
 
 

 PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO À PROPOSTA DE LEI N.º 70/XIV 

 

Artigo 2.º 

Aditamento à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março 

São aditados à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual, os artigos 5.º-A, 

6.º-B, 6.º-C, 6.º-D e 8.º-A, com a seguinte redação: 

“Artigo 5.º-A 

Realização de assembleias de condóminos 

1 – A realização de assembleias de condóminos obedece às regras 

aplicáveis à realização de eventos corporativos, vigentes em cada 

momento e para a circunscrição territorial respetiva.  

2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, é permitida e incentivada 

a realização de assembleias de condóminos através de meios de 

comunicação à distância no ano de 2021, nos termos seguintes:  

a) Sempre que a administração do condomínio assim o determine ou 

a maioria dos condóminos o requeira, a assembleia de condóminos 

tem lugar por meios de comunicação à distância, 

preferencialmente, por videoconferência, ou em modelo misto, 

presencialmente e por videoconferência;  

b) Caso algum dos condóminos não tenha, fundamentadamente, 

condições para participar na assembleia de condóminos por meios 

de comunicação à distância e tenha transmitido essa 

impossibilidade à administração do condomínio, compete a esta 

assegurar-lhe os meios necessários, sob pena de a assembleia ter 

de se realizar presencialmente ou em modelo misto. 



 
 

3 - A assinatura e a subscrição da ata podem ser efetuadas por assinatura 

eletrónica qualificada ou por assinatura manuscrita, aposta sobre o 

documento original ou sobre documento digitalizado que contenha outras 

assinaturas.  

4 - Para efeitos do disposto no presente artigo, vale como subscrição a 

declaração do condómino, enviada por correio eletrónico, para o endereço 

da administração do condomínio, em como concorda com o conteúdo da 

ata que lhe tenha sido remetida pela mesma via, declaração esta que deve 

ser junta, como anexo, ao original da ata.  

5 - Compete à administração do condomínio a escolha por um ou por vários 

dos meios previstos na alínea anterior, bem como a definição da ordem de 

recolha das assinaturas ou de recolha das declarações por correio 

eletrónico, a fim de assegurar a aposição das assinaturas num único 

documento. 

6 - As assembleias de condóminos e a assinatura ou subscrição das 

respetivas atas que tenham sido realizadas antes da data entrada em vigor 

do presente regime são válidas e eficazes desde que tenha sido observado 

o procedimento previsto nos números anteriores. 

 

Artigo 6.º-B 

Prazos e diligências 

1 - […]  

2 - […] 

3 - […] 

4 - […] 

5 - […] 



 
 

a) […] 

b) […] 

c) A que seja proferida decisão final nos processos e procedimentos 

em relação aos quais o tribunal e demais entidades entendam não 

ser necessária a realização de novas diligências, caso em que não 

se suspendem os prazos para interposição de recurso, arguição de 

nulidades ou requerimento da retificação ou reforma da decisão. 

6 - […] 

7 - […] 

8 - […] 

9 - […] 

10 - […] 

11 - […]  

12 - […] 

13 - […] 

Artigo 6.º-C 

Prazos para a prática de atos procedimentais 

1 - […] 

2 - […] 

3 - […] 

4 - […] 

5 - Não são suspensos os prazos relativos a:  

a) […] 

b)  […] 



 
 

c) […] 

d) Procedimento do leilão para a Atribuição de Direitos de Utilização 

de Frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 

GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz, objeto do Regulamento n.º 987-A/2020, 

de 5 de novembro. 

6 - […] 

Artigo 6.º-D 

Eleição do Presidente da República 

O disposto nos artigos anteriores não se aplica aos prazos, atos e 

diligências processuais e procedimentais relativos à eleição do Presidente 

da República realizada a 24 de janeiro de 2021. 

 

Artigo 8.º-A 

Tratamento de dados no âmbito do plano de vacinação contra a COVID-

19 

1. No âmbito das operações necessárias à execução do plano de 

vacinação contra a COVID-19, é admitido o tratamento de dados 

pessoais, em particular de dados relativos à saúde, por motivos de 

interesse público no domínio da saúde pública.  

2. Para os efeitos previstos no número anterior, os dados relativos à 

saúde podem ser tratados por quaisquer profissionais mobilizados para a 

execução do plano de vacinação contra a COVID-19, os quais ficam 

sujeitos a dever de sigilo e confidencialidade.  

3. Para efeitos de convocatória de utentes para vacinação é admitido o 

tratamento de dados de contacto inscritos nos sistemas de informação 

de entidades públicas, designadamente os constantes da Base de Dados 



 
 

de Prescrições, do Registo de Saúde Eletrónico ou do Centro de Contacto 

do SNS24 e o recurso aos mesmos para atualização do Registo Nacional 

de Utentes.  

4. As entidades responsáveis pelos sistemas e serviços no âmbito dos 

quais sejam tratados dados pessoais, para efeitos do disposto no 

presente artigo, asseguram a implementação das medidas e requisitos 

técnicos mínimos de segurança inerentes ao tratamento de dados, 

nomeadamente no que respeita à definição de permissões de acesso, 

fixação de requisitos de autenticação prévia e registo eletrónico dos 

acessos e dados acedidos.” 

 

Artigo 3.º-A 

Produção de efeitos 

O disposto nos artigos 6.º-B a 6.º-D da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março produz efeitos 

à data de 22 de janeiro de 2021, sem prejuízo das diligências judiciais e atos 

processuais entretanto realizados e praticados. 

 

 

As Deputadas e os Deputados 


