
 

1 
Contribuinte nº 502 176 482 

Palácio da Mitra  Rua do Açúcar, nº 56  1950-009 LISBOA  Telef.: 218 438 390 a 98  Fax: 218 438 399 
E-mail: anafre@anafre.pt  Consulte-nos em www.anafre.pt 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS 
 

Projeto de Lei n.º 597/XIV/2.ª (PSD) – “Alargar o âmbito de aplicação da 
possibilidade de realização de reuniões por meios telemáticos existente 
para os órgãos autárquicos, para os órgãos colegiais e para a prestação 

de provas públicas, às reuniões das assembleias de condomínio, 
procedendo à sétima alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que 

aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação 
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença 

COVID-19” 
 

PARECER 
 
1 – A Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março contém medidas excecionais e temporárias de 
resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19. 
 
2 – O referido diploma legal foi objeto de oito alterações legislativas, a última das quais 
em 30 de setembro de 2020. 
 
3 – No que se reporta ao artigo 3.º do diploma, aplicável aos órgãos do poder local, 
estabelece-se que as reuniões dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias 
locais, das entidades intermunicipais e das respetivas conferências de representantes, 
comissões e grupos de trabalho possam ser realizadas por videoconferência ou outros 
meios de comunicação digital ou à distância adequados. 
 
4 – Esta possibilidade encontrava-se fixada inicialmente até 30 de junho de 2020, 
abrangendo as reuniões dos meses de abril e maio. 
 
5 – Posteriormente, através da Lei n. 28/2020, de 28 de julho, procedeu-se ao 
alargamento do aludido prazo até 31 de dezembro de 2020, introduzindo-se outros 
aspetos referentes ao modo de realização das reuniões, bem como da sua divulgação. 
 
6 – A ANAFRE pronunciou-se já favoravelmente sobre o Projeto de Lei n.º 594/XIV/2ª. 
que propõe uma alteração ao n.º 1 do art.º 3.º do diploma, alargando o prazo ali fixado 
até 30 de junho de 2021. 
 
7 – A alteração agora proposta prende-se com a redação do art.º 5.º daquele diploma 
legal, no qual se prevê a utilização de meios telemáticos, designadamente vídeo ou 
teleconferência, dos membros dos órgãos colegiais de entidades públicas ou privadas 
nas respetivas reuniões (n.º 1) e na prestação de provas públicas mediante 
videoconferência (n.º 2). 
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8 – Através da alteração agora proposta pretende-se fixar a possibilidade de extensão 
do regime contido nos nºs 1 e 2 da norma, às assembleias de condóminos. 
 
9 – Aquela alteração fundamenta-se no facto de,, ao longo do ano de 2020, não ter sido 
viável, em muitos casos, proceder à realização das referidas assembleias, por falta de 
condições para assegurar as regras de distanciamento e ocupação do espaço, o que 
originou dificuldades e conflitos vários entre vizinhos, face à não resolução dos assuntos 
inerentes à gestão do condomínio, designadamente e mais relevante, a aprovação das 
contas do ano anterior e do orçamento, os quais não querem ver-se repetidos no ano 
de 2021. 
 
10 – É previsível que se mantenham em vigor as inúmeras recomendações e orientações 
das autoridades de saúde pública para prevenir e combater a situação pandémica e a 
circunstância do atual estado de emergência poder vir ainda a ser renovado, bem como 
a necessidade de manter, pelo menos, no primeiro semestre de 2021, as medidas de 
prevenção da doença. 
 
10 – Assim, tendo em conta os fundamentos invocados no Projeto de Lei em apreço, a 
incerteza do que ainda possa vir a ocorrer no próximo ano, no âmbito da situação de 
pandemia e do combate e prevenção da doença, bem como as adequadas medidas 
sanitárias, em linha com a legislação em vigor e orientações da DGS, a ANAFRE dá 
parecer positivo à pretendida alteração legislativa, traduzida na possibilidade de 
realização das assembleias de condomínio através dos meios telemáticos previstos, 
assegurada que seja a sua existência por parte dos condóminos, ou ainda, através de um 
modelo misto (uso de meios telemáticos e presencial), sempre que o respetivo 
administrador o entenda adequado. 
 
Lisboa, 18 de dezembro de 2020 
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