 4.º

[...]

1 - […].

2 - [...].

3 - [...].

4 - [...].

5 - [...].

6 - [...].

7 - Não se aplica o disposto no n.º 1 se o condenado ou o arguido não possuírem o 

discernimento necessário para avaliar o sentido e o alcance do consentimento».

Artigo 7.º

[...]

1 - […].

2 - O juiz solicita prévia informação aos serviços de reinserção social sobre a situação 

pessoal, familiar, laboral e social do arguido ou condenado, e da sua compatibilidade com 

as exigências da vigilância eletrónica e os sistemas tecnológicos a utilizar.

3 - [...].
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4 - A decisão especifica os locais e os períodos de tempo em que a vigilância eletrónica é 

exercida e o modo como é efetuada, levando em conta, nomeadamente, o tempo de 

permanência na habitação e as autorizações de ausência estabelecidas na decisão de 

aplicação da medida ou da pena.

5 - [...].

6 - [...].

Artigo 11.º

[...]

1 - As ausências do local determinado para a vigilância eletrónica são autorizadas pelo juiz, 

mediante informação prévia dos serviços de reinserção social quanto ao sistema 

tecnológico a utilizar, podendo o despacho ter natureza genérica.

2 - [...].

3 - [...].

4 - [...].

5 - [...].

Artigo 19.º

[...]

1 - Se do processo não resultar a informação necessária para a execução da pena de prisão 

em regime de permanência na habitação, referida na alínea b) do artigo 1.º, o tribunal 

solícita aos serviços de reinserção social a informação prévia prevista no n.º 2 do artigo 7.º, 

a elaborar no prazo de sete dias úteis.

2 - O tribunal notifica os serviços de reinserção social da sentença transitada em julgado 

que decida a execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação, devendo 

estes serviços proceder à instalação dos equipamentos de vigilância eletrónica no prazo 
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máximo de quarenta e oito horas.

Artigo 20.º

Individualização da execução

1 - A execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação orienta-se pelo 

princípio da individualização e tem por base a avaliação das necessidades de ressocialização 

do condenado.

2 - Sempre que a duração da pena for superior a seis meses ou sempre que o condenado 

não tiver ainda completado 21 anos de idade, os serviços de reinserção social elaboram um 

plano de reinserção social, que planifica as atividades e programas que visem a preparação 

do condenado para conduzir a sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer 

crimes.

3 - O plano de reinserção social, a elaborar no prazo de 30 dias, é homologado pelo 

tribunal, bem como as alterações relevantes que venham a justificar-se no decurso da 

execução.

Artigo 24.º

Regime de progressividade da execução

1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo anterior, o tribunal pode determinar a 

execução da adaptação à liberdade condicional em regime de progressividade, com base 

nos relatórios previstos no n.º 4 do artigo 188.º do Código da Execução das Penas e das 

Medidas Privativas da Liberdade e em outros elementos que o tribunal solicite aos serviços 

de reinserção social, nos termos do n.º 5 do artigo 188.º do mesmo Código.

2 - O regime de progressividade consiste no faseamento da execução, de modo a que o 

confinamento inicial do condenado à habitação possa ser progressivamente reduzido, 

através da concessão de períodos de ausência destinados à prossecução de atividades úteis 

ao processo de ressocialização.
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3 - O período diário de confinamento nunca pode ser inferior a doze horas, salvo situações 

excecionais a autorizar pelo juiz.

4 - O tribunal pode autorizar os serviços de reinserção social a administrar o regime de 

progressividade, sem prejuízo de ser informado, nos relatórios periódicos, da sua 

execução.»

Artigo 9.º

Aditamento à Lei n.º 33/2010, de 2 de setembro

São aditados à Lei n.º 33/2010, de 2 de setembro (Lei da Vigilância Eletrónica), os artigos

20.º-A, 28.º-A e 28.º B, com a seguinte redação:

«Artigo 20.º-A

Apoio social e económico

1 - A execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação não afeta o 

direito aos benefícios de segurança social previstos na lei.

2 - No decurso da execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação é 

prestado apoio social e económico ao condenado e ao seu agregado familiar que dele 

careçam para reforçar as condições de reinserção social.

3 - A execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação não desobriga as 

entidades públicas competentes da prestação de apoio social e económico no âmbito das 

respetivas atribuições, designadamente em matéria de segurança e ação social, emprego, 

formação profissional, ensino e saúde.

Artigo 28.º-A

Execução

1 - Se do processo não resultar a informação necessária para a imposição da obrigação de 

permanência na habitação referida na alínea f) do artigo 1.º, o tribunal solicita aos serviços 

de reinserção social a informação prévia prevista no n.º 2 do artigo 7.º, a elaborar no prazo 
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de sete dias úteis.

2 - O tribunal notifica os serviços de reinserção social da decisão transitada em julgado que 

imponha a obrigação de permanência na habitação referida no número anterior, tendo em 

vista a instalação dos equipamentos de vigilância eletrónica para o período coincidente com 

os meses de maior ocorrência de fogos.

Artigo 28.º-B

Ausências do local de vigilância eletrónica

Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º, a decisão que imponha a agente inimputável a 

obrigação de permanência na habitação referida na alínea f) do artigo 1.º especifica as 

autorizações de ausência necessárias à submissão do condenado a tratamentos e regimes de

cura ambulatórios apropriados.»

Artigo 10.º

Alteração sistemática à Lei n.º 33/2010, de 2 de setembro

É aditada ao capítulo II da Lei n.º 33/2010, de 2 de setembro, a secção V com a epígrafe 

«Obrigação de permanência na habitação por crime de incêndio florestal», que integra os

artigos 28.º-A e 28.º-B.

Artigo 11.º

Alteração à Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto

O artigo 114.º da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, alterada pela Lei n.º 40-A/2016, de 22 

de dezembro (Lei da Organização do Sistema Judiciário), passa a ter a seguinte redação:
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«Artigo 114.º

[...]

1- [...]

2- [...]

3- [...]:

a) […];

b) […];

c) […];

d) […];

e) […];

f) […];

g) […];

h) […];

i) […];

j) […];

k) Decidir sobre a homologação do plano de reinserção social e das respetivas 

alterações, as autorizações de ausência, a modificação das regras de conduta e a 

revogação do regime, quando a pena de prisão seja executada em regime de 

permanência na habitação;
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l) […];

m) […];

n) […];

o) […];

p) […];

q) […];

r) […];

s) […];

t) […];

u) […];

v) […];

w) […];

x) […].»

Artigo 12.º

Disposição transitória

1 - O condenado em prisão por dias livres ou em regime de semidetenção, por sentença 

transitada em julgado, pode requerer ao tribunal a reabertura da audiência para que:

a) A prisão pelo tempo que faltar seja substituída por pena não privativa da liberdade, 

sempre que esta realizar de forma adequada e suficiente as finalidades da punição; 
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ou

b) A prisão passe a ser cumprida, pelo tempo que faltar, no regime de permanência na 

habitação introduzido pela presente lei.

2 - À prisão em regime contínuo que resulte do incumprimento das obrigações de 

apresentação decorrentes da prisão por dias livres ou em regime de semidetenção pode 

aplicar-se o regime de permanência na habitação introduzido pela presente lei.

3 - Para efeito do disposto nos números anteriores, cada período correspondente a um fim-

de-semana equivale a cinco dias de prisão contínua.

Artigo 13.º

Norma revogatória

São revogados:

a) Os n.ºs 3 e 4 do artigo 45.º e o n.º 9 do artigo 274.º do Código Penal, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, e alterado pela Lei n.º 6/84, de 11 

de maio, pelos Decretos-Leis n.ºs 101-A/88, de 26 de março, 132/93, de 23 de 

abril, e 48/95, de 15 de março, pelas Leis n.ºs 90/97, de 30 de julho, 65/98, de 2 de 

setembro, 7/2000, de 27 de maio, 77/2001, de 13 de julho, 97/2001, 98/2001, 

99/2001 e 100/2001, de 25 de agosto, e 108/2001, de 28 de novembro, pelos 

Decretos-Leis n.ºs 323/2001, de 17 de dezembro, e 38/2003, de 8 de março, pelas 

Leis n.ºs 52/2003, de 22 de agosto, e 100/2003, de 15 de novembro, pelo Decreto-

Lei n.º 53/2004, de 18 de março, pelas Leis n.ºs 11/2004, de 27 de março, 31/2004, 

de 22 de julho, 5/2006, de 23 de fevereiro, 16/2007, de 17 de abril, 59/2007, de 4 

de setembro, 61/2008, de 31 de outubro, 32/2010, de 2 de setembro, 40/2010, de 
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3 de setembro, 4/2011, de 16 de fevereiro, 56/2011, de 15 de novembro, 19/2013, 

de 21 de fevereiro, e 60/2013, de 23 de agosto, pela Lei Orgânica n.º 2/2014, de 6 

de agosto, pelas Leis n.ºs 59/2014, de 26 de agosto, 69/2014, de 29 de agosto, e 

82/2014, de 30 de dezembro, pela Lei Orgânica n.º 1/2015, de 8 de janeiro, e pelas 

Leis n.ºs 30/2015, de 22 de abril, 81/2015, de 3 de agosto, 83/2015, de 5 de agosto, 

103/2015 de 24 de agosto, 110/2015, de 26 de agosto, 39/2016, de 19 de 

dezembro, e 8/2017, de 3 de março;

b) O artigo 487.º e o capítulo III do título II do livro X do Código de Processo Penal;

c) O artigo 125.º e o capítulo II do título XVI do livro I do Código da Execução das 

Penas e Medidas Privativas da Liberdade, aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 12 de 

outubro, e alterado pelas Leis n.ºs 33/2010, de 2 de setembro, 40/2010, de 3 de 

setembro, e 21/2013, de 21 de fevereiro;

d) O n.º 4 do artigo 20.º da Lei n.º 33/2010, de 2 de setembro;

e) Os artigos 226.º, 227.º e 228.º e o título II da parte V do Regulamento Geral dos 

Estabelecimentos Prisionais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 51/2011, de 11 de 

abril.

Artigo 14.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 18 de maio de 2017

O Primeiro-Ministro
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O Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares


