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Prefácio

Prefácio
      Com o contínuo desenvolvimento e progresso social, o número de edifícios 
construídos na RAEM, em regime de propriedade horizontal, tem vindo a aumentar, 
sendo as fracções autónomas destes edifícios destinadas à finalidade habitacional, ao 
desenvolvimento económico e a actividades profissionais e culturais. A entidade que 
adquire uma fracção autónoma, a partir da data da sua aquisição, torna-se proprietário 
da fracção e comproprietário das partes comuns do edifício, com os demais adquirentes 
das fracções autónomas.

      No sentido de proporcionar aos condóminos dos edifícios, apoio técnico na 
administração dos edifícios, o Instituto de Habitação, procede à presente compilação 
das leis, decretos-leis, regulamentos e despachos relevantes, publicados em diferentes 
datas no boletim oficial, e publica-os sob a forma de colectânea de legislação, 
para assim facilitar a pesquisa e consulta do regime jurídico de administração de 
condomínios, por parte dos condóminos e trabalhadores nesta área.

       A presente colectânea inclui não só o actual regime jurídico da administração das 
partes comuns dos condomínios e a Lei da actividade comercial de administração de 
condomínios e a respectiva regulamentação, bem como a regulamentação prevista 
no Código Civil relativa à compropriedade e à propriedade horizontal, à Disciplina 
relativa à utilização dos prédios urbanos, ao regime jurídico da propriedade horizontal, 
à regulamentação sobre a administração de edifícios promovidos em regime de 
contrato de desenvolvimento para a habitação e ao regime da arbitragem e do Centro 
de Arbitragem de Administração Predial. 

       Acredita-se que a presente publicação das leis e dos regulamentos aplicáveis à 
administração dos condomínios, irá ajudar os condóminos no cumprimento das suas 
obrigações, e assim promover a criação dos órgãos de administração dos condomínios 
e melhorar a qualidade da administração das partes comuns dos edifícios. 

Maio de 2019 

O Presidente do Instituto de Habitação

                                                                               Arnaldo Santos 
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《 Código Civil 》 

Capítulo IV Compropriedade
Capítulo V Propriedade horizontal

   
 ( Artigos n.os 1299.º a 1326.º )
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Compropriedade e Propriedade horizontal

《Compropriedade》 e《Propriedade horizontal》

 (Artigos n.os 1299.º a 1326.º do《Código Civil》, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.o 39/99/M, de 3 de Agosto)

CAPÍTULO IV
Compropriedade

SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 1299.º
(Noção)

        1. Existe propriedade em comum, ou compropriedade, quando duas ou mais 
pessoas são simultaneamente titulares do direito de propriedade sobre a mesma 
coisa.

       2. Os direitos dos consortes ou comproprietários sobre a coisa comum são 
qualitativamente iguais, embora possam ser quantitativamente diferentes; as 
quotas presumem-se, todavia, quantitativamente iguais na falta de indicação em 
contrário do título constitutivo.

Artigo 1300.º
(Aplicação das regras da compropriedade a outras formas de comunhão)

      As regras da compropriedade são aplicáveis, com as necessárias 
adaptações, à comunhão de quaisquer outros direitos, sem prejuízo do disposto 
especialmente para cada um deles.
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Artigo 1301.º
(Posição dos comproprietários)

      1. Os comproprietários exercem, em conjunto, todos os direitos que 
pertencem ao proprietário singular; separadamente, participam nas vantagens 
e encargos da coisa, em proporção das suas quotas e nos termos dos artigos 
seguintes.

        2.  Cada consorte pode reivindicar de terceiro a coisa comum, sem que a 
este seja lícito opor-lhe que ela lhe não pertence por inteiro.

SECÇÃO II
Direitos e encargos do comproprietário

Artigo 1302.º
(Uso da coisa comum)

      1. Na falta de regulamento sobre o uso da coisa comum, a qualquer dos 
comproprietários é lícito servir-se dela, contanto que a não empregue para fim 
diferente daquele a que a coisa se destina e não prive os outros consortes do uso 
a que igualmente têm direito.

       2. O uso da coisa comum por um dos comproprietários não constitui posse 
exclusiva ou posse de quota superior à dele, salvo se tiver havido inversão do 
título.

Artigo 1303.º
(Regulamento)

       1. Por decisão tomada pela unanimidade dos consortes, estes podem adoptar 
um regulamento no qual sejam definidos os termos em que a administração é 
efectuada e a quem esta deva ser deferida, bem como as regras sobre o uso da 
coisa.

        2. O regulamento relativo a bens sujeitos a registo só é oponível a terceiros 
desde que conste do registo.
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      3. Referindo-se a bens não sujeitos a registo, o regulamento é inoponível 
em prejuízo dos consortes supervenientes, salvo quando se prove que estes o 
conheciam à data da aquisição dessa qualidade, bem como dos demais terceiros, 
salvo quando se prove que estes o conheciam no momento em que participaram 
no negócio relativo àquele bem.

 Artigo 1304.º
(Administração da compropriedade)

         1. Na falta de regras especiais constantes do regulamento sobre
administração da compropriedade, esta cabe a todos os comproprietários, os 
quais têm poderes para praticarem individualmente os actos necessários à 
conservação da coisa e conjuntamente os demais actos de administração.

      2. Contudo, qualquer dos consortes tem o direito de se opor ao acto de 
conservação que outro consorte pretenda realizar, salvo os indicados na alínea b) 
do artigo seguinte que se não compadeçam com a delonga, cabendo à maioria 
referida na alínea a) do número seguinte decidir sobre o mérito da oposição.

      3. Salvo quando o regulamento preceitue de modo distinto, os actos que 
devam ser praticados conjuntamente estão dependentes do acordo dos consortes 
que representem:

            a) Tratando-se de actos de administração ordinária, mais de metade
              do valor total da coisa;

            b) Tratando-se de actos de administração extraordinária, mais de
              dois terços do mesmo valor.

       4. Sempre que não seja possível formar a maioria legal exigida, a qualquer 
dos comproprietários é lícito recorrer ao tribunal, que decidirá segundo juízos 
de equidade.
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Artigo 1305.º
(Actos indispensáveis ou urgentes)

        Ainda que para a administração em geral, ou para determinada categoria de 
actos, seja exigido o assentimento de todos os consortes, ou da maioria deles, a 
qualquer dos comproprietários é sempre lícito:

         a) Requerer que os actos de administração indispensáveis à manutenção
             do valor e utilidade da coisa sejam executados ou, sendo necessário , 
            sejam ordenados pelo juiz;

         b)  Praticar os actos urgentes de administração destinados a evitar um dano
             iminente.

Artigo 1306.º
(Violação das regras de administração)

        Os actos realizados em contravenção das regras de administração tornam o 
autor responsável pelo prejuízo a que der causa, e são anuláveis se as regras de 
administração forem oponíveis à contraparte.

Artigo 1307.º
(Disposição e oneração da quota)

       1. O comproprietário pode dispor de toda a sua quota na comunhão ou de 
parte dela, mas não pode, sem consentimento dos restantes consortes, alienar 
nem onerar parte especificada da coisa comum.

        2. A disposição ou oneração de todo o bem ou de sua parte especificada 
sem consentimento dos restantes consortes é havida como disposição ou 
oneração de coisa alheia.

       3. A disposição da quota está sujeita à forma exigida para a disposição da 
coisa.
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Artigo 1308.º
(Direito de preferência)

       1. O comproprietário goza do direito de preferência e tem o primeiro lugar 
entre os preferentes legais no caso de venda, ou dação em cumprimento, a 
estranhos da quota de qualquer dos seus consortes.

     2. É aplicável à preferência do comproprietário, com as adaptações 
convenientes, o disposto nos artigos 410.º a 412.º

       3. Sendo dois ou mais os preferentes, a quota alienada é adjudicada a todos, 
na proporção das suas quotas.

Artigo 1309.º
(Acção de preferência)

      1. O comproprietário a quem se não dê conhecimento da venda ou dação 
em cumprimento tem o direito de haver para si a quota alienada, contanto que o 
requeira dentro do prazo de 6 meses, a contar da data em que teve conhecimento 
dos elementos essenciais da alienação, e deposite, nos 8 dias seguintes ao 
despacho que ordene a citação, o preço devido, acrescido das despesas, quando 
e na medida em que o beneficiem, com emolumentos notariais e de registo e 
com impostos devidos pela aquisição.

      2. O direito de preferência e a respectiva acção não são prejudicados pela 
modificação ou revogação da alienação, ainda que estes efeitos resultem de 
confissão ou transacção judicial.

Artigo 1310.º
(Benfeitorias necessárias)

      1. Os comproprietários devem contribuir, em proporção das respectivas 
quotas, para as despesas necessárias à conservação ou fruição da coisa comum, 
sem prejuízo da faculdade de se eximirem do encargo renunciando ao seu 
direito.
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      2. A renúncia, porém, não é válida sem o consentimento dos restantes 
consortes, quando a despesa tenha sido anteriormente aprovada pelo interessado, 
e é revogável sempre que as despesas previstas não venham a realizar-se.

       3. A renúncia do comproprietário está sujeita à forma prescrita para a 
doação e aproveita a todos os consortes, na proporção das respectivas quotas.

Artigo 1311.º
(Direito de exigir a divisão)

      1. Nenhum dos comproprietários é obrigado a permanecer na indivisão, 
salvo quando se houver convencionado que a coisa se conserve indivisa.

        2. O prazo fixado para a indivisão da coisa não pode exceder 5 anos; mas é 
lícito renovar este prazo, uma ou mais vezes, por nova convenção.

        3. A cláusula de indivisão só vale em relação a terceiros se:

            a) Respeitando a compropriedade a coisas imóveis ou a coisas móveis 
                sujeitas a registo, constar do registo;

            b) Respeitando a compropriedade a coisas não sujeitas a registo, constar       
                do acto de alienação através de declaração escrita assinada pelo
                adquirente.

Artigo 1312.º
(Processo da divisão)

        1. A divisão é feita amigavelmente ou nos termos da lei de processo.

        2. A divisão amigável está sujeita à forma exigida para a alienação onerosa 
da coisa.
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CAPÍTULO V
Propriedade horizontal

SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 1313.º
(Princípio geral)

      Podem pertencer a proprietários diversos, em regime de propriedade 
horizontal, as fracções que integram um condomínio, em condições de 
constituírem unidades independentes.

Artigo 1314.º
(Âmbito do condomínio)

     1. O condomínio pode ser integrado por um único edifício ou por um 
conjunto de edifícios.

        2. Para que um conjunto de edifícios possa integrar um mesmo condomínio 
é necessário que os edifícios que o compõem estejam funcionalmente ligados 
entre si pela existência de partes comuns ao conjunto dos edifícios afectadas ao 
uso de todos ou parte dos condóminos.

       3. No caso referido no número anterior, é considerado edifício cada bloco 
ou corpo distinto dotado de autonomia funcional e saída própria para uma parte 
comum do condomínio ou para a via pública, ainda que seja construído sobre 
pódium comum.

      4. Entende-se por prédio, para efeitos do disposto no presente capítulo, o 
solo e o edifício ou conjunto de edifícios que integram o condomínio.
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Artigo 1315.º
(Objecto da propriedade horizontal)

        1. Podem ser objecto de propriedade horizontal as fracções autónomas que, 
além de constituírem unidades independentes, sejam distintas e isoladas entre si, 
com saída própria para uma parte comum do condomínio ou para a via pública.

       2. Podem ainda constituir fracções autónomas os lugares de estacionamento, 
desde que o respectivo espaço seja suficientemente delimitado e tenha saída 
própria para uma parte comum do condomínio ou para a via pública, mesmo 
que esses lugares não constituam unidades distintas e isoladas entre si.

        3. Entende-se por espaço suficientemente delimitado a área individualizada 
pela demarcação, por forma indelével, dos seus limites de contiguidade, com 
afixação de numeração ou designação própria e, quando seja o caso, a indicação 
da designação da fracção autónoma em que esteja integrada, ou a cujo uso 
exclusivo se ache afecto.

Artigo 1316.º
(Falta de requisitos legais)

      1. A falta de requisitos legalmente exigidos importa a nulidade do título 
constitutivo da propriedade horizontal e a sujeição do prédio ao regime de 
compropriedade, atribuindo-se a cada consorte a quota que lhe tiver sido 
fixada nos termos do n.º 1 do artigo 1318.° ou, na falta de fixação, a quota 
correspondente ao valor relativo da sua fracção.

       2. Caso o condomínio incida sobre um conjunto de edifícios estruturalmente 
autónomos, a nulidade do título que derive da falta das condições pressupostas 
no n.º 2 do artigo 1314.º leva à sujeição de cada edifício ao regime que se lhe 
aplicaria se não integrasse um mesmo condomínio.

        3. A nulidade do título é invocável por qualquer condómino ou outro titular 
de interesse pessoal, directo e legítimo, bem como pelo Ministério Público sob 
participação da entidade pública a quem caiba a aprovação ou fiscalização das 
construções.
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SECÇÃO II
Constituição

Artigo 1317.º
(Princípio geral)

       1. A propriedade horizontal pode ser constituída por negócio jurídico, acto 
administrativo, usucapião ou decisão judicial.

        2. A constituição da propriedade horizontal por acto administrativo 
dá-se nos casos de destinação do prédio à construção em fracções autónomas, 
valendo como título constitutivo a memória descritiva das fracções autónomas 
que acompanha o projecto de construção, logo que este esteja aprovado pela 
entidade competente.

      3. A constituição da propriedade horizontal por decisão judicial pode ser 
proferida, nomeadamente, em acção de divisão de coisa comum ou em processo 
de inventário, podendo ter lugar a requerimento de qualquer consorte, desde que 
no caso se verifiquem os requisitos exigidos pelo artigo 1315.º

Artigo 1318.º
(Individualização das fracções)

      1. As fracções autónomas são individualizadas nos títulos constitutivos da 
propriedade horizontal e nas descrições prediais por uma designação distinta ou 
qualquer outra referência que as diferencie das demais, fixando-se, através de 
critérios objectivos definidos pelo requerente, o valor relativo de cada fracção, 
expresso em percentagem ou permilagem do valor total do condomínio.

        2. Se o condomínio pode ser sujeito ao regime de administração complexa é 
atribuído no título constitutivo, além do valor percentual ou permilar da fracção 
no condomínio, o valor percentual ou permilar da mesma no subcondomínio a 
que pertence.*

      3. A designação de cada fracção autónoma, de edifício composto por mais do 
que uma fracção, é formada pelo número do piso ou andar ou outra designação 
convencional destes e por uma letra maiúscula, segundo a ordem alfabética, ou 
numeração que lhe competir no piso ou andar do edifício em que se localiza.



20

Colectânea de Legislação sobre Administração de Condomínios

      4. A designação de cada fracção autónoma deve ser afixada com carácter 
visível e permanente no respectivo acesso ou junto dele.

* Redacção dada pela Lei n.º 14/2017 (Regime jurídico da administração das 
partes comuns do condomínio).

Artigo 1319.º
(Individualização dos edifícios e dos subcondomínios)

       1. Sendo o condomínio integrado por um conjunto de edifícios, é atribuída 
a cada edifício, independentemente do regime de administração a que fique 
sujeito o condomínio, uma designação própria formada por um número ou por 
uma letra maiúscula, de acordo com uma sequência que atenda à disposição dos 
edifícios, ou por outra expressão convencional.

       2. O preceituado no número anterior é igualmente aplicável, com as devidas 
adaptações, aos subcondomínios que o título constitutivo preveja nos termos 
das alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo seguinte; no caso da alínea a) a designação 
dos subcondomínios, quando não coincidentes com os edifícios, tem de ser 
diferenciável da adoptada para estes.

Artigo 1320.º
(Outras menções constantes do título)

      1. Além das especificações referidas nos dois artigos anteriores, o título 
constitutivo deve ainda conter a menção do fim a que se destina cada fracção, e 
cada parte comum que seja afectada a fins específicos.

        2. O título constitutivo pode ainda conter, designadamente:

            a) Cláusula que permita sujeitar o condomínio de um conjunto de edifícios 
                  ao regime de administração complexa e para o efeito delimite os
                respectivos subcondomínios;*

            b) Cláusula que permita sujeitar o condomínio de um único edifício ao
                regime de administração complexa, observados os pressupostos 
                  definidos no n.º 4, e para o efeito delimite os respectivos subcondomínios;*
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            c) O regulamento do condomínio, disciplinando o uso, fruição, segurança 
                e conservação, quer das partes comuns, quer das fracções autónomas;

            d) A previsão da obrigatoriedade da celebração de compromissos 
                arbitrais para a resolução de litígios emergentes das relações do
                condomínio.

      3. A cláusula prevista na alínea a) do número anterior só pode prever 
subcondomínios não coincidentes com os próprios edifícios que compõem o 
condomínio quando tal corresponda a interesses dignos de protecção legal, e a 
delimitação se faça com base em critérios razoáveis.

      4. O condomínio de um único edifício só pode ser submetido ao regime 
de administração complexa quando cada uma das secções de que o edifício é 
constituído:*

            a) É composta por várias fracções autónomas;*

            b) Possui acesso individualizado;*

            c) Dispõe de partes comuns destinadas ao seu serviço;*

            d) Fica afectada a uma finalidade própria e distinta das outras secções.*

* Redacção dada pela Lei n.º 14/2017 (Regime jurídico da administração das 
partes comuns do condomínio).

Artigo 1321.º
(Modificação do título)

      1. O título constitutivo da propriedade horizontal pode ser modificado 
mediante deliberação tomada pela unanimidade dos condóminos de todo o 
condomínio, ou excepcionalmente do respectivo subcondomínio, nos termos 
da alínea e) do artigo 1367.º, devendo essa deliberação, em qualquer dos 
casos, constar de documento com as respectivas assinaturas reconhecidas; a 
inobservância do disposto nos artigos 1314.º e 1315.º importa a nulidade da 
deliberação e a aplicação, com as necessárias adaptações, do disposto no n.º 3 
do artigo 1316.º
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      2. Se faltar a unanimidade, mas a proposta de modificação houver obtido 
o voto favorável de condóminos que representem, pelo menos, dois terços do 
valor total do condomínio ou do subcondomínio, consoante os casos, pode 
solicitar-se ao tribunal o suprimento do acordo dos restantes condóminos.

       3. O suprimento referido no número anterior nunca será dado em violação 
do disposto na lei ou de interesses ponderosos dos condóminos que não deram o 
seu consentimento.

       4. No que diga respeito aos elementos referidos nas alíneas c) e d) do n.º 2 
do artigo anterior, a regra da unanimidade prevista no n.º 1 é substituída pela da 
maioria representativa do valor.

      5. As modificações do título constitutivo relativas à destinação das partes 
comuns ficam sujeitas ao regime fixado no artigo 1334.º; ao mesmo regime 
ficam sujeitas as modificações relativas à destinação das partes próprias, com a 
diferença de que dependem também do acordo dos respectivos titulares.

Artigo 1322.º
(Junção e divisão de fracções autónomas) 

       1. Não é necessária a autorização dos restantes condóminos para a junção, 
numa só, de duas ou mais fracções do mesmo edifício, desde que estas sejam 
contíguas.

      2. A contiguidade das fracções é dispensada quando se trate de juntar 
fracções autónomas com outras correspondentes a lugares de estacionamento e 
a arrecadações.

      3. À divisão de fracções aplica-se, com as devidas adaptações, o disposto 
nos números anteriores, salvo se a lei ou o título constitutivo impedirem a 
divisão, ou definirem outros critérios para a sua admissibilidade.

       4. Ao condómino que juntar ou dividir as fracções cabe o poder de, por acto 
unilateral constante de documento com assinatura reconhecida, introduzir a 
correspondente modificação no título constitutivo.
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      5. O acto de junção e divisão de fracções autónomas deve ser participado 
pelo interessado, para efeitos de harmonização da memória descritiva e da 
matriz, às entidades públicas competentes, respectivamente, para a aprovação 
ou fiscalização das construções e para a cobrança de impostos sobre os prédios, 
dando-se ainda conhecimento ao órgão de administração do edifício no prazo de 
30 dias.

SECÇÃO III
Direitos dos condóminos sobre o prédio e suas limitações

Artigo 1323.º
(Direitos dos condóminos sobre o prédio)

      1. Cada condómino é proprietário exclusivo da fracção que lhe pertence e 
comproprietário das partes comuns do condomínio.

      2. O conjunto dos dois direitos é incindível; nenhum deles pode ser 
alienado separadamente, nem é lícito renunciar à parte comum como meio de o 
condómino se desonerar das despesas necessárias à sua conservação ou fruição.

Artigo 1324.º
(Partes comuns do condomínio)

        1. São comuns as seguintes partes do condomínio:

            a) O direito sobre o solo que serve de base à constituição da propriedade
                horizontal;

            b) Os alicerces, colunas, pilares, paredes mestras, fachadas e todas as
                partes que constituam a estrutura dos edifícios;

            c) Os pátios e jardins anexos ao edifício ou edifícios do condomínio;

            d) Os terraços de cobertura ou telhados dos edifícios do condomínio;

            e) Os ascensores;
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            f  ) As entradas, vestíbulos, escadas, corredores e vias de uso ou passagem
                 comum a dois ou mais condóminos;

            g)  As instalações gerais de água, electricidade, ar condicionado, 
                aquecimento, gás, comunicações e semelhantes.

            h) As dependências destinadas ao uso e habitação do porteiro, salvo se
                constituírem fracção autónoma nos termos do título constitutivo da 
                propriedade horizontal;

            i)  Os lugares de estacionamento, quando não constituam fracções 
                autónomas nem partes integrantes das mesmas, nos termos dos n.os 2 e
                3 do artigo 1315.º;

             j) Em geral, as coisas que não sejam afectadas ao uso exclusivo de um
                dos condóminos.

       2. O título constitutivo pode afectar ao uso exclusivo de um condómino ou 
conjunto de condóminos:

            a)  As partes comuns previstas nas alíneas c) a e) do número anterior,
                desde que exista uma destinação objectiva das mesmas à utilização
                exclusiva por parte das fracções em causa;

            b) Os lugares de estacionamento referidos na alínea i) do número
                anterior, devendo os mesmos ficar delimitados nos termos do n.º 3 
                do artigo 1315.º

        3. Sendo o condomínio composto por edifícios estruturalmente autónomos, 
poderá o título constitutivo considerar como partes de cada edifício o direito 
ao solo em que este está implantado, assim como os pátios e jardins anexos ao 
mesmo que estejam funcionalmente afectos ao seu uso exclusivo; os alicerces, 
colunas, pilares, paredes mestras, fachadas e todas as partes que constituam a 
estrutura de edifício estruturalmente autónomo, e se este for constituído apenas 
por uma fracção, as restantes partes do mesmo, consideram-se, no silêncio do 
título, partes do edifício a que pertencem.
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      4. Encontrando-se o condomínio sujeito ao regime de administração 
complexa, são partes comuns de cada um dos subcondomínios:*

            a) As partes referidas na alínea a) do número seguinte que, nos termos
                do título constitutivo, forem consideradas como partes desse
                subcondomínio ou que estejam afectadas ao seu uso exclusivo;*

            b) As partes referidas nas alíneas d) a h) do n.º 1, quando façam parte 
                ou sirvam unicamente esse subcondomínio;*

            c) Os lugares comuns de parques de estacionamento que sirvam apenas
                esse subcondomínio e tenham saída própria para a via pública ou 
                para uma parte comum do condomínio ou subcondomínio;*

            d) Os alicerces, colunas, pilares, paredes mestras, fachadas e todas as
                partes que constituam a estrutura de um único subcondomínio;*

            e) Em geral, as partes comuns que façam parte ou sirvam unicamente 
                esse subcondomínio.*

     5. Encontrando-se o condomínio sujeito ao regime de administração 
complexa, são partes comuns de todo o condomínio:*

            a) O direito sobre o solo que serve de base à constituição da propriedade
                horizontal, os pátios e jardins anexos aos edifícios e o pódium
                comum aos vários subcondomínios, salvo as partes que, nos termos 
                do título constitutivo, forem consideradas como partes de um
                subcondomínio ou que estejam afectadas ao uso exclusivo desse
                subcondomínio;*

            b) As partes referidas nas alíneas d) a h) do n.º 1, quando não façam
                parte nem sirvam unicamente um subcondomínio;* 

            c) Os restantes lugares comuns de estacionamento, não referidos na
                alínea c) do número anterior;*  

            d) Os alicerces, colunas, pilares, paredes mestras, fachadas e todas as
                partes que constituam a estrutura comum dos vários subcondomínios;*
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            e) Em geral, todas as coisas, incluindo edifícios ou partes dos mesmos, 
                que sirvam o condomínio no seu conjunto.*

* Redacção dada pela Lei n.º 14/2017 (Regime jurídico da administração das 
partes comuns do condomínio).

Artigo 1325.º
(Limitações ao exercício dos direitos)

      1. Os condóminos, nas relações entre si, estão sujeitos, de um modo geral, 
quanto às fracções que exclusivamente lhes pertencem e quanto às partes 
comuns, às limitações impostas, respectivamente, aos proprietários e aos 
comproprietários de coisas imóveis.

        2. É especialmente vedado aos condóminos: 

            a) Prejudicar, quer com obras novas, quer por falta de reparação, a 
                segurança, a linha arquitectónica ou o arranjo estético do prédio;

            b) Dar à fracção uso diverso do fim a que a mesma é destinada;

            c) Praticar quaisquer actos ou actividades que estejam proibidos no título
                constitutivo.

      3. O título constitutivo da propriedade horizontal, o regulamento e os 
órgãos do condomínio não podem impor limitações abusivas aos direitos dos 
condóminos, quanto às partes próprias ou comuns; consideram-se abusivas 
as limitações que não sejam justificadas pela especial destinação, localização 
ou características do prédio, ou por exigências de utilização comum ou 
convivência.

Artigo 1326.º
(Direitos de preferência e de divisão)

      Os condóminos não gozam do direito de preferência na alienação de 
fracções nem do direito de pedir a divisão das partes comuns.
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《 Regime Jurídico da Propriedade Horizontal 》

   ( Artigos n.os 37.º a 42.º, tendo os restantes sido 
revogados pelo Código Civil )





29

Lei n.o 25/96/M, de 9 de Setembro

Lei n.º 25/96/M de 9 de Setembro

Regime Jurídico da Propriedade Horizontal

        A Assembleia Legislativa decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
30.º do Estatuto Orgânico de Macau, para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.º a Artigo 36.º*
* Revogado - Consulte também: Decreto-Lei n.º 39/99/M

CAPÍTULO V
Disposições relativas ao registo

Artigo 37.º
(Memória descritiva das fracções)

      1. Os projectos apresentados para os fins previstos no n.º 3 do artigo 4.º, 
devem ser instruídos com a memória descritiva das fracções autónomas, 
assinada pelo proprietário do prédio e pelo arquitecto responsável, da qual 
devem constar:

            a) A denominação do prédio, havendo-a, e a sua situação por referência
                à rua, números de polícia, se os houver, ou confrontações;

            b) A área do terreno afecto à implantação do edifício, com discriminação
                da coberta e descoberta;

            c) O número da descrição na Conservatória do Registo Predial, 
                havendo-o;

            d) A especificação das fracções autónomas nos termos do artigo 5.º;
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            e) A indicação das partes comuns referidas no n.º 2 do artigo 10.º, que
                 façam parte do edifício;

            f) Os direitos eventualmente atribuídos aos condóminos sobre as 
                partes comuns, nomeadamente quanto ao uso de lugares de
                estacionamento, terraços ou logradouros.

      2. No caso previsto no artigo 6.º, designadamente quando destinados à 
construção por fases, as menções da alínea d) do número anterior são feitas 
com referência a cada um dos edifícios que compõem o conjunto; neste caso, é 
atribuído a cada um deles uma designação ou numeração específica e fixado o 
seu valor relativo, expresso em percentagem ou permilagem do valor total do 
conjunto.

       3. Em caso de alterações ao projecto, que afectem a individualização ou o 
valor das fracções autónomas, é apresentada nova memória descritiva, assinada 
nos termos do n.º 1 deste artigo; aprovadas as alterações, a Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes comunicá-las-á oficiosamente à 
Conservatória do Registo Predial, para efeitos de anotação.

      4. O arquitecto que proceda às alterações do projecto é solidariamente 
responsável com o proprietário pela conformidade do projecto com as 
disposições legais aplicáveis.

      5. Não poderão ser aprovados os projectos ou as suas alterações que não 
se encontrem instruídas nos termos dos números anteriores, ou quando se 
especifiquem como fracções autónomas partes do edifício que não sejam 
suficientemente distintas e isoladas ou que, segundo as condições da aprovação, 
se destinem a usos comuns.
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Artigo 38.º
(Documentos para registo)

      1. O registo da propriedade horizontal, constituída nos termos do n.º 3 do 
artigo 4.º, é feito com base em certidão da memória descritiva das fracções 
autónomas, ou seu duplicado ou fotocópia de que conste a indicação de 
recebimento pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
e bem assim da decisão de aprovação do projecto e alterações ao mesmo, ou de 
qualquer documento comprovativo dessa aprovação, o qual é emitido por aquela 
Direcção de Serviços.
 
      2. O proprietário ou qualquer interessado podem requerer certidão da 
memória descritiva ou da decisão de aprovação do projecto e suas alterações, a 
qual será passada independentemente de despacho no prazo de dez dias.

Artigo 39.º
(Registo provisório por natureza)

      1. É feita como provisória por natureza a inscrição da constituição da 
propriedade horizontal e das suas alterações quando requerida depois da 
aprovação do projecto, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º, e antes de concluída a 
construção do edifício.

       2. A inscrição referida no número anterior, se não for também provisória por 
dúvidas, mantém-se em vigor pelo prazo de 3 anos e é convertida em definitiva 
com base na licença de utilização e em documento que prove a inscrição do 
prédio na matriz ou a participação para o efeito.

      3. A requerimento de qualquer interessado o registo provisório pode ser 
renovado, por períodos de igual duração, mediante declaração da razão de 
subsistência da provisoriedade.

       4. Na descrição predial correspondente é feito, sob a menção de «obra em 
projecto», o averbamento da construção e das fracções autónomas projectadas, 
por dependência da inscrição referida no n.º 1 deste artigo; convertida esta em 
definitiva, é feito o averbamento da conclusão da obra.
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      5. Far-se-ão por averbamento as alterações registrais decorrentes da 
modificação dos projectos que hajam servido de base quer ao registo provisório, 
quer ao definitivo.

Artigo 40.º
(Registo de conjuntos de edifícios)

       1. Se a propriedade horizontal for constituída sobre conjuntos de edifícios 
previstos no artigo 6.º, além da descrição genérica do prédio, é aberta uma 
descrição distinta por cada bloco, e relativamente a cada um deles é feita uma 
descrição distinta para cada uma das fracções autónomas que nele se integra.

      2. Na descrição genérica do conjunto são mencionadas as designações ou 
números dos blocos que compõem o prédio, o valor percentual de cada bloco 
relativamente ao total, e as partes comuns a todos os blocos.

      3. À descrição de bloco corresponde o número da descrição genérica, 
seguido de numeração ou designação diferenciadores.

        4. Se o edifício for construído por fases correspondentes a blocos ou corpos 
distintos, o registo da propriedade horizontal constituída sobre o conjunto 
projectado pode ser requerido por inscrições referidas a cada um deles.

      5. As inscrições de constituição da propriedade horizontal devem mencionar, 
além do valor relativo das fracções, o valor relativo de cada bloco.
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Artigo 41.º
(Registo e licença de utilização)

      1. É obrigatório o registo provisório da constituição da propriedade 
horizontal nos termos do n.º 3 do artigo 4.º

      2. Desde que o pedido de registo seja correctamente instruído com os 
documentos mencionados no n.º 1 do artigo 38.º, este não pode ser recusado 
nem ficar dependente da apresentação de quaisquer outros elementos alheios à 
propriedade horizontal.

      3. A entrega das licenças de utilização depende da prova de se haver 
efectuado o registo previsto no n.º 1.

CAPÍTULO VI
Disposições finais e transitórias

Artigo 42.º
(Inscrição matricial)

      1. Homologado o auto de vistoria e emitida a licença de utilização, a 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes remeterá 
oficiosamente à Direcção dos Serviços de Finanças, para efeitos de inscrição 
matricial, cópia do respectivo auto e da memória descritiva.

      2. Da remessa referida no número anterior, a Direcção dos Serviços de 
Solos, Obras Públicas e Transportes dará conhecimento ao interessado.

       3. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, qualquer interessado pode promover 
junto da Direcção dos Serviços de Finanças a inscrição do prédio na matriz.
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Artigo 43.º a Artigo 48.º*
* Revogado - Consulte também: Decreto-Lei n.º 39/99/M

Aprovada em 31 de Julho de 1996.

A Presidente da Assembleia Legislativa, Anabela Sales Ritchie.

Promulgada em 2 de Setembro de 1996.

Publique-se.

O Encarregado do Governo, Henrique Lages Ribeiro.
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《 Regime jurídico da administração das partes 
comuns do condomínio 》
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Lei n.º 14/2017 

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

Lei n.º 14/2017

Regime jurídico da administração das partes comuns do condomínio

       A Assembleia Legislativa decreta, nos termos da alínea 1) do artigo 71.º da 
Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer como lei, o 
seguinte: 

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1.º
Objecto e âmbito

      1. A presente lei estabelece o regime jurídico da administração das partes 
comuns do condomínio. 

       2. A administração do condomínio abrange os actos tendentes a promover 
e disciplinar o uso, a fruição, a segurança, a conservação e o melhoramento das 
partes comuns do condomínio, bem como os demais actos que, nos termos da 
presente lei, caibam nas atribuições dos órgãos do condomínio. 

      3. Os regimes estabelecidos ao abrigo da presente lei não prejudicam a 
aplicação de regimes especiais, nomeadamente na administração dos edifícios 
construídos ao abrigo da Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação económica). 

Artigo 2.º
Regimes de administração

       1. A administração do condomínio fica sujeita ao regime de administração 
simples, salvo nos casos previstos no número seguinte, nos quais é admitido o 
regime de administração complexa. 

       2. O regime de administração complexa só é admitido quando se verifique 
uma das seguintes situações: 
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            1) O título constitutivo da propriedade horizontal contenha cláusula
                prevista na alínea a) ou na alínea b) do n.º 2 do artigo 1320.º do
                Código Civil; 

            2) Dois ou mais edifícios de que o condomínio é composto tenham mais 
                de dez fracções autónomas e esteja atribuído a cada uma, no título 
                constitutivo da propriedade horizontal, o valor percentual ou permilar 
                da fracção autónoma no condomínio e o valor percentual ou permilar
                da mesma no subcondomínio a que pertence. 

      3. Em qualquer dos casos previstos no número anterior, a administração 
do condomínio fica sujeita ao regime de administração simples até que a 
assembleia de um dos subcondomínios eleja uma administração própria. 

        4. No regime de administração complexa designa-se por subcondomínio: 

            1) Na hipótese da alínea a)  do n.º 2 do artigo 1320.º do Código Civil, 
                cada uma das secções do condomínio como tais definidas no título 
                constitutivo da propriedade horizontal; 

            2) Na hipótese da alínea b)  do n.º 2 do artigo 1320.º do Código Civil, 
                cada uma das secções de que o edifício é composto e que são 
                como tais definidas no título constitutivo da propriedade horizontal; 

            3) Na hipótese da alínea 2) do n.º 2, cada um dos edifícios de que o 
                condomínio é composto. 

Artigo 3.º
Órgãos do condomínio

      1. No regime de administração simples há um órgão de natureza 
deliberativa, designado por assembleia geral do condomínio, e um órgão de 
natureza executiva, designado por administração. 

       2. O regime de administração complexa compreende: 

            1) Ao nível de cada subcondomínio, um órgão de natureza deliberativa,
                designado por assembleia do subcondomínio, e um órgão de natureza
                executiva, designado por administração do subcondomínio; 
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            2) Ao nível do condomínio no seu conjunto, um órgão de natureza
                deliberativa, designado por assembleia geral do condomínio, e um 
                órgão de natureza executiva, designado por administração do 
                condomínio. 

      3. Cada órgão de natureza executiva deve usar uma designação composta 
pela expressão “Administração” e por referências que permitam identificar o 
condomínio ou o respectivo subcondomínio. 

CAPÍTULO II
Regime de administração simples

SECÇÃO I
Direitos, obrigações e encargos dos condóminos quanto à administração

Artigo 4.º
Direitos do condómino

        São direitos do condómino: 
            1) Participar e votar nas reuniões da assembleia geral do condomínio; 

            2) Proceder à convocação de reuniões da assembleia geral do
                condomínio nos casos previstos na presente lei;

            3) Apresentar à administração sugestões, pedidos ou queixas sobre a 
                execução das funções atribuídas a esse órgão; 

            4) Recorrer para  a assembleia geral do condomínio dos actos da
                administração; 

            5) Intentar acção judicial contra a administração por violação culposa 
                das suas obrigações; 

            6) Outros direitos atribuídos pela lei. 



Colectânea de Legislação sobre Administração de Condomínios

40

Artigo 5.º
Obrigações do condómino

São obrigações do condómino: 

            1) Cumprir o disposto no regime da propriedade horizontal, na legislação
                respeitante à construção, conservação, utilização e segurança de 
                edifícios e suas instalações e na legislação referente ao licenciamento, 
                quando aplicável; 

            2) Cumprir o regulamento do condomínio; 

            3) Cumprir as decisões tomadas pelos órgãos do condomínio no âmbito 
                das respectivas competências; 

            4) Pagar os encargos de condomínio; 

            5) Outras obrigações impostas pela lei. 

Artigo 6.º
Direitos e obrigações do usufrutuário e do promitente-adquirente

       1. O usufrutuário da fracção autónoma exerce em exclusivo os direitos do 
condómino previstos no artigo 4.º e assume as obrigações previstas no artigo 
anterior, nos casos em que o usufruto esteja registado. 

      2. O promitente-adquirente, salvo se o contrário resultar do contrato-
promessa ou de documento posterior assinado pelas partes do contrato, exerce 
exclusivamente os direitos do condómino previstos no artigo 4.º e assume 
as obrigações previstas no artigo anterior, nos casos em que seja celebrado 
contrato-promessa de alienação da fracção autónoma ou de constituição de 
usufruto sobre a mesma, haja tradição da fracção autónoma para o promitente-
adquirente e se verifique uma das seguintes situações: 

            1) O contrato-promessa já se encontre registado; 

            2) A celebração do contrato-promessa tenha sido comunicada,  por
                escrito, à administração ou à pessoa singular ou colectiva que está
                a administrar, de facto, o condomínio ou ainda, na sua falta, à pessoa
                que convoca a reunião da assembleia geral do condomínio. 
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     3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, compete 
exclusivamente ao proprietário da fracção autónoma o exercício do direito de 
voto e a assunção dos encargos de deliberações sobre: 

            1) Inovações; 

            2) Modificações ao título constitutivo da propriedade horizontal; 

           3)  Reconstrução ou alienação de direitos em caso de destruição do
                prédio. 

      4. O proprietário da fracção autónoma responde solidariamente pelos 
encargos de condomínio em dívida por parte do usufrutuário ou do promitente-
adquirente, ficando com o direito de haver destes o reembolso total do que 
assim houver despendido. 

Artigo 7.º
Encargos de condomínio

      1. São encargos de condomínio as despesas necessárias ao uso, fruição, 
segurança, conservação e melhoramento das partes comuns do condomínio e ao 
pagamento de serviços de interesse comum, bem como outras previstas na lei, 
desde que devidamente comprovadas e fundamentadas. 

        2. Os encargos de condomínio a suportar pelos condóminos englobam: 

            1) Despesas certas e fixas com a prestação de serviços de limpeza das
                partes comuns e de vigilância do condomínio, com a prestação de 
                serviços de administração de condomínios, com os prémios de 
                seguros das partes comuns e com a manutenção e gestão das 
                instalações colectivas, designadamente elevadores, instalações de 
                abastecimento de água, drenagem, electricidade, prevenção a 
                incêndios, ar condicionado, ventilação, extracção de fumos,  gás 
                e comunicações; 

            2) Despesas certas, mas variáveis quanto ao valor, relativas ao consumo
                de energia eléctrica e de água das partes comuns e outras despesas   
                análogas; 
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            3) Encargos emergentes da concessão do terreno por autoridade pública
                ou outros de natureza análoga; 

            4) Contribuição para o fundo comum de reserva do condomínio; 

            5) Despesas imprevistas emergentes do pagamento de obras de reparação 
                ou conservação efectuadas nas zonas comuns e instalações colectivas, 
                cujo risco de actividade não esteja coberto pelos contratos de 
                assistência e manutenção; 

            6) Despesas com inovações; 

            7) Outras despesas emergentes do pagamento de serviços de interesse
                comum. 

Artigo 8.º
Repartição e pagamento dos encargos de condomínio

      1. Salvo estipulação do título constitutivo da propriedade horizontal em 
contrário, à repartição dos encargos de condomínio são aplicáveis as seguintes 
regras: 

            1) Os encargos de condomínio relativos às partes comuns afectadas ao uso
               exclusivo de um condómino ou conjunto de condóminos ficam a cargo
                desse condómino ou conjunto de condóminos; 

            2) Os demais encargos de condomínio ficam a cargo de todos os 
                condóminos em proporção do valor percentual ou permilar de cada
                fracção autónoma no valor total do condomínio. 

      2. Os encargos de condomínio previstos nas alíneas 1) a 4) do n.º 2 do 
artigo anterior são pagos em prestações periódicas de montante fixado com a 
aprovação do orçamento pela assembleia geral do condomínio. 

      3. Salvo deliberação da assembleia em sentido distinto, as prestações 
referidas no número anterior são mensais e devem ser pagas, contra factura, 
à administração até ao dia 10 de cada mês, sob pena de aplicação, com as 
necessárias adaptações, do disposto nos n.os 1, 2 e 5 do artigo 996.º do Código 
Civil. 
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Artigo 9.º
Dívidas por encargos de condomínio anteriores à transmissão de 

fracção autónoma

      1. O proprietário de uma fracção autónoma é responsável pelos encargos 
de condomínio vencidos e não pagos dessa mesma fracção autónoma até à 
transmissão do respectivo direito de propriedade. 

       2. Ao interessado na aquisição de determinada fracção autónoma deve ser 
obrigatoriamente facultada informação sobre a existência e o montante dos 
encargos de condomínio vencidos e não pagos dessa fracção nos últimos dois 
anos, bem como cópia dos respectivos documentos comprovativos, por qualquer 
um dos seguintes indivíduos ou entidades: 

            1) Proprietário; 

            2) Mediador ou agente imobiliário, nos casos em que, por virtude da
                celebração de contrato de mediação imobiliária com o proprietário, 
                promova a transmissão do direito de propriedade sobre essa fracção 
                autónoma; 

            3) Administração ou pessoa singular ou colectiva designada para esse
                efeito pela assembleia geral do condomínio, sempre que o interessado
                o solicite. 

        3. Quando exista qualquer divergência quanto ao montante dos encargos de 
condomínio vencidos e não pagos relativos a fracção autónoma, o interessado 
na sua aquisição pode exigir ao proprietário a prestação de caução em quantia 
adequada e suficiente a acautelar o seu direito eventual contra o proprietário. 

Artigo 10.º
Fundo comum de reserva

     1. É obrigatória a constituição de um fundo comum de reserva do 
condomínio para suportar as despesas imprevistas, as despesas que tenham por 
fim evitar a perda, destruição ou deterioração das partes comuns e as que sejam 
indispensáveis para a sua conservação e reparação. 
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        2. Integram este fundo: 

            1) As contribuições dos condóminos; 

            2) O produto das sanções pecuniárias aplicadas nos termos do artigo 21.º ;

            3) As indemnizações legalmente devidas pelo atraso no pagamento das 
                prestações periódicas; 

            4) O resultado líquido positivo das contas do exercício, se a assembleia
                geral do condomínio deliberar nesse sentido. 

      3. O valor da contribuição do condómino para o fundo comum de reserva 
corresponde a um décimo do montante das prestações periódicas para 
pagamento dos encargos de condomínio previstos nas alíneas 1) a 3) do n.º 2 do 
artigo 7.º e fica estabelecido com a aprovação do orçamento, salvo deliberação 
da assembleia a fixar um montante superior ao valor legalmente estabelecido. 

        4. O valor da contribuição para o fundo comum de reserva é devido a partir 
do mês subsequente à deliberação da assembleia que aprova o orçamento. 

      5. A assembleia geral do condomínio aprova as regras da gestão do fundo 
comum de reserva e as despesas a efectuar pelo mesmo. 

      6. É obrigatória a existência de conta bancária específica para o fundo 
comum de reserva.  

Artigo 11.º
Afixação de tabuletas ou reclamos

       1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a autorização para afixação 
de tabuletas, reclamos ou respectivos suportes e componentes na fachada do 
edifício e nas colunas que estão em frente à fachada do rés-do-chão, bem como 
a revogação dessa autorização, dependem de deliberação da assembleia geral do 
condomínio, tomada nos termos previstos: 

            1) No n.º 2 do artigo 29.º, caso se trate das colunas que estão em frente à
                 fachada do rés-do-chão; 

            2) No n.º 3 do artigo 29.º, caso se trate da fachada do edifício.
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      2. Sem prejuízo do disposto no n.º 4, na fachada da fracção autónoma 
situada no rés-do-chão podem ser afixadas tabuletas, reclamos ou respectivos 
suportes e componentes, sem necessidade de autorização da assembleia geral do 
condomínio, pelo: 

            1) Proprietário; 

            2) Usufrutuário ou promitente-adquirente, quando aplicável o disposto 
                no artigo 6.º; 

            3) Detentor, com o consentimento do respectivo titular. 

      3. As tabuletas ou reclamos referidos no número anterior apenas podem 
conter informações relativas à actividade exercida na fracção autónoma, ao 
nome, firma ou marca, ao funcionamento e aos meios de contacto. 

       4. O título constitutivo pode exigir que a afixação das tabuletas, reclamos ou 
respectivos suportes e componentes, referida no n.º 2, dependa da autorização 
da assembleia geral do condomínio, mediante deliberação tomada nos termos 
previstos no n.º 3 do artigo 29.º 

        5. O disposto no n.º 2 não é aplicável aos casos em que a fracção autónoma 
é destinada a fins habitacionais ou a fins de estacionamento de veículos 
motorizados. 

        6. A afixação de tabuletas, reclamos ou respectivos suportes e componentes 
não pode prejudicar a utilização, por parte de qualquer dos condóminos, das 
coisas próprias ou das coisas comuns. 

Artigo 12.º
Benfeitorias na fachada da fracção autónoma situada no rés-do-chão

      1. Na fachada da fracção autónoma situada no rés-do-chão e na entrada e 
saída próprias dessa fracção podem ser realizadas benfeitorias relacionadas com 
a actividade aí exercida, sem necessidade de autorização da assembleia geral do 
condomínio, pelo: 

            1) Proprietário; 
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            2) Usufrutuário ou promitente-adquirente, quando aplicável o disposto 
                no artigo 6.º; 

            3) Detentor, com o consentimento do respectivo titular. 

      2. As pessoas referidas no número anterior suportam as despesas de 
realização das benfeitorias, não beneficiando, em virtude delas, do direito a 
indemnização. 

       3. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 4 a 6 do 
artigo anterior. 

Artigo 13.º
Responsabilidade civil

      1. A pessoa que procede à afixação de tabuletas, reclamos ou respectivos 
suportes e componentes, nos termos previstos no artigo 11.º, ou às benfeitorias, 
nos termos do artigo anterior: 

           1) Tem o dever de conservar, reparar e remover as tabuletas, reclamos ou
                respectivos suportes e componentes, ficando a seu cargo o pagamento
                de todas as despesas inerentes; 

            2) Responde pelos danos causados, nas partes comuns ou a terceiros, 
                pelas tabuletas, reclamos ou respectivos suportes e componentes ou
                pelas benfeitorias. 

       2. Se é o detentor da fracção autónoma a proceder à afixação de tabuletas, 
reclamos ou respectivos suportes e componentes, ou às benfeitorias, o detentor 
e o titular dessa fracção autónoma são solidariamente responsáveis pelos 
danos causados, nas partes comuns ou a terceiros, pelas tabuletas, reclamos ou 
respectivos suportes e componentes ou pelas benfeitorias. 

Artigo 14.º
Inovações

      1. As obras nas partes comuns do condomínio que constituam inovações 
dependem da autorização da assembleia geral do condomínio, mediante 
deliberação aprovada nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 29.º, sem 
prejuízo do disposto nos artigos 11.º, 12.º, 15.º e 16.º 
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        2. São consideradas inovações: 

            1) As obras nas partes comuns do condomínio visíveis do exterior que
                modifiquem a linha arquitectónica ou o arranjo estético do edifício;
 
            2) As obras nas partes comuns do condomínio que alterem colunas, 
                pilares, paredes mestras e outras partes da estrutura do edifício;
 
            3) As obras que alterem a destinação da parte comum. 

      3. Salvo disposição do título constitutivo da propriedade horizontal em 
contrário, as obras referidas no número anterior não são consideradas inovações 
se tiverem por objecto edifício composto por uma única fracção autónoma, 
passível de ser sujeito a projecto de arquitectura individualizada. 

       4. Não é necessária a autorização da assembleia geral do condomínio para 
obras de alteração estrutural de laje, com o objectivo de: 

           1) Juntar duas ou mais fracções autónomas do mesmo edifício, desde que
                estas sejam contíguas verticalmente; 

            2) Ligar dois ou mais pisos dentro da mesma fracção autónoma.

      5. Não são permitidas inovações capazes de prejudicar a utilização, por parte 
de qualquer dos condóminos, das coisas próprias ou das coisas comuns.
 
       6. Os condóminos que não tenham votado favoravelmente a deliberação que 
aprovou a inovação são obrigados a concorrer para as suas despesas, salvo se a 
recusa for judicialmente havida como fundada. 

      7. Considera-se fundada a recusa quando as inovações tenham natureza 
voluptuária ou não sejam proporcionadas à importância do condomínio. 

      8. O condómino cuja recusa seja havida como fundada pode a todo o 
tempo participar nas vantagens da inovação, mediante o pagamento da quota 
correspondente às despesas de execução e manutenção da inovação. 
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Artigo 15.º
Reparações indispensáveis e urgentes

     1. A reparação de partes comuns é indispensável e urgente quando a 
recuperação ou a substituição dos componentes avariados, arruinados ou 
deteriorados deve ser executada com brevidade por estar em causa a segurança 
ou a satisfação de necessidades essenciais dos condóminos. 

      2. A reparação referida no número anterior compete à administração; na 
falta, impedimento ou recusa desta, a reparação pode ser levada a efeito por 
iniciativa de qualquer condómino. 

       3. As despesas decorrentes da reparação devem ser pagas ou reembolsadas 
por verba proveniente do fundo comum de reserva, excepto na situação prevista 
na alínea 1) do n.º 1 do artigo 8.º 

      4. Não havendo verba suficiente no fundo comum de reserva, o reembolso 
imediato da despesa remanescente em dívida pode ser exigida, pela 
administração ou pelo condómino, aos condóminos que não tiveram pago a 
reparação, nos termos previstos na alínea 2) do n.º 1 do artigo 8.º 

Artigo 16.º
Obras em partes comuns necessárias à fruição de fracção autónoma

        1. O condómino pode levar a efeito obras em partes comuns do condomínio 
para execução de benfeitorias necessárias ou úteis ao funcionamento e 
utilização, na sua fracção autónoma, de equipamentos e instalações de água, 
electricidade, ar condicionado, aquecimento, gás, comunicações e semelhantes, 
sem necessidade de autorização da assembleia geral do condomínio, desde que 
não prejudiquem a utilização das coisas próprias ou das coisas comuns, nem 
interfiram com interesses relevantes dos restantes condóminos. 

       2. O condómino que pretenda executar obras nos termos do número anterior 
deve: 

            1) Afixar um aviso, durante 15 dias, no átrio da entrada do edifício e em
                local visível próximo da zona de execução das obras, indicando com
                precisão o tipo de trabalhos a executar; 
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            2) Comunicar, por escrito, à administração a sua intenção, caso existam 
                membros da administração em funções. 

       3. O condómino pode executar as obras decorridos 15 dias sobre o primeiro 
dia da afixação do aviso, salvo quando se trate de obra indispensável e urgente, 
caso em que pode começar de imediato as obras e afixar o aviso logo que 
possível. 

      4. A administração ou qualquer outro condómino, que considere que as 
obras referidas no n.º 1 prejudicam a utilização das coisas próprias ou das coisas 
comuns ou que interferem com interesses relevantes dos restantes condóminos, 
pode promover ou requerer a providência cautelar adequada a assegurar a 
efectividade do direito ameaçado ou ofendido, nos termos da lei de processo. 

      5. O condómino suporta as despesas resultantes das obras e responde 
pelos danos causados durante a respectiva execução ou causados por vício de 
construção ou defeito de conservação. 

Artigo 17.º
Seguros

       1. É obrigatório o seguro do prédio contra o risco de incêndio, quer quanto 
às fracções autónomas, quer relativamente às partes comuns. 

      2. No risco de incêndio, o valor do seguro não pode ser inferior ao que 
resultar de determinação da autoridade competente, ou, não o havendo, inferior 
ao valor fixado pela assembleia geral do condomínio. 

      3. O seguro relativo a cada fracção deve ser efectuado pelo respectivo 
condómino e o seguro relativo às partes comuns por quem a assembleia indicar.

      4. No entanto, a administração deve efectuar o seguro quando os 
condóminos não provem que o fizeram por valor não inferior ao fixado nos 
termos do n.º 2 e no prazo estabelecido pela assembleia, ou, na sua falta, no 
prazo razoavelmente oferecido pela administração, ficando nesses casos com o 
direito a reaver deles o respectivo prémio. 

      5. A assembleia geral do condomínio pode determinar a contratação de 
seguro contra outros riscos. 
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Artigo 18.º
Título executivo para dívidas por encargos de condomínio

       A acta da reunião de assembleia geral do condomínio que tiver deliberado 
o montante para pagamento dos encargos de condomínio previstos no artigo 7.º, 
quando acompanhada pela cópia das facturas vencidas e não pagas, constitui 
título executivo contra o condómino ou outra pessoa vinculada pela deliberação, 
desde que permita, de forma clara e por simples aritmética, a determinação do 
valor exacto da dívida de cada condómino. 

Artigo 19.º
Resolução extrajudicial de litígios

     Os conflitos emergentes das relações de condomínio devem ser 
submetidos preferencialmente a meios extrajudiciais de resolução de litígios, 
designadamente à mediação e à arbitragem. 

Artigo 20.º
Regulamento do condomínio

      1. Nos condomínios com mais de dez fracções autónomas deve existir um 
regulamento do condomínio, disciplinando o uso, a fruição, a segurança, a 
conservação e o melhoramento das partes comuns. 

        2. Na primeira reunião da assembleia geral do condomínio, os condóminos 
deliberam sobre o procedimento a adoptar para a elaboração e aprovação do 
regulamento do condomínio, salvo se o mesmo já existir ou for aprovado nessa 
reunião.
 
      3. Na falta da deliberação prevista no número anterior ou se, decorridos 
seis meses sobre aquela reunião, ainda não existir um projecto de regulamento, 
a administração elabora um e convoca uma reunião da assembleia geral do 
condomínio que, após a análise desse projecto e dos projectos alternativos 
apresentados por condóminos, delibera sobre a aprovação do regulamento do 
condomínio. 

      4. Se na situação prevista no número anterior a assembleia geral do 
condomínio não aprovar o regulamento, compete à administração aprová-lo. 
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       5. As alterações ao regulamento do condomínio dependem de deliberação 
da assembleia geral do condomínio, aprovada nos termos do disposto no n.º 3 
do artigo 29.º 

       6. O regulamento vincula os condóminos, os terceiros titulares de direitos 
sobre as fracções autónomas e quaisquer possuidores ou meros detentores das 
mesmas. 

Artigo 21.º
Sanções pecuniárias

      1. Independentemente de outras sanções aplicáveis, a assembleia geral do 
condomínio pode fixar, no regulamento do condomínio, sanções pecuniárias 
para a inobservância das disposições do Código Civil sobre propriedade 
horizontal, da presente lei, do regulamento do condomínio, das deliberações da 
assembleia geral do condomínio ou das decisões da administração. 

       2. A competência para aplicar as sanções pecuniárias é da assembleia geral 
do condomínio, mas pode ser delegada na administração. 

       3. O montante das sanções aplicáveis a cada condómino ou a qualquer outra 
pessoa vinculada pelo regulamento do condomínio não pode exceder, em cada 
ano, quatro prestações mensais de encargos de condomínio relativas à fracção 
autónoma em causa, salvo quando outro limite, nunca superior ao triplo do atrás 
referido, resultar de deliberação tomada em assembleia geral do condomínio em 
que estejam presentes condóminos que representem, pelo menos, dois terços do 
valor total do condomínio. 
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SECÇÃO II
Administração do condomínio

SUBSECÇÃO I
Assembleia geral do condomínio

Artigo 22.º
Competências da assembleia geral do condomínio

Compete à assembleia geral do condomínio deliberar sobre, nomeadamente: 

            1) A composição da administração;
 
            2) A remuneração das funções dos membros da administração;

            3) A eleição e exoneração dos membros da administração; 

            4) A aprovação das contas respeitantes ao último ano; 

            5) A aprovação do orçamento para o ano em curso, englobando o 
                montante das prestações periódicas para pagamento dos encargos de 
                condomínio previstos nas alíneas 1) a 4) do n.º 2 do artigo 7.º; 

            6) A transferência do resultado líquido positivo das contas do exercício
                para o exercício seguinte ou a integração desse resultado no fundo 
                comum de reserva; 

            7) A aprovação das regras de gestão do fundo comum de reserva; 

            8) A aprovação das despesas a suportar pelo fundo comum de reserva; 

            9) A fixação de um montante superior ao valor legal da contribuição para 
                o fundo comum de reserva; 

          10) A aprovação do montante para pagamento de despesas de condomínio 
                previstas nas alíneas 5) a 7) do n.º 2 do artigo 7.º; 

          11) O recurso de acto da administração; 

          12) A aplicação de sanções pecuniárias; 
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          13) A atribuição de poderes especiais para a administração agir em juízo
                ou ser demandada em acções relativas a questões de propriedade ou
                posse de bens comuns; 

          14) A autorização para afixação de tabuletas, reclamos ou respectivos
                suportes e componentes e a revogação dessa autorização;
 
          15) A contratação do seguro contra o risco de incêndio e de outros seguros; 

          16) A autorização de inovações nas partes comuns do condomínio; 

          17) A aprovação e a alteração do regulamento do condomínio; 

          18) A celebração, denúncia e resolução de contrato de prestação de 
                serviços de administração de condomínios; 

          19) A modificação do título constitutivo da propriedade horizontal. 

Artigo 23.º
Convocação das reuniões

        1. Se a primeira reunião da assembleia geral do condomínio ainda não tiver 
sido realizada, a pessoa singular ou colectiva que está a administrar, de facto, o 
condomínio fica obrigada a convocá-la logo que se verifique uma das seguintes 
situações: 

            1) Metade das fracções autónomas foram transmitidas; 

            2) 30% das fracções autónomas estão ocupadas; 

            3) Decurso de 18 meses após a data da emissão da licença de utilização
                do edifício desde que pelo menos uma fracção tenha sido transmitida, 
                caso não se verifique o disposto nas alíneas anteriores.

      2. A ordem de trabalhos da reunião prevista no número anterior inclui 
necessariamente os seguintes assuntos: 

            1) Eleição dos membros da administração; 
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           2) Aprovação do orçamento para o ano em curso, englobando o montante
               das prestações periódicas para pagamento dos encargos de condomínio 
                previstos nas alíneas 1) a 4) do n.º 2 do artigo 7.º; 

            3) Aprovação da designação prevista no n.º 3 do artigo 3.º, que identifica 
                a administração do condomínio; 

            4) Aprovação do regulamento do condomínio, quando necessário, se este 
                ainda não existir, ou aprovação do procedimento para a respectiva
                elaboração e aprovação; 

            5) Aprovação do valor do contrato do seguro contra o risco de incêndio. 

      3. A assembleia geral do condomínio reúne durante o mês de Janeiro de 
cada ano, se outra data não for fixada por deliberação da assembleia geral do 
condomínio ou pelo regulamento, mediante convocação da administração, para 
aprovação das contas respeitantes ao último ano e aprovação do orçamento para 
o ano em curso. 

        4. A assembleia geral do condomínio também reunirá quando for convocada 
pela administração ou por condóminos que representem, pelo menos, um 
décimo do valor total do condomínio. 

      5. Se uma reunião prevista nos n.os 1 e 3 ou nos n.os 2 e 5 do artigo 40.º não tiver 
sido convocada quando deveria ser, qualquer condómino pode convocar a 
reunião ou requerer ao tribunal a intimação de qualquer dos responsáveis para a 
convocar. 

Artigo 24.º
Convocatória

       1. A convocatória da reunião da assembleia geral do condomínio é afixada 
no átrio de entrada do edifício, ou de cada um dos edifícios, se o condomínio 
tiver mais de um, ou em outro local de passagem comum aos condóminos, 
durante os 20 dias que antecedem a reunião. 

      2. Se o condómino, em data anterior à da convocação, tiver comunicado 
à administração, por escrito, a intenção de ser notificado para as reuniões da 
assembleia geral do condomínio por outras formas, nomeadamente por depósito 
na caixa de correio ou por correio electrónico, deve a convocatória ser-lhe 
enviada por essa forma, desde que o condómino tenha fornecido os elementos 
necessários para o efeito.
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       3. A convocatória é redigida em uma das línguas oficiais, devendo, sempre 
que possível, ser acompanhada de tradução quando houver condóminos que se 
expressem apenas na outra língua. 

        4. A convocatória deve indicar: 

            1) A data, hora e local de realização da reunião; 

            2) A ordem de trabalhos da reunião; 

           3) O endereço para envio dos instrumentos de representação previstos no
                artigo 26.º 

      5. Se a ordem de trabalhos incluir a aprovação das contas respeitantes ao 
último ano ou a aprovação do orçamento para o ano em curso, a convocatória 
deve indicar, também, que a assembleia geral do condomínio pode deliberar 
sobre o assunto por mais de metade dos votos dos condóminos presentes.

Artigo 25.º
Documentos que acompanham a convocatória

     1. Desde a data de afixação da convocatória, a administração deve 
disponibilizar aos condóminos os documentos seguintes, quando a ordem de 
trabalhos da reunião da assembleia geral do condomínio inclua a respectiva 
aprovação: 

            1) Relatório das contas respeitantes ao último ano; 

            2) Projecto do orçamento para o ano em curso; 

            3) Propostas de prestação de serviços de administração de condomínios; 

            4) Projecto do regulamento ou o projecto das alterações ao regulamento; 

            5) Projecto da modificação do título constitutivo da propriedade 
                horizontal. 

      2. Se a afixação dos documentos for impossível ou demasiado onerosa, 
na convocatória são indicados os locais onde tais documentos podem ser 
consultados pelos condóminos sem excessivo incómodo, devendo entre esses 
locais figurar, sempre que possível, o átrio da entrada do edifício ou de cada um 
dos edifícios. 
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Artigo 26.º
Representação

        1. Os condóminos podem fazer-se representar por: 

            1) Procurador, bastando como instrumento de representação uma carta
                com a assinatura reconhecida do representado dirigida ao presidente
                da reunião da assembleia geral do condomínio; 

            2) Outro condómino, bastando como instrumento de  representação
                uma carta assinada dirigida ao presidente da reunião da assembleia 
                geral do condomínio e a apresentação de cópia do documento de
                identificação do representado.
 
      2. Os instrumentos de representação mencionados no número anterior 
devem ser recebidos por quem convoca a reunião até ao início da reunião. 

Artigo 27.º
Registo de presenças

      1. A presença de cada condómino ou do seu representante na reunião da 
assembleia geral do condomínio é registada numa lista de presenças. 

        2. No momento do registo da presença procede-se: 

            1) À confirmação da identidade do condómino ou do seu representante
                através da exibição do seu documento de identificação; 

            2) À recolha da assinatura do condómino ou do seu representante na lista
                de presenças;

            3) À entrega a cada condómino ou ao seu representante, por cada
                deliberação a ser tomada, de boletins de voto atribuídos nos termos do
                artigo seguinte, se a votação for feita por escrito.
 
      3. Os boletins de voto referidos na alínea 3) do número anterior devem 
conter, pelo menos, os seguintes elementos:
 
            1) A fracção ou fracções autónomas a que respeitam; 

            2) A percentagem ou permilagem atribuída à fracção ou fracções 
                autónomas. 
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      4. A organização da reunião da assembleia geral do condomínio e a 
execução das tarefas previstas nos números anteriores competem a quem 
convoca a reunião. 

      5. Sempre que existam condóminos que se expressem apenas numa das 
línguas oficiais e outros que se expressem apenas na outra, quem convoca a 
reunião deve providenciar, sempre que possível, a presença de um intérprete 
durante o registo de presenças e toda a reunião.

Artigo 28.º
Votação

      1. Cada condómino tem, na assembleia geral do condomínio, tantos votos 
quanta a percentagem ou permilagem atribuída à sua fracção ou fracções 
autónomas no valor total do condomínio. 

      2. A votação é feita mediante a indicação do sentido de voto nos boletins 
de voto referidos na alínea 3) do n.º 2 do artigo anterior, sem prejuízo de 
poder ser adoptada, por deliberação da assembleia geral do condomínio ou por 
regulamento do condomínio, outra forma de votação que permita determinar o 
sentido de voto de cada condómino presente ou representado. 

Artigo 29.º
Quórum

      1. Salvo disposição legal em contrário, as deliberações são tomadas por mais 
de metade dos votos dos condóminos presentes e que represente pelo menos 
15% do valor total do condomínio. 

     2. As deliberações são tomadas por mais de metade dos votos dos 
condóminos presentes e que represente pelo menos 25% do valor total do 
condomínio, relativamente aos seguintes assuntos: 

            1) Exoneração de membros da administração; 

            2) Aprovação das despesas a suportar pelo fundo comum de reserva; 

            3) Autorização e revogação da autorização da afixação de tabuletas ,
                reclamos ou dos respectivos suportes e componentes, nos casos 
                previstos na alínea 1) do n.º 1 do artigo 11.º; 
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            4) Denúncia de contrato de prestação de serviços de administração de
                condomínios, nos termos previstos nos n.os 4 e 5 do artigo 49.º 

       3. As deliberações são tomadas por votos que representem mais de metade 
do valor total do condomínio, relativamente aos seguintes assuntos: 

            1) Autorização e revogação da autorização da afixação de tabuletas , 
                reclamos ou dos respectivos suportes e componentes, nos casos 
                previstos na alínea 2) do n.º 1 do artigo 11.º; 

            2) Alterações ao regulamento do condomínio. 

       4. As deliberações são tomadas por votos que representem, pelo menos, 
dois terços do valor total do condomínio relativamente às obras nas partes 
comuns que constituam inovações.

       5. Tratando-se de reunião convocada para aprovação das contas respeitantes 
ao último ano ou para aprovação do orçamento para o ano em curso, a 
assembleia geral do condomínio pode deliberar sobre esses assuntos por mais de 
metade dos votos dos condóminos presentes, desde que na convocatória esteja 
expressamente indicada esta possibilidade. 

Artigo 30.º
Deliberações sobre inovações ou que exijam unanimidade

       1. As deliberações sobre inovações em que se exija o quórum previsto no 
n.º 4 do artigo anterior consideram-se igualmente aprovadas se receberem o 
voto favorável de condóminos presentes que representem, pelo menos, metade 
do valor total do condomínio e vierem a ser aprovadas, nos termos dos n.os 3 a 
5, por um número de condóminos ausentes que juntamente com os condóminos 
que estiveram presentes e votaram favoravelmente representem, pelo menos, 
dois terços do valor total do condomínio. 

      2. As deliberações cuja aprovação exija a unanimidade dos condóminos 
consideram-se igualmente aprovadas se receberem o voto favorável da 
totalidade dos condóminos presentes, desde que estes representem, pelo menos, 
dois terços do valor total do condomínio e vierem a ser aprovadas por todos os 
condóminos ausentes, nos termos dos números seguintes. 
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       3. As deliberações têm de ser comunicadas a todos os condóminos ausentes, 
por carta registada com aviso de recepção, no prazo de 10 dias. 

        4. Os condóminos têm 60 dias após a recepção da carta para comunicar, por 
escrito, à assembleia geral do condomínio o seu assentimento ou discordância; a 
comunicação deverá ser efectuada para a morada constante do remetente, salvo 
se na carta for indicada outra morada para o envio da comunicação. 

     5. O silêncio dos condóminos vale como aprovação da deliberação 
comunicada nos termos do n.º 3. 

      6. Nas deliberações que exijam unanimidade, caso as cartas não sejam 
recebidas pelos condóminos ausentes ou se a deliberação, não tendo sido 
aprovada pela unanimidade dos condóminos presentes, ainda assim tenha obtido 
o voto favorável de um número de condóminos que represente, pelo menos, dois 
terços do valor total do condomínio, pode requerer-se ao tribunal o suprimento 
do acordo dos restantes condóminos. 

       7. O suprimento referido no número anterior nunca será dado em violação 
do disposto na lei ou de interesses ponderosos dos condóminos que não deram o 
seu consentimento. 

Artigo 31.º
Eleição do presidente da reunião

      1. Salvo disposição do regulamento do condomínio em contrário, após a 
conclusão do procedimento referido no n.º 2 do artigo 27.º, os condóminos 
elegem de entre si o presidente da reunião, por deliberação aprovada por mais 
de metade dos votos dos condóminos presentes. 

        2. Sempre que entenda necessário, o presidente da reunião pode nomear até 
dois secretários, de entre os condóminos presentes, para o auxiliar na execução 
das suas funções. 

        3. Depois da eleição prevista no n.º 1, a lista de presenças e os instrumentos 
de representação são entregues ao presidente, a quem compete verificar se está 
reunida a proporção legalmente exigida do valor total do condomínio para 
aprovação de cada uma das deliberações previstas na ordem de trabalhos. 
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Artigo 32.º
Actas das reuniões

        1. São obrigatoriamente lavradas actas das reuniões da assembleia geral do 
condomínio por quem nelas tenha servido de presidente ou, se este não lavrar, 
por membro da administração. 

        2. As actas devem conter, pelo menos, os seguintes elementos: 

            1) O local, dia, hora do início e do encerramento e ordem de trabalhos da
                reunião; 

            2) O nome do presidente da reunião; 

           3) A percentagem do valor total do condomínio correspondente aos votos
                dos condóminos presentes ou representados na reunião; 

            4) O exacto teor das deliberações propostas e o resultado das respectivas 
                votações, com especificação da percentagem dos votos favoráveis, 
                contra e da abstenção; 

            5) A expressa menção do sentido de voto de algum condómino que assim
                o requeira; 

            6) A assinatura da pessoa que lavra a acta.
 
      3. Salvo deliberação da assembleia geral do condomínio em sentido distinto, 
incumbe à administração guardar toda a documentação relativa às reuniões da 
assembleia geral do condomínio, nomeadamente as actas, as listas de presenças 
e os instrumentos de representação. 

      4. A documentação referida no número anterior deve ser facultada às pessoas 
mencionadas no n.º 6 pela administração ou por quem tiver sido designado para 
esse efeito pela assembleia geral do condomínio. 

      5. Deve ser afixada cópia da acta da reunião da assembleia geral do 
condomínio no átrio da entrada do edifício, ou de cada um dos edifícios, se 
o condomínio tiver mais de um, ou em outro local de passagem comum aos 
condóminos, no prazo de 10 dias após a reunião e por um período mínimo de 
15 dias, devendo a cópia da acta, sempre que possível, ser acompanhada de 
tradução quando houver condóminos que se expressem apenas na outra língua 
oficial. 
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     6. As deliberações devidamente consignadas em acta vinculam os 
condóminos, os terceiros titulares de direitos sobre as fracções autónomas e 
quaisquer possuidores ou meros detentores das mesmas. 

Artigo 33.º
Depósito das actas

       1. Deve ser depositada junto do Instituto de Habitação, doravante designado 
por IH, cópia da acta da reunião da assembleia geral do condomínio em que se 
proceda à eleição ou exoneração de membros da administração, no prazo de 15 
dias após a realização da reunião. 

       2. Recebida a acta, o IH apenas verifica o conteúdo da deliberação relativa 
à eleição ou exoneração de membros da administração, sendo o pedido de 
depósito recusado se:

            1) Foi eleita uma nova administração sem que os membros da
                administração em funções tenham sido exonerados; 

            2) A deliberação relativa à eleição ou exoneração de membros da 
                administração não foi aprovada pelo número de votos exigido. 

       3. Admitido o depósito, o IH emite, a requerimento da administração, uma 
certidão, da qual consta, pelo menos, a designação prevista no n.º 3 do artigo 3.º 
e a identificação dos membros da administração. 

       4. O disposto nos n.os 1 e 3 é aplicável, com as necessárias adaptações, ao 
depósito da cópia da acta da reunião da assembleia geral do condomínio que 
designe, nos termos do n.º 2 do artigo 43.º, uma ou mais pessoas para abertura 
de contas bancárias, realização de pagamentos e outros actos determinados. 

Artigo 34.º
Deliberações inválidas

        1. São nulas as deliberações da assembleia geral do condomínio: 

            1) Contrárias à ordem pública, aos bons costumes ou a normas legais
                destinadas à tutela do interesse público; 
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            2) Sobre matéria que não esteja, por lei ou por natureza, sujeita a
                deliberação da assembleia geral do condomínio; 

            3) Que não tenham sido aprovadas pelo número de votos exigido; 

            4) Tomadas em assembleia não convocada, salvo o disposto no n.º 3; 

           5) A eleger uma nova administração sem que os membros da administração
                  em funções tenham sido exonerados.

      2. Exceptuados os casos previstos no número anterior, são anuláveis as 
deliberações da assembleia geral do condomínio contrárias à lei ou que violem 
o regulamento, seja pelo seu objecto, seja por virtude de irregularidades havidas 
na convocação dos condóminos ou no funcionamento da assembleia.

      3. A comparência de todos os condóminos na reunião sana quaisquer 
irregularidades da convocação, bem como a invalidade da deliberação tomada 
sobre matéria estranha à ordem de trabalhos, desde que nenhum deles se oponha 
à realização da reunião ou ao aditamento à ordem de trabalhos. 

Artigo 35.º
Legitimidade e prazo para arguir invalidades

      1. Tem legitimidade para arguir a invalidade de uma deliberação da 
assembleia geral do condomínio: 

            1) Qualquer condómino que não tenha votado favoravelmente a
                deliberação; 

            2) Qualquer usufrutuário ou promitente-adquirente de fracção autónoma, 
                quando aplicável o disposto no artigo 6.º, que não tenha votado
                favoravelmente a deliberação; 

            3) Qualquer outro titular de interesse pessoal, directo e legítimo; 

            4) A administração ou os seus membros, se a execução da deliberação os
                puder fazer incorrer em responsabilidade penal ou civil; 

            5) O Ministério Público, nos casos da alínea 1) do n.º 1 do artigo anterior.
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     2. As irregularidades da convocação e em geral as irregularidades 
procedimentais que determinem a invalidade da deliberação não podem ser 
invocadas senão pelas pessoas com direito de voto.
 
       3. Enquanto as deliberações careçam de execução, a invalidade das mesmas 
pode ser arguida, tanto por via de acção como por via de excepção, a todo o 
tempo; relativamente às deliberações que não careçam de execução ou que já 
foram executadas: 

            1) Tratando-se da nulidade resultante da alínea 4) do n.º 1 do artigo
                anterior, esta só pode ser arguida dentro do prazo de dois anos a contar
                da data em que a deliberação foi tomada; 

            2) Tratando-se de anulabilidade, esta só pode ser arguida dentro do prazo
                de 60 dias a contar da data em que a deliberação foi tomada. 

      4. Tratando-se de condómino que não foi convocado regularmente para a 
reunião da assembleia, ou não tendo a deliberação sido devidamente publicitada, 
o prazo só começa a correr a partir da data em que ele teve conhecimento da 
deliberação, mas nunca após um ano sobre a data da sua tomada. 

Artigo 36.º
Regime processual da impugnação das deliberações

      1. Pode ser requerida a suspensão das deliberações nos termos da lei de 
processo. 

       2. A representação judiciária dos condóminos contra quem são propostas as 
acções de impugnação compete à administração, salvo se ela for o autor, ou à 
pessoa que a assembleia geral do condomínio designar para esse efeito.

Artigo 37.º
Protecção dos direitos de terceiro

      1. A declaração de nulidade ou a anulação das deliberações da assembleia 
geral do condomínio não prejudica os direitos adquiridos de boa fé por terceiro, 
com fundamento em actos praticados em execução das deliberações.
 
      2. Não há boa fé se o terceiro, à data da aquisição, conhecia ou devia 
conhecer a causa da nulidade ou da anulabilidade.  
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SUBSECÇÃO II
Administração

Artigo 38.º
Composição e remuneração

      1. A administração é composta por um ou mais membros, sendo exigido 
o mínimo de três nos condomínios com um número de fracções autónomas 
superior a 100. 

       2. Apenas podem ser membros da administração os condóminos e, quando 
aplicável o disposto no artigo 6.º, o usufrutuário e o promitente-adquirente. 

      3. Quando o membro da administração é uma pessoa colectiva, esta deve 
designar uma pessoa singular para exercer o cargo em sua representação. 

       4. O membro da administração não pode fazer-se representar no exercício 
do seu cargo. 

      5. O cargo de membro da administração é remunerável nos termos e 
condições resultantes da deliberação da assembleia geral do condomínio. 

Artigo 39.º
Eleição e exoneração

      1. Os membros da administração são eleitos pela assembleia geral do 
condomínio, sem prejuízo do disposto no n.º 3. 

      2. Na reunião para a eleição dos membros da administração, a assembleia 
geral do condomínio pode igualmente eleger os respectivos suplentes. 

       3. Qualquer condómino pode requerer ao tribunal a nomeação dos membros 
da administração, nos termos da lei de processo, em qualquer das seguintes 
situações: 

            1) Em reunião convocada para eleição dos membros da administração, a
                assembleia geral do condomínio não os elegeu; 
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            2) Todos os membros da administração encontram-se na situação prevista
                no n.º 4 do artigo seguinte e não foi convocada reunião da assembleia
                geral do condomínio para nova eleição. 

       4. Os membros da administração só podem ser exonerados se houver justa 
causa, por deliberação da assembleia geral do condomínio, tomada nos termos 
previstos no n.º 2 do artigo 29.º, ou por decisão judicial proferida em acção 
intentada por qualquer condómino. 

      5. Para efeitos do disposto no número anterior considera-se justa causa, 
designadamente, quando se mostre que o membro da administração: 

            1) Violou grave ou repetidamente os seus deveres; 

            2) Cometeu um crime no exercício das suas funções e por causa delas; 

            3) Demonstrou inaptidão para o exercício das suas funções. 

Artigo 40.º
Duração do mandato

     1. O mandato dos membros da administração não pode exceder três 
anos, renovável apenas mediante nova deliberação da assembleia geral do 
condomínio, considerando-se reduzido a três anos qualquer prazo superior. 

     2. A administração deve convocar, com pelo menos três meses de 
antecedência sobre o termo do mandato, uma reunião da assembleia geral do 
condomínio para eleição dos membros da administração. 

      3. Os membros da administração cessante mantêm-se em funções, após o 
termo do seu mandato, até serem eleitos ou nomeados os seus sucessores, não 
podendo, no entanto, a continuidade no exercício de funções ultrapassar seis 
meses. 

       4. Em caso de morte, ausência, incapacidade permanente ou exoneração de 
membro da administração ou quando este deixe de ser condómino ou, ainda, 
quando deixe de lhe ser aplicável o disposto no artigo 6.º, procede-se à sua 
substituição pela chamada dos suplentes conforme a ordem por que figurem na 
deliberação que os elegeu. 



Colectânea de Legislação sobre Administração de Condomínios

66

      5. Se não existirem suplentes e em consequência da situação prevista no 
número anterior se tornar impossível reunir o quórum legalmente exigido para a 
tomada de decisões da administração, os membros em funções devem convocar, 
de imediato, uma reunião da assembleia geral do condomínio para eleição de 
um ou mais membros da administração, para exercício de funções até ao termo 
do mandato dos restantes membros da administração. 

       6. Se não existirem suplentes mas continuar a ser possível reunir o quórum 
legalmente exigido para a tomada de decisões da administração, os membros 
em funções incluem na ordem de trabalhos da assembleia geral seguinte a 
eleição de membros da administração, de modo a eleger um ou mais membros 
para exercício de funções até ao termo do mandato dos restantes membros da 
administração. 

Artigo 41.º
Reuniões

     Salvo disposição do regulamento do condomínio ou deliberação da 
assembleia geral do condomínio em contrário, no caso de pluralidade de 
membros da administração: 

            1) Um dos membros da administração é eleito por eles como presidente; 

            2) O presidente tem direito a voto de qualidade em caso de empate; 

            3) A administração reúne sempre que convocada pelo presidente ou por 
                mais de metade dos seus membros; 

            4) A administração só pode decidir quando está presente mais de metade 
                dos membros e as decisões são tomadas por mais de metade dos votos
                dos membros presentes.
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Artigo 42.º
Actas e publicidade das decisões

      1. São obrigatoriamente lavradas actas das reuniões da administração 
contendo, pelo menos, os seguintes elementos: 

           1) O local, dia, hora do início e do encerramento e ordem de trabalhos da
                reunião; 

            2) O nome de quem presidiu à reunião; 

            3) O exacto teor das decisões propostas e o resultado das respectivas 
                votações;
 
            4) A assinatura de todos os membros presentes.
 
      2. Deve ser afixada cópia da acta da reunião da administração no átrio da 
entrada do edifício, ou de cada um dos edifícios, se o condomínio tiver mais 
de um, ou em outro local de passagem comum aos condóminos, no prazo de 
10 dias após a reunião e por um período mínimo de 15 dias, devendo a cópia 
da acta, sempre que possível, ser acompanhada de tradução quando houver 
condóminos que se expressem apenas na outra língua oficial. 

Artigo 43.º
Funções

      1. São funções da administração, além de outras que lhe sejam atribuídas 
por deliberação da assembleia geral do condomínio, pelo regulamento do 
condomínio ou pela lei: 

            1) Convocar as reuniões da assembleia geral do condomínio; 

            2) Elaborar e apresentar as contas respeitantes ao último ano e o
                orçamento a vigorar durante o ano em curso; 

            3) Arrecadar as receitas e efectuar as despesas em execução do orçamento
                aprovado; 

            4) Exigir de cada condómino as prestações devidas para pagamento de
                encargos de condomínio, incluindo a contribuição para o fundo comum
                de reserva; 
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            5) Efectuar e manter os seguros previstos no artigo 17.º; 

            6) Depositar em conta bancária do condomínio os valores recebidos pela 
                administração e, quando a conta bancária não exista, promover a sua 
                abertura; 

            7) Assegurar a constituição do fundo comum de reserva, nomeadamente
                promovendo a abertura da respectiva conta bancária, no prazo de três
                meses após a eleição dos membros da administração, quando a mesma
                não exista; 

            8) Realizar os actos conservatórios relativos às partes comuns; 

            9) Praticar os actos de reparação indispensáveis e urgentes às partes 
                comuns; 

          10) Regular e fiscalizar o uso das coisas comuns e a prestação dos 
                serviços de interesse comum; 

          11) Executar as deliberações da assembleia geral do condomínio; 

          12) Instaurar a acção judicial destinada a cobrar as quantias em dívida; 

          13) Publicitar as regras respeitantes à segurança de pessoas e bens; 

         14) Assegurar a manutenção da demarcação e a identificação própria dos
                lugares de estacionamento; 

          15) Assegurar a execução do regulamento do condomínio e das disposições 
                legais relativas ao condomínio;

          16) Facultar aos legítimos interessados na convocação de reunião da
                assembleia geral do condomínio os dados referidos no n.º 2 do 
                artigo 24.º; 

          17) Publicitar de forma adequada o regulamento do condomínio;
 
         18) Disponibilizar para consulta, sempre que solicitado por qualquer dos   
                condóminos, a documentação relativa ao condomínio; 
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         19) Facultar cópia de documentação relativa ao condomínio, a expensas do
                 requerente; 

         20)  Manter actualizado um arquivo do condomínio, o qual deve conter
                toda a documentação recebida pela administração do condomínio, 
                incluindo os contratos celebrados, os comprovativos do pagamento das
                despesas comuns e os dados dos pagamentos recebidos; 

          21) Comunicar ao IH qualquer alteração da composição da administração. 

      2. Não havendo membros da administração em funções, a assembleia geral 
do condomínio pode designar, de entre condóminos e, quando aplicável o 
disposto no artigo 6.º, usufrutuários e promitentes-adquirentes, uma ou mais 
pessoas para abertura de contas bancárias, realização de pagamentos e outros 
actos determinados, sem prejuízo do disposto no artigo 49.º 

Artigo 44.º
Actos praticados em representação dos condóminos

      1. A administração ou a pessoa designada pela assembleia geral do 
condomínio, nos termos do n.º 2 do artigo anterior, representa os condóminos 
perante quaisquer entidades públicas ou privadas, na prática, entre outros, dos 
seguintes actos: 

            1) Abertura de contas bancárias específicas para os movimentos correntes 
                e para o fundo comum de reserva; 

            2) Celebração de contratos de trabalho e cumprimento de todos os actos
                legalmente exigidos à entidade empregadora; 

            3) Celebração de contratos de aquisição de bens e de prestação de 
                serviços. 

       2. Para abrir as contas bancárias previstas na alínea 1) do número anterior, 
a administração ou a pessoa designada para este efeito pela assembleia geral do 
condomínio deve apresentar os seguintes documentos: 

            1) Certidão emitida pelo IH, nos termos do n.º 3 ou do n.º 4 do artigo 33.º ; 
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            2) Cópia autenticada da acta da reunião da administração ou da acta da
                reunião da assembleia geral do condomínio que designa as pessoas com
                poderes para abertura da conta bancária e para movimentos a débito da 
                mesma; 

            3) Elementos de identificação das pessoas referidas na alínea anterior. 

Artigo 45.º
Legitimidade

      1. A administração tem legitimidade para agir em juízo, quer contra qualquer 
dos condóminos, quer contra terceiro, na execução das funções previstas no 
artigo 43.º ou quando autorizada pela assembleia geral do condomínio. 

      2. A administração pode também ser demandada nas acções relativas a 
partes comuns do condomínio. 

       3. Exceptuam-se as acções relativas a questões de propriedade ou posse de 
bens comuns, salvo se a assembleia geral do condomínio atribuir para o efeito 
poderes especiais à administração. 

Artigo 46.º
Direito de inspecção e suprimento da autorização do condómino

      1. A administração pode incumbir algum dos seus membros de entrar 
em qualquer parte do condomínio para fins de inspecção, com excepção 
das fracções autónomas, para a entrada nas quais carece de autorização dos 
respectivos condóminos. 

        2. A inspecção tem por finalidade a verificação: 

            1) Da necessidade de realização de obras de interesse comum; 

            2) Do cumprimento da lei, quanto ao funcionamento e segurança dos
                sistemas de água, gás, electricidade, esgotos e drenagem de águas
                 pluviais. 
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      3. Se da inspecção resultar a necessidade de realizar obras nas fracções 
autónomas, podem as mesmas ser executadas por ordem da administração, com 
o acordo dos respectivos condóminos quanto à data da execução e período do 
dia, tendo em atenção a urgência da sua execução. 

      4. A autorização de entrada nas fracções autónomas pode ser suprida por 
decisão do tribunal, a qual poderá igualmente prever as condições em que as 
obras serão realizadas, caso sejam consideradas necessárias. 

      5. Se não for conseguido o acordo dos condóminos quanto à data e ao 
período do dia para execução das obras e a decisão prevista no número anterior 
for insuficiente, pode ser instaurada acção judicial para o seu suprimento.  

Artigo 47.º
Obrigações dos membros da administração

      1. Os membros da administração devem exercer as suas funções com 
diligência e boa fé, actuando sempre de acordo com o interesse dos condóminos. 

      2. Para além das obrigações previstas na lei ou no regulamento do 
condomínio, o membro da administração é obrigado a: 

            1) Criar condições para ser contactado pelos condóminos, sempre que tal 
                se revele necessário; 

            2) Tratar com igualdade e imparcialidade os condóminos. 

      3. Quando o membro da administração cessa funções deve entregar aos 
membros que permanecem em funções ou aos membros que o substituem, 
quando for o caso: 

            1) Toda a documentação, equipamentos e outros bens do condomínio que
                tenha em seu poder; 

            2) Listagem das dívidas de condóminos ou de terceiros ao condomínio; 

            3) Informação sobre o prestador de serviços e a lista dos documentos que
                o prestador de serviços tem em seu poder;
 
            4) Informação sobre os contratos de seguro das partes comuns; 

            5) Relatório das contas, reportado à data da cessação de funções. 
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Artigo 48.º
Recurso dos actos da administração para a assembleia geral

      1. Dos actos próprios da administração ou dos actos praticados por esta 
na execução das deliberações da assembleia geral do condomínio, que sejam 
susceptíveis de lesar os interesses do condomínio, os interesses próprios do 
condómino ou os interesses pessoais, directos e legítimos de terceiro, cabe 
recurso para a assembleia geral do condomínio. 

        2. O condómino recorrente ou o terceiro titular de interesse pessoal, directo 
e legítimo deve requerer à administração que coloque na ordem de trabalhos da 
reunião da assembleia geral do condomínio seguinte a discussão do acto objecto 
de recurso. 

       3. Recebido o requerimento, a administração é obrigada a incluir na ordem 
de trabalhos da reunião da assembleia geral do condomínio seguinte a discussão 
referida no número anterior, sem prejuízo de, tendo em conta os interesses em 
questão, poder convocar para esse efeito uma reunião da assembleia nos termos 
do n.º 4 do artigo 23.º 

      4. A deliberação da assembleia geral do condomínio de manter, alterar ou 
revogar o acto da administração recorrido tem carácter definitivo. 

SUBSECÇÃO III
Prestação de serviços de administração de condomínios

Artigo 49.º
Contrato celebrado com empresário comercial

      1. A assembleia geral do condomínio pode deliberar a contratação de 
empresário comercial que preste serviços de administração de condomínios, 
com qualquer das seguintes finalidades: 

            1) Auxiliar os membros da administração a exercer as suas funções; 

            2) Realizar tarefas e praticar determinados actos, em observância das 
                instruções da assembleia geral do condomínio, por não haver 
                membros da administração em funções. 
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        2. A assembleia geral do condomínio deve deliberar, pelo menos, sobre: 

            1) A identidade do prestador de serviços; 

            2) A duração do contrato; 

            3) O objecto do contrato, com discriminação das acções e tarefas 
                contratadas; 

            4) A retribuição dos serviços, as condições e forma de pagamento. 

      3. O contrato de prestação de serviços de administração de condomínios 
referido no n.º 1 está sujeito a forma escrita. 

      4. Salvo estipulação do contrato em contrário, findo o prazo de duração 
estipulado, o contrato renova-se por períodos sucessivos de um ano, se qualquer 
das partes não comunicar à outra parte, por escrito, a vontade de o fazer cessar. 

      5. A comunicação prevista no número anterior deve ser feita com uma 
antecedência de, pelo menos, três ou seis meses, consoante a vontade de fazer 
cessar o contrato seja por iniciativa da assembleia geral do condomínio ou 
por iniciativa do prestador de serviços, sobre o fim do prazo do contrato ou da 
sua renovação, sob pena de a cessação do contrato apenas ocorrer decorrido o 
período de aviso prévio em falta a contar dessa comunicação. 

       6. É nula a cláusula que atribua ao prestador de serviços o direito a qualquer 
compensação para o caso de não renovação do contrato. 

Artigo 50.º
Entidade de administração escolhida pelo promotor do empreendimento

     1. Os membros da administração eleitos pela assembleia geral do 
condomínio ou nomeados pelo tribunal, bem como o empresário comercial 
contratado pela assembleia para prestar serviços de administração de 
condomínios nos termos do n.º 1 do artigo anterior, substituem a entidade de 
administração que o promotor do empreendimento haja, porventura, escolhido, 
na administração do condomínio. 

       2. A haver lugar a indemnização pela cessação do contrato com a entidade 
de administração referida no número anterior só o promotor do empreendimento 
é responsável pela mesma. 



Colectânea de Legislação sobre Administração de Condomínios

74

CAPÍTULO III
Regime de administração complexa

SECÇÃO I
Direitos, obrigações e encargos dos condóminos quanto à administração

Artigo 51.º
Remissão

      As normas referentes a direitos, obrigações e encargos dos condóminos 
constantes do regime de administração simples são aplicáveis igualmente ao 
regime de administração complexa, com as adaptações que a particularidade 
deste regime impõe e as modificações que os artigos seguintes determinam. 

Artigo 52.º
Direitos e obrigações do promitente-adquirente

       Para efeitos de aplicação do disposto no artigo 6.º, a comunicação prevista 
na alínea 2) do n.º 2 do referido artigo é dirigida também à administração do 
subcondomínio a que pertence a fracção autónoma ou à pessoa singular ou 
colectiva que está a administrar, de facto, o subcondomínio ou ainda, na sua 
falta, à pessoa que convoca a reunião da assembleia do subcondomínio. 

Artigo 53.º
Repartição de encargos e seu pagamento

      1. Os encargos de condomínio relacionados com partes comuns de um 
subcondomínio ficam a cargo dos condóminos desse subcondomínio em 
proporção do valor percentual ou permilar de cada fracção autónoma no valor 
total desse subcondomínio. 

      2. Caso a administração das partes comuns do conjunto do condomínio 
esteja entregue ao colégio de administrações, os encargos de cada condómino 
relativos às partes comuns de todo o condomínio são pagos à administração do 
respectivo subcondomínio, salvo se outra coisa resultar do título constitutivo 
da propriedade horizontal, do regulamento do condomínio ou de deliberação da 
assembleia geral do condomínio. 
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Artigo 54.º
Fundos de reserva

      Em acréscimo ao fundo comum de reserva do condomínio, relativo às 
partes comuns de todo o condomínio, devem ser constituídos fundos de reserva 
próprios para cada subcondomínio, respeitantes às partes comuns de cada 
subcondomínio, com conta bancária específica para cada fundo. 

Artigo 55.º
Regulamento do subcondomínio

     1. Se o título constitutivo da propriedade horizontal não contiver um 
regulamento do subcondomínio, a assembleia do subcondomínio pode adoptar 
um regulamento próprio, com um objecto e âmbito de aplicação limitado às 
partes comuns desse subcondomínio. 

      2. Quando ao mesmo facto sejam aplicáveis normas do regulamento do 
condomínio e do regulamento do subcondomínio, em caso de conflito prevalece 
a norma do regulamento do subcondomínio, se estiver em causa matéria 
legalmente cometida à assembleia desse subcondomínio. 
  
       3. Na falta de regulamento próprio, o subcondomínio rege-se pelas normas 
do regulamento do condomínio, devidamente adaptadas. 

SECÇÃO II
Assembleias

Artigo 56.º
Competências da assembleia do subcondomínio

      1. As deliberações sobre a disciplina do uso, fruição, segurança, conservação 
e melhoramento das partes comuns que fazem parte ou servem unicamente um 
subcondomínio são tomadas pelos condóminos cuja fracção autónoma pertence 
a esse subcondomínio. 

      2. No âmbito específico das partes comuns de cada subcondomínio, a 
respectiva assembleia do subcondomínio delibera sobre, nomeadamente: 

            1) As matérias previstas nas alíneas 1) a 15) do artigo 22.º; 
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            2) A aprovação de obras que constituem inovações e não interferem com
                interesses relevantes dos condóminos dos restantes subcondomínios; 

            3) A aprovação e a alteração do regulamento do subcondomínio; 

            4) A celebração, denúncia e resolução de contrato de prestação de serviços
                de administração de condomínios, no âmbito desse subcondomínio, nos
                termos e para os fins previstos no artigo 49.º; 

            5) A aprovação de modificações ao título constitutivo da propriedade 
                horizontal que dizem respeito unicamente a esse subcondomínio e
                não interferem com os legítimos interesses dos condóminos dos 
                restantes subcondomínios; 

            6) As demais matérias previstas na lei, no título constitutivo da propriedade
                horizontal ou nos regulamentos e, em geral, os assuntos que interferem
                com interesses relevantes do subcondomínio. 

      3. A assembleia do subcondomínio pode ainda deliberar sobre a execução 
de actos de conservação em partes comuns de todo o condomínio, na falta 
ou recusa de actuação por parte dos órgãos referidos na alínea 2) do n.º 2 do 
artigo 3.º, sempre que a não conservação afecte interesses relevantes de todo o 
condomínio. 

Artigo 57.º
Competências da assembleia geral do condomínio

        A assembleia geral do condomínio delibera sobre, nomeadamente: 

            1) As matérias previstas no artigo 22.º, relativamente às partes comuns de
                todo o condomínio; 

            2) As matérias previstas no artigo 22.º, relativamente às partes comuns
                de um subcondomínio, até que a assembleia desse subcondomínio 
                realize a primeira reunião e passe a exercer tais competências; 

            3) A realização de actos de conservação nas partes comuns de um
                subcondomínio, na falta ou recusa de actuação por parte dos órgãos
                desse subcondomínio, sempre que a não conservação afecte interesses 
                relevantes de todo o condomínio. 
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Artigo 58.º
Reuniões das assembleias

     1. Em cada reunião da assembleia do subcondomínio participam e 
votam os condóminos cuja fracção ou fracções autónomas pertencem a esse 
subcondomínio. 

      2. O disposto no artigo 23.º é aplicável às reuniões da assembleia geral 
do condomínio e às reuniões das assembleias dos subcondomínios, com as 
adaptações dos números seguintes. 

      3. A ordem de trabalhos da primeira reunião da assembleia geral do 
condomínio deve incluir os assuntos previstos nas alíneas 3) a 5) do n.º 2 do 
artigo 23.º e ainda, se a administração do condomínio não estiver a funcionar 
em colégio de administrações, os assuntos previstos nas alíneas 1) e 2) do n.º 2 
daquele artigo. 

        4. Sem prejuízo da aplicação do disposto nos n.os 1 a 3 e 5 do artigo 23.º, a 
assembleia do subcondomínio também reunirá quando for convocada pela sua 
administração ou por condóminos que representem, pelo menos, um décimo do 
valor total desse subcondomínio. 

Artigo 59.º
Convocação e funcionamento das assembleias

      1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as disposições dos 
artigos 24.º a 27.º são aplicáveis à assembleia geral do condomínio e à 
assembleia do subcondomínio. 

      2. Se a administração do condomínio estiver a funcionar em colégio de 
administrações, a administração do subcondomínio representa os condóminos do 
respectivo subcondomínio nas deliberações da assembleia geral do condomínio 
relativas aos assuntos referidos nas alíneas 4) e 5) do artigo 22.º, até que a 
respectiva assembleia do subcondomínio revogue o poder de representação. 

      3. No caso previsto no número anterior só depois de a assembleia do 
subcondomínio comunicar ao colégio de administrações a revogação do poder 
de representação é que há lugar à convocação dos condóminos cuja fracção 
autónoma pertence a esse subcondomínio.
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Artigo 60.º
Atribuição de votos

        1. Cada condómino tem: 

            1) Na assembleia geral do condomínio, tantos votos quanta a percentagem
                ou permilagem atribuída à sua fracção ou fracções autónomas no valor
                total do condomínio; 

            2) Na assembleia do subcondomínio, tantos votos quanta a percentagem
                ou permilagem atribuída, no valor total desse subcondomínio, à sua 
                fracção ou fracções autónomas pertencentes a esse mesmo 
                subcondomínio.  

      2. Nos casos previstos no n.º 2 do artigo anterior, cada administração do 
subcondomínio tem na assembleia geral do condomínio tantos votos quanta a 
percentagem ou permilagem atribuída ao respectivo subcondomínio no conjunto 
do condomínio. 

Artigo 61.º
Deliberações das assembleias

       As disposições do n.º 2 do artigo 28.º e dos artigos 29.º a 37.º são aplicáveis 
às deliberações da assembleia geral do condomínio e às deliberações da 
assembleia do subcondomínio, sendo nesta a maioria estabelecida em relação ao 
valor total do respectivo subcondomínio. 

SECÇÃO III
Administrações

Artigo 62.º
Regime aplicável

      Sem prejuízo das disposições da presente secção, o regime previsto 
na subsecção II, da secção II do capítulo II é aplicável à administração 
do condomínio e, com as necessárias adaptações, à administração do 
subcondomínio. 
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Artigo 63.º
Colégio de administrações

       1. A administração do condomínio funciona em colégio de administrações 
dos vários subcondomínios, excepto quando se verifique uma das seguintes 
situações: 

            1) A assembleia geral do condomínio opte por eleger os membros da
                administração; 

            2) Não seja possível formar o colégio de administrações por não haver 
                em funções, num ou mais subcondomínios, uma administração com
                membros eleitos ou nomeados pelo tribunal; 

            3) Durante o exercício de funções do colégio de administrações deixe de
                ser possível o seu funcionamento, nomeadamente por não existir 
                quórum para deliberar. 

      2. O colégio de administrações é composto por um número de membros 
igual ao número de subcondomínios e cada administração do subcondomínio 
indica um dos seus membros para exercer funções no colégio de administrações. 

       3. Cada membro do colégio de administrações tem nas decisões do colégio 
tantos votos quanta a percentagem ou permilagem atribuída ao respectivo 
subcondomínio no conjunto do condomínio. 

        4. Salvo disposição do regulamento do condomínio em contrário: 

            1) Um dos membros do colégio de administrações é eleito por eles como
                presidente; 

            2) O presidente tem direito a voto de qualidade em caso de empate; 

            3) O colégio de administrações reúne sempre que convocado pelo
                presidente ou por mais de metade dos seus membros; 

            4) O colégio de administrações só pode decidir quando a soma dos votos
                dos membros presentes é superior a metade do valor total  do
                condomínio e as decisões são tomadas pela maioria do valor 
                representado pelos membros presentes. 
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      5. Em caso de morte, ausência, incapacidade permanente ou exoneração 
de membro do colégio de administrações ou quando o membro deixe de ser 
condómino ou, ainda, quando deixe de lhe ser aplicável o disposto no artigo 
6.º, a administração do subcondomínio que indicou esse membro deve indicar, 
no prazo de seis meses, o membro substituto e o mandato deste no colégio de 
administrações tem o seu termo na mesma data em que termina o respectivo 
mandato na administração do subcondomínio. 

      6. Na situação prevista no número anterior, o colégio de administrações 
continua em funções enquanto for possível reunir o quórum exigido pela alínea 
4) do n.º 4, mesmo que a administração do subcondomínio não indique o 
membro substituto. 

        7. Se a administração do subcondomínio não indica, no prazo de seis meses 
o membro substituto e não for possível reunir o quórum exigido pela alínea 4) 
do n.º 4, impossibilitando o funcionamento do colégio de administrações, os 
membros do colégio de administrações que permanecem em funções devem 
convocar, após o decurso daquele prazo, uma reunião da assembleia geral do 
condomínio para eleição dos membros da administração. 

      8. Se a reunião da assembleia geral do condomínio prevista no número 
anterior não for convocada quando deveria ser, qualquer condómino pode 
convocar a reunião ou requerer ao tribunal a intimação de qualquer dos 
responsáveis para a convocar ou, ainda, requerer ao tribunal a nomeação dos 
membros da administração. 

Artigo 64.º
Funções das administrações

        1. São funções da administração do condomínio: 

            1) Convocar as reuniões da assembleia geral do condomínio; 

            2) Exercer as funções previstas no artigo 43.º relativamente às partes
                comuns de todo o condomínio; 

            3) Exercer as funções previstas no artigo 43.º relativamente às partes
                comuns de um subcondomínio até que os membros da administração 
                eleitos pela assembleia desse subcondomínio iniciem, nos termos
                previstos no n.º 5, o exercício de funções. 
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      2. A administração de cada subcondomínio exerce as funções previstas 
no artigo 43.º, com as necessárias adaptações, tendo em conta que as funções 
são exercidas relativamente às partes comuns que fazem parte ou servem 
exclusivamente esse subcondomínio, sem prejuízo dos números seguintes. 

      3. Enquanto representar os condóminos cujas fracções autónomas pertencem 
a esse subcondomínio nas reuniões da assembleia geral do condomínio, a 
administração do subcondomínio dá a conhecer aos referidos condóminos 
as deliberações aí aprovadas e todos os elementos que serviram de base às 
deliberações ou os locais onde os mesmos podem ser consultados. 
 
     4. A administração de cada subcondomínio pode, relativamente às partes 
comuns de todo o condomínio, praticar os actos de reparação indispensáveis e 
urgentes que a administração do condomínio não tenha praticado. 

      5. Se à data da eleição dos membros da administração de um subcondomínio, 
as partes comuns desse subcondomínio estão a ser administradas pela 
administração do condomínio, aqueles membros da administração do 
subcondomínio só iniciam o exercício de funções após o termo do mandato em 
curso da administração do condomínio. 

Artigo 65.º
Recurso dos actos da administração

     Dos actos da administração do subcondomínio cabe recurso para a 
assembleia do mesmo subcondomínio e dos actos da administração do 
condomínio cabe recurso para a assembleia geral do condomínio. 

CAPÍTULO IV
Disposições transitórias e finais

Artigo 66.º
Reuniões das assembleias

      Às reuniões da assembleia geral do condomínio e da assembleia do 
subcondomínio cuja convocação seja anterior à entrada em vigor da presente lei 
aplica-se o disposto na legislação anterior. 
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Artigo 67.º
Administração

      A administração do condomínio ou do subcondomínio eleita nos termos 
do disposto na legislação anterior e que está em funções deve requerer ao IH, 
no prazo de três meses a contar da data da entrada em vigor da presente lei, o 
depósito da cópia da acta da reunião da assembleia geral do condomínio ou da 
assembleia do subcondomínio em que se procedeu à eleição dos membros dessa 
administração. 

Artigo 68.º
Tabuletas ou reclamos que já se encontram afixados

      1. As tabuletas, reclamos ou respectivos suportes e componentes que se 
encontram afixados nas partes comuns de um edifício e têm, à data da entrada 
em vigor da presente lei, licença válida emitida pelo Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais, podem continuar afixados e obter a renovação da licença 
sem necessidade de cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 11.º 

      2. A assembleia geral do condomínio ou a assembleia do subcondomínio 
a que pertencem as partes comuns referidas no número anterior pode impor, 
excepto nos casos previstos no n.º 2 do artigo 11.º, a remoção ou a alteração 
de tabuletas, reclamos ou respectivos suportes e componentes, por deliberação 
tomada nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 29.º 

Artigo 69.º
Direitos adquiridos

       Ao arrendatário que está a exercer, à data da entrada em vigor da presente 
lei, os direitos do condómino, por aplicação do disposto no artigo 1343.º do 
Código Civil, continuam a ser aplicáveis as disposições desse preceito até à 
cessação do contrato de arrendamento. 
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Artigo 70.º
Alteração ao Código Civil

        Os artigos 1318.º, 1320.º e 1324.º do Código Civil, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 39/99/M, de 3 de Agosto, passam a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 1318.º
(Individualização das fracções)

        1. […]. 

        2. Se o condomínio pode ser sujeito ao regime de administração complexa 
é atribuído no título constitutivo, além do valor percentual ou permilar 
da fracção no condomínio, o valor percentual ou permilar da mesma no 
subcondomínio a que pertence. 

        3. […]. 

        4. […]. 

Artigo 1320.º
(Outras menções constantes do título)

        1. […]. 

        2. […]: 

            a) Cláusula que permita sujeitar o condomínio de um conjunto de edifícios 
                  ao regime de administração complexa e para o efeito delimite os
                respectivos subcondomínios; 

            b) Cláusula que permita sujeitar o condomínio de um único edifício ao
                regime de administração complexa, observados os pressupostos
                   definidos no n.º 4, e para o efeito delimite os respectivos subcondomínios; 
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            c) […]; 

            d) […]. 

        3. […]. 

      4. O condomínio de um único edifício só pode ser submetido ao regime 
de administração complexa quando cada uma das secções de que o edifício é 
constituído: 

            a) É composta por várias fracções autónomas; 

            b) Possui acesso individualizado; 

            c) Dispõe de partes comuns destinadas ao seu serviço; 

            d) Fica afectada a uma finalidade própria e distinta das outras secções. 

Artigo 1324.º
(Partes comuns do condomínio)

        1. […]. 

        2. […]. 

        3. […]. 

     4. Encontrando-se o condomínio sujeito ao regime de administração 
complexa, são partes comuns de cada um dos subcondomínios: 

            a) As partes referidas na alínea a) do número seguinte que, nos termos do 
                título constitutivo, forem consideradas como partes desse subcondomínio
                ou que estejam afectadas ao seu uso exclusivo; 

            b) As partes referidas nas alíneas d) a h) do n.º 1, quando façam parte ou 
                sirvam unicamente esse subcondomínio; 
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            c) Os lugares comuns de parques de estacionamento que sirvam apenas
                esse subcondomínio e tenham saída própria para a via pública ou para
                uma parte comum do condomínio ou subcondomínio; 

            d) Os alicerces, colunas, pilares, paredes mestras, fachadas e todas as 
                partes que constituam a estrutura de um único subcondomínio; 

            e) Em geral, as partes comuns que façam parte ou sirvam unicamente esse 
                 subcondomínio. 

      5. Encontrando-se o condomínio sujeito ao regime de administração 
complexa, são partes comuns de todo o condomínio: 

            a) O direito sobre o solo que serve de base à constituição da propriedade
                horizontal, os pátios e jardins anexos aos edifícios e o pódium
                comum aos vários subcondomínios, salvo as partes que, nos termos 
                do título constitutivo, forem consideradas como partes de um 
                subcondomínio ou que estejam afectadas ao uso exclusivo desse
                subcondomínio; 

            b) As partes referidas nas alíneas d) a h) do n.º 1, quando não façam parte
                nem sirvam unicamente um subcondomínio; 

            c) Os restantes lugares comuns de estacionamento, não referidos na 
                alínea c) do número anterior; 

            d) Os alicerces, colunas, pilares, paredes mestras, fachadas e todas as 
                partes que constituam a estrutura comum dos vários subcondomínios; 

            e) Em geral, todas as coisas, incluindo edifícios ou partes dos mesmos, 
                que sirvam o condomínio no seu conjunto.» 
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Artigo 71.º
Revisão do regime

        A presente lei é revista três anos após a sua entrada em vigor. 

Artigo 72.º
Revogação

        São revogados os artigos 1327.º a 1336.º e 1338.º a 1372.º do Código Civil.

Artigo 73.º
Referências a disposições revogadas

     As referências e remissões constantes de legislação em vigor para 
as disposições do Código Civil revogadas nos termos do artigo anterior 
consideram-se feitas para as disposições correspondentes do regime jurídico da 
administração das partes comuns do condomínio previstas na presente lei. 

Artigo 74.º
Entrada em vigor

        A presente lei entra em vigor um ano após a data da sua publicação. 

Aprovada em 8 de Agosto de 2017. 

O Presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng. 

Assinada em 18 de Agosto de 2017. 

Publique-se. 

O Chefe do Executivo, Chui Sai On. 
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Decreto-Lei n.º 41/95/M de 21 de Agosto

        O Decreto-Lei n.º 13/93/M , de 12 de Abril, introduziu profundas alterações 
no regime dos contratos de desenvolvimento para a habitação, exigindo, por 
isso, que se proceda à revisão e actualização das regras que disciplinam a 
administração do condomínio dos edifícios construídos naquele regime.

        Assim, o presente diploma define, de forma mais clara e em certos aspectos 
inovadora, as atribuições da Administração Pública na missão de controlo da 
regularidade da administração dos condomínios, nomeadamente quando tem de 
intervir como julgadora das infracções cometidas quer pelos condóminos quer 
pela entidade que exerce funções de administração ou ainda sobre as regras 
financeiras e orçamentais.

       Por outro lado, consagra a existência de comissão administrativa eleita em 
assembleia geral a quem comete amplos poderes de actuação para mais eficaz 
defesa dos interesses dos condóminos.

        Nestes termos;

        Ouvido o Conselho Consultivo;

      O Governador decreta, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Estatuto 
Orgânico de Macau, para valer como lei no território de Macau, o seguinte:

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1.º
(Âmbito)

      O presente diploma regula a administração de edifícios promovidos em 
regime de contrato de desenvolvimento para a habitação.
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Artigo 2.º
(Portaria)

      No edifício deve existir um espaço, chamado portaria, que sirva de centro de 
entrega de correspondência e de informação geral aos condóminos, nele sendo 
afixadas e redigidas em português e chinês as convocatórias para reuniões, 
projecto de orçamento anual, relatório e contas anuais, e demais documentos 
que à administração do condomínio digam respeito.

Artigo 3.º
(Responsabilidade de administração)

     1. Até à execução da deliberação da primeira assembleia geral de 
condóminos a responsabilidade pela administração dos condomínios cabe à 
empresa concessionária do terreno.

      2. A empresa concessionária do terreno pode administrar directamente o 
condomínio ou contratar empresa especialmente vocacionada para a prestação 
de serviço, não se transferindo, porém, a sua responsabilidade.

      3. O valor da prestação do serviço de administração é aprovado pelo 
Instituto de Habitação de Macau, adiante referido abreviadamente por IHM, 
mediante proposta da empresa concessionária, a apresentar até dois meses antes 
da data prevista para a emissão da licença de utilização.

      4. Quando razões excepcionais o justifiquem, pode o IHM contratar por 
adjudicação directa a prestação do serviço de administração do condomínio.

Artigo 4.º
(Poderes de fiscalização)

     O IHM pode fiscalizar a administração do condomínio exigindo o 
cumprimento das obrigações constantes das leis e regulamentos aplicáveis.
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CAPÍTULO II
Da assembleia geral dos condóminos

Artigo 5.º
(Primeira assembleia geral dos condóminos)

      1.  O IHM dinamiza e promove os procedimentos para a realização da 
primeira assembleia de condóminos, divulgando todas as leis e regulamentos 
que estes devem conhecer.

       2. A mesa da assembleia geral é composta por três elementos representantes, 
respectivamente, do IHM, da empresa administradora do condomínio e dos 
condóminos presentes na assembleia geral, devendo estar presente intérprete 
que assegure a tradução em caso de necessidade.

       3. A assembleia geral de condóminos deve eleger, de entre os seus membros, 
uma comissão administrativa composta por três, sete ou nove elementos 
consoante no bloco, prédio ou empreendimento existam, respectivamente 100, 
entre 100 e 400 ou mais de 400 condóminos.

Artigo 6.º
(Assembleia geral ordinária)

       1. Mediante convocação da comissão administrativa, e após publicitação do 
relatório e contas referidos na alínea f) do artigo 11.º, a assembleia deve reunir-
se até ao final do primeiro trimestre do ano para discussão e aprovação das 
contas respeitantes ao último ano civil e aprovação do orçamento das despesas a 
efectuar para o ano em curso.

       2. A mesa da assembleia geral, composta por três membros, é eleita, se for 
esse o caso, de entre os elementos da comissão administrativa.
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Artigo 7.º
(Convocação)

      1. A assembleia geral é convocada, com a antecedência mínima de vinte 
dias da data da sua realização, por meio de aviso convocatório enviado a cada 
condómino e igualmente afixado na portaria.

       2. Do aviso, redigido em português e chinês, deve constar a data, hora, local 
de reunião e ordem de trabalhos da assembleia.

Artigo 8.º
(Funcionamento)

       1. A assembleia geral só pode funcionar à hora marcada com a presença de 
um terço da totalidade dos condóminos, podendo funcionar trinta minutos mais 
tarde com qualquer número se a assembleia assim o deliberar.

      2. Se a assembleia não funcionar com qualquer número de presentes, 
considera-se convocada nova reunião para uma semana depois, na mesma hora 
e local, podendo neste caso a assembleia deliberar com qualquer número de 
condóminos.

     3. As deliberações são tomadas pela maioria simples dos votos dos 
condóminos presentes ou representados.

        4. A cada fracção autónoma corresponde um voto.

     5. Os condóminos que não possam estar presentes podem fazer-se representar 
por procurador, sendo suficiente como instrumento de representação uma carta 
com a assinatura reconhecida do representado dirigida à mesa da assembleia 
geral.

      6. As deliberações da assembleia geral são registadas em acta e devem 
ser publicitadas na portaria e enviadas através de carta a todos os condóminos 
ausentes e ao IHM no prazo de quinze dias.
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Artigo 9.º
(Impugnação das deliberações)

      1. As deliberações da assembleia contrárias à lei ou a regulamentos em vigor 
são anuláveis a requerimento de qualquer condómino presente que as não tenha 
aprovado e desde que tenha feito declaração de voto sobre a matéria, ou do 
IHM, no caso em que não seja condómino.

      2. No prazo de dez dias contado da deliberação, para os condóminos 
presentes, ou contado da sua comunicação, para os condóminos ausentes, pode 
ser exigida à comissão administrativa, por um ou mais condóminos ou pelo 
IHM, a convocação de uma assembleia extraordinária, a ter lugar no prazo de 
vinte dias, para revogação das deliberações anuláveis.

      3. O direito de propor a acção de anulação caduca no prazo de trinta dias 
contados sobre a deliberação da assembleia extraordinária ou, caso esta não 
tenha sido solicitada, no prazo de sessenta dias sobre a data da deliberação.

       4. Pode também ser requerida a suspensão das deliberações nos termos da 
lei de processo.

CAPÍTULO III
Da administração

Artigo 10.º
(Funções de administração)

       1. As funções de administração são exercidas pela comissão administrativa 
de condóminos ou por entidade especializada contratada para o efeito.

      2. Sempre que a comissão administrativa contrate outra entidade para 
administrar o condomínio, deve notificar a entidade administradora em exercício 
sessenta dias antes da data da cessação de funções, designando dia, hora e local 
para a transferência de poderes, devendo o IHM ser informado da notificação.
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       3. A comissão administrativa tem os poderes definidos no presente diploma, 
competindo-lhe ainda dar execução às deliberações da assembleia e convocá-la 
extraordinariamente se requerida por um quinto dos condóminos.

      4. A comissão administrativa representa os condóminos, quanto aos seus 
direitos e deveres, perante o IHM e a entidade administradora do condomínio.

Artigo 11.º
(Actos de gestão)

        São actos de gestão da entidade administradora do condomínio:

            a) Proceder à cobrança da renda de cada condómino correspondente à 
                respectiva fracção autónoma, devida pela concessão do terreno, e
                proceder ao seu depósito nos serviços próprios do Território;

            b) Cobrar as quantias correspondentes às cauções estabelecidas no presente
                diploma;

            c) Proceder à liquidação de facturas referentes aos consumos de água
                e energia eléctrica resultantes das áreas comuns e ao funcionamento
                dos elevadores;

            d) Cobrar de cada condómino a quota-parte das despesas referidas no
                artigo 22.º;

            e) Exercer o direito de reembolso sobre quaisquer importâncias pagas por 
                 conta dos condóminos e que se encontrem previstas no presente 
                diploma;

            f) Proceder à publicitação, através de afixação na portaria, até final de 
                Fevereiro de cada ano, do relatório e contas referentes à administração 
                do ano anterior.



95

Decreto-Lei n.o 41/95/M, de 21 de Agosto 

Artigo 12.º
(Deveres gerais de administração)

        Constituem deveres gerais de administração, nomeadamente:

            a) Fazer cumprir as obrigações dos condóminos referidas no n.º 2 do
                artigo 16.º;

            b) Efectuar e manter os seguros contra o risco de incêndio das fracções 
                autónomas cujos condóminos o não tenham feito ou renovado, 
                ficando com o direito de reaver de cada condómino a parte do prémio 
                que lhe couber;

            c) Efectuar e manter os seguros contra o risco de incêndio dos
                equipamentos colectivos dos edifícios;

            d) Proceder às obras de reparação das partes comuns do edifício;

            e) Executar nas fracções autónomas as obras que se mostrem 
                indispensáveis à segurança e habitabilidade do edifício, sejam ou não 
                imputáveis aos proprietários, se estes depois de devidamente 
                notificados, se recusarem a efectuá-las;

            f) Manter em bom estado de funcionamento o equipamento de prevenção 
                contra incêndio, os elevadores, bombas de água e demais equipamentos
                colectivos, celebrando com empresas da especialidade contratos de 
                assistência técnica e manutenção;

            g) Cuidar da iluminação das áreas comuns do edifício, procedendo às 
                reparações e substituições que se mostrem necessárias;

            h) Proceder à limpeza das áreas comuns de modo a mantê-las em bom
                estado de apresentação e desimpedidas de quaisquer objectos;
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            i)  Proceder ao serviço de recolha de lixo segundo um horário previamente 
                estabelecido e efectuar o depósito nos contentores do edifício se este não
                tiver vazamento por condutas;

            j)  Organizar e  efectuar os serviços de portaria cuidando da segurança dos 
                 condóminos e respectivos bens;

            l) Impedir a utilização de elevadores em caso de incêndio;

          m)  Comunicar à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e
                Transportes o conhecimento de alterações nas fracções que 
                possam pôr em causa a estrutura do edifício ou a configuração 
                estética da fachada;

           n)  Proceder à publicitação junto dos condóminos, por afixação na portaria
                ou por outros meios que entender mais convenientes, das normas 
                do presente diploma e das penalizações aplicáveis  ao seu
                incumprimento;

            o) Participar ao IHM a existência de qualquer infracção ao presente 
                diploma para efeitos de aplicação da respectiva multa.

Artigo 13.º
(Direito de inspecção)

      1. A entidade administradora pode entrar em qualquer parte do edifício, 
com excepção das fracções autónomas dos condóminos, que carece de 
autorização dos próprios, para fins de inspecção.

       2. A não autorização de entrada na habitação dos condóminos pode ser 
suprida através de autorização do Tribunal de Competência Genérica.

       3. A inspecção tem por finalidade a verificação:

           a) Da necessidade de realização de obras de interesse comum;
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            b) Do cumprimento do presente diploma e de outros relativos ao 
                funcionamento e segurança dos sistemas de água, gás, electricidade , 
                esgotos e drenagem de águas pluviais.

      4. Se da inspecção resultar a necessidade de realização de obras, devem 
as mesmas ser executadas com o acordo dos condóminos quanto à data de 
execução e período do dia de modo a causar o menor incómodo possível, tendo 
em atenção a urgência da sua execução.

      5. Se o acordo referido no número anterior não for possível, compete ao 
IHM fixar a data para o início das obras, depois de ouvidas as partes.

Artigo 14.º
(Vinculação dos condóminos)

       Os actos e as decisões da entidade administradora em execução do presente 
diploma vinculam os condóminos.

CAPÍTULO IV
Direitos e obrigações dos condóminos

Artigo 15.º
(Direitos dos condóminos)

      Sem prejuízo dos direitos previstos na lei sobre o regime jurídico da 
propriedade horizontal, são direitos dos condóminos:

            a) Proceder a uma verificação cuidadosa das fracções no momento em que
                receberem as chaves,  comunicando à entidade administradora a 
                existência de qualquer anomalia detectada;

            b) Eleger em assembleia geral os membros para a comissão administrativa 
                 de condóminos;
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            c) Apresentar à entidade administradora, directamente ou através da 
                comissão administrativa, as reclamações que entendam por 
                convenientes, desde que fundamentadas, sobre a prestação de 
                serviços de administração;

            d) Apresentar as reclamações directamente ao IHM quando a comissão 
                administrativa exercer a administração do condomínio;

            e) Promover, nos termos definidos no presente diploma, convocação de 
                assembleias gerais extraordinárias;

            f) Apresentar a sua defesa, no prazo de dez dias, depois de notificados
                pelo IHM relativamente à participação de infracção ao presente
                diploma.

Artigo 16.º
(Obrigações dos condóminos)

        1. São obrigações dos condóminos:

            a) Proceder ao pagamento da renda, correspondente à respectiva fracção 
                autónoma, devida pela concessão do terreno;

            b) P roceder  ao  pagamento  das  despesas  de  condomín io  na
                proporcionalidade do número de fracções de que sejam proprietários, 
                nos termos do artigo 22.º;

            c) Pagar, no acto do recebimento da chave da fracção, uma caução de
                montante igual a duas prestações mensais da despesa do condomínio;

            d) Celebrar contrato de seguro contra o risco de incêndio, no prazo de
                um mês a contar do recebimento das chaves das respectivas fracções 
                autónomas, pelo valor real de compra, devendo apresentar cópia
                do mesmo à administração do condomínio no prazo de quinze dias
                após a sua celebração e renovação, ou se não o fizerem, pagar à
                administração do condomínio o valor correspondente ao prémio do
                contrato de seguro que a mesma, em sua substituição, celebrou.
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      2. São ainda obrigações dos condóminos cumprir as determinações que 
forem emitidas pela entidade administradora, nomeadamente:

            a) Colocar o lixo devidamente acondicionado em sacos de plástico ou 
                recipientes próprios indicados pela administração à  porta das 
                respectivas fracções autónomas e apenas durante o horário
                estabelecido para recolha, se não houver vazamento por condutas;

            b) Não lançar lixo pelas janelas nem vazá-lo nas zonas comuns e 
                elevadores;

            c) Não depositar  nem manter nas zonas comuns objectos de sua pertença;

            d) Não permitir a utilização de elevadores por menores de 10 anos, quando
                 não acompanhados de um adulto;

             e) Não proceder à utilização de produtos que, pela sua natureza, criem 
                 situações de risco para a segurança ou higiene do condomínio;

             f) Não manter nas fracções autónomas animais domésticos que perturbem 
                 os condóminos;

             g) Não proceder à alteração das janelas e paredes exteriores;

             h) Não colocar grades de segurança e estendais que não obedeçam aos
                 padrões definidos pelo IHM;

             i) Não proceder à montagem de aparelhos de ar condicionado e ventoinhas 
                 extractoras fora dos locais destinados para o efeito;

             j) Não proceder à afixação de anúncios ou cartazes publicitários nas portas
                e paredes das zonas exteriores e nos espaços comuns do edifício, 
                excepto nas áreas destinadas a actividade comercial e sem prejuízo do
                previsto nas posturas municipais sobre a matéria;

             l) Não efectuar, nas respectivas fracções autónomas, obras que possam
                pôr em causa a estrutura do edifício ou o bom funcionamento dos 
                sistemas de gás, água, esgotos e drenagem de águas pluviais.
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CAPÍTULO V
Sanções

Artigo 17.º
(Multas aplicáveis à entidade administradora do condomínio)

       1. Quem exercer a administração do condomínio está sujeito à aplicação das 
seguintes multas:

            a) Por não fazer cumprir o previsto nas alíneas d) a i) do n.º 2 do artigo
                16.º a multa de 2 000,00 patacas;

            b) Por não fazer cumprir o previsto nas alíneas l) e m) do artigo 12.º e nas 
                alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 16.º a multa de 5 000,00 patacas.

       2. Pela violação das obrigações funcionais previstas no artigo 12.º a multa 
de 5 000,00 patacas.

       3. Se ocorrerem dois ou mais factos constitutivos de aplicação de multas no 
prazo de seis meses, as mesmas são agravadas para o dobro.

Artigo 18.º
(Sanções aplicáveis aos condóminos)

        1. Os condóminos estão sujeitos à aplicação das seguintes multas:

            a) Pelo incumprimento do disposto nas alíneas a), b), e), g), h) e l) do 
                n.º 2 do artigo 16.º a multa de 1 000,00 patacas;

            b) Pelo incumprimento de outras disposições do presente diploma a 
                multa de 500,00 patacas.

      2. Se o incumprimento respeitar a obrigações pecuniárias, o montante da 
multa é igual ao valor da importância em dívida.

        3. Pela violação continuada das obrigações de não fazer a multa é diária até 
cessar a conduta violadora ou for reposta a situação a que estavam obrigados em 
não fazer.
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      4. Sem prejuízo das multas devidas, os infractores são responsáveis pela 
reparação dos danos causados aos outros condóminos.

Artigo 19.º
(Processo de aplicação e pagamento das multas)

      1. Recebida a participação ou verificada qualquer infracção ao presente 
diploma, o IHM notificará o infractor para apresentar a sua defesa, no prazo de 
dez dias, sobre os factos constantes da participação.

      2. Se a defesa apresentada contraditar a essencialidade dos factos, o IHM 
procederá a averiguações no sentido de apurar a verdade material.

      3. A aplicação das multas é da competência do presidente do IHM e as 
decisões que as aplicam são susceptíveis de impugnação judicial por parte dos 
infractores ou da pessoa contra as quais se dirigem.

      4. É competente para conhecer e decidir do recurso referido no número 
anterior o Tribunal de Competência Genérica de Macau.

      5. às multas não pagas, no prazo de dez dias a contar da data para o seu 
pagamento, aplica-se o regime do processo civil de execução por custas e 
multas, servindo de título executivo a certidão do despacho que as aplicar.

Artigo 20.º
(Incumprimento reiterado)

        Se o incumprimento das obrigações legais da administração for reiterado, o 
IHM poderá promover a reunião da assembleia de condóminos, tendo em vista 
a substituição da entidade administradora do condomínio.
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CAPÍTULO VI
Administração financeira

Artigo 21.º
(Orçamento anual)

       1. A entidade administradora do condomínio é obrigada a apresentar, 
ao IHM e à comissão administrativa dos condóminos, o orçamento de 
administração para o ano civil seguinte, até 30 de Outubro.

      2. Do orçamento deve constar a especificação das receitas e despesas 
previstas, incluindo-se nesta última rubrica o encargo com o pagamento da 
prestação de serviços de administração acordado entre a entidade administradora 
e a comissão administrativa e aprovado pela assembleia geral dos condóminos.

Artigo 22.º
(Encargos dos condóminos)

      1. As despesas de condomínio a suportar proporcionalmente por cada 
condómino englobam:

            a) Despesas certas e fixas quanto ao valor relativas à prestação de serviço
                de limpeza e vigilância, manutenção de equipamentos colectivos, 
                como elevadores, bombas de água, antenas, intercomunicadores, 
                prevenção contra incêndio, seguro de incêndio dos equipamentos 
                colectivos e áreas comuns do edifício e a quota-parte do valor fixado
                para o pagamento dos serviços da empresa de administração;

            b) Despesas certas mas variáveis quanto ao valor relativas aos consumos
                de energia eléctrica e água das áreas comuns;

            c) Despesas imprevistas emergentes do pagamento do custo de obras 
                de reparação efectuadas nas partes comuns e nos equipamentos 
                colectivos, cujo risco de actividade não esteja coberto pelos contratos 
                de assistência e manutenção.
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      2. A prestação mensal, de montante fixo a acordar na assembleia geral de 
condóminos, destina-se a pagar as despesas referidas nas alíneas a) e b) do 
número anterior e são pagas, contra factura, até ao dia 10 de cada mês.

      3. As despesas referidas na alínea c) do n.º 1 têm natureza extraordinária 
e devem ser liquidadas até trinta dias após o recebimento da notificação para 
pagamento.

Artigo 23.º
(Fundo de reserva)

      1. É criado um fundo de reserva para suportar despesas imprevistas de 
montante elevado, nomeadamente com a reparação das partes comuns e dos 
equipamentos colectivos do edifício.

        2. Integra o fundo de reserva:

            a) O produto das multas aplicadas aos condóminos e à entidade
                 administradora dos condóminos nos termos do presente diploma;

            b) As importâncias pagas pelos condóminos a título de caução, nos termos
                da alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º;

            c) O saldo do exercício anual apurado.

       3. Cabe à assembleia geral ordinária de condóminos definir a parte do fundo 
de reserva a afectar ao pagamento das despesas referidas na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 22.º

Artigo 24.º
(Actualização de encargos)

      Cabe à assembleia geral ordinária de condóminos aprovar a actualização 
anual da prestação mensal, tendo em conta o orçamento proposto e o saldo do 
exercício estimado.
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CAPÍTULO VII
Disposições finais e transitórias

Artigo 25.º
(Contratos de concessão anteriores)

      1. O disposto no presente diploma não faz cessar os direitos e obrigações 
relativos à administração do condomínio constantes dos contratos de concessão 
de terrenos para a construção de habitação celebrados antes da entrada em vigor 
deste diploma.

      2. Há lugar a intervenção do IHM ou da comissão administrativa para 
convocar a assembleia geral dos condóminos quando se verifiquem situações de 
incumprimento das prestações de serviço previstas nos contratos de concessão.

Artigo 26.º
(Direito subsidiário)

     A tudo o que não esteja previsto no presente diploma é aplicável 
subsidiariamente o Código Civil.

Artigo 27.º
(Revogação)

        É revogada a Portaria n.º 245/85/M, de 25 de Novembro.

Aprovado em 3 de Agosto de 1995.

Publique-se.

O Governador, Vasco Rocha Vieira. 
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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU
Lei n.º 12/2017

Lei da actividade comercial de administração de condomínios

        A Assembleia Legislativa decreta, nos termos da alínea 1) do artigo 71.º da 
Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer como lei, o 
seguinte: 

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1.º
Objecto

       A presente lei estabelece as normas de acesso e de exercício da actividade 
comercial de administração de condomínios na Região Administrativa Especial 
de Macau, doravante designada por RAEM. 

Artigo 2.º
Definições

      Para efeitos do disposto na presente lei e no diploma complementar, 
entende-se por: 

            1) «Actividade comercial de administração de condomínios», a 
                actividade de gestão das partes comuns dos condomínios, prestada por 
                um empresário de administração de condomínios, com fins  lucrativos
                e a título oneroso; 

            2) «Empresário de administração de condomínios», o empresário 
                comercial, pessoa singular, ou sociedade comercial, que exerce a
                actividade definida na alínea anterior e possuidor de licença válida para
                o efeito; 

            3) «Director técnico», a pessoa singular responsável pela orientação 
                técnica da actividade comercial de administração de condomínios, 
                possuidora dos requisitos para o exercício de funções previstos na
                presente lei.
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CAPÍTULO II
Licença de actividade comercial de administração de condomínios

SECÇÃO I
Concessão, suspensão e cancelamento da licença

Artigo 3.º
Licença

      1. O exercício da actividade comercial de administração de condomínios 
carece da concessão de licença pelo Instituto de Habitação, doravante designado 
por IH. 

      2. A licença de actividade comercial de administração de condomínios é 
válida pelo prazo de três anos, renovável por iguais períodos. 

      3. A licença de actividade comercial de administração de condomínios é 
intransmissível. 

      4. A alienação ou a locação da empresa comercial para o exercício da 
actividade comercial de administração de condomínios depende da titularidade 
de licença válida pelo empresário que pretenda continuar a exercê-la. 

Artigo 4.º
Requisitos para a concessão e renovação da licença

      1. Tratando-se de empresário comercial, pessoa singular, a concessão e a 
renovação da licença de actividade comercial de administração de condomínios 
dependem do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 

            1) Ter, pelo menos, um director técnico, que preencha os requisitos para 
                o exercício de funções previstos na presente lei; 

            2) Possuir idoneidade; 

            3) Não ter sido declarado insolvente; 

            4) Não estar em dívida com a RAEM por quaisquer contribuições e 
                impostos; 
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            5) Ter prestado a caução exigida nos termos da presente lei. 

      2. Tratando-se da sociedade comercial, a concessão e a renovação da 
licença de actividade comercial de administração de condomínios dependem do 
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 

            1) Ter a sua sede na RAEM; 

            2) O objecto social abranger o exercício da actividade comercial de
                administração de condomínios; 

            3) Possuir capital  social  não  inferior ao montante fixado na presente lei; 

            4) Ter, pelo menos,  um director técnico que preencha os requisitos para 
                o exercício de funções previstos na presente lei; 

            5) A sociedade comercial e os seus administradores, directores ou gerentes 
                possuírem idoneidade; 

            6) Não ter sido declarada falida; 

            7) Os titulares dos seus órgãos sociais não terem sido declarados
                insolventes ou os seus administradores, directores ou gerentes não
                terem tido responsabilidade nos actos que conduziram à declaração da
                falência; 

            8) Não estar em dívida com a RAEM por quaisquer contribuições e 
                impostos; 

            9) Ter prestado a caução exigida nos termos da presente lei. 

       3. Durante o prazo de validade da licença, o empresário comercial, pessoa 
singular, ou sociedade comercial, é obrigado a manter os requisitos para a 
concessão e renovação da licença previstos nos n.os 1 ou 2. 

      4. Para efeitos da alínea 3) do n.º 1 e das alíneas 6) e 7) do n.º 2, a declaração 
de falência ou insolvência não é tida em consideração, se o interessado tiver 
sido reabilitado. 
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Artigo 5.º
Idoneidade

        1. Para efeitos da alínea 2) do n.º 1 e da alínea 5) do n.º 2 do artigo anterior, 
considera-se verificada a idoneidade, quando relativamente ao interessado não 
ocorra qualquer uma das seguintes situações: 

            1) Ter sido legalmente proibido do exercício de actividade comercial; 

            2) Ter sido inibido do exercício de actividade comercial, por declaração
                em processo de falência ou insolvência, enquanto não for levantada a 
                inibição e decretada a reabilitação; 

            3) Ter sido condenado, por decisão transitada em julgado, em pena de 
                prisão superior a três anos, excepto nos casos de reabilitação nos
                termos da lei; 

            4) Ter sido sancionado ou ter sido administrador, director ou gerente
                do empresário de administração de condomínios sancionado com
                multa pela violação da obrigação prevista na alínea 8) do n.º 1 do
                artigo 19.º; 

            5) Ter sido sancionado ou ter sido administrador,  director ou gerente 
                do empresário de administração de condomínios sancionado com a 
                sanção acessória de interdição do exercício da actividade, nos termos
                do artigo 27.º, encontrando-se no período de interdição. 

       2. Para efeitos da alínea 4) do número anterior, não é tida em consideração 
a infracção administrativa, caso sejam integralmente cumpridas as obrigações 
decorrentes da aplicação da última sanção e o período de tempo que medeia 
entre o cumprimento das obrigações e a apresentação do pedido seja superior a 
dois anos.

Artigo 6.º
Capital social

       Para efeitos do disposto na alínea 3) do n.º 2 do artigo 4.º, o valor do capital 
social não pode ser inferior a 250 000 patacas. 
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Artigo 7.º
Suspensão da licença

      1. A licença de actividade comercial de administração de condomínios é 
suspensa nas seguintes situações: 

            1) A pedido do titular da licença;
 
            2) Quando o titular da licença deixe de preencher qualquer dos requisitos 
                para a concessão e renovação da licença previstos nas alíneas 1), 4) ou 
                5) do n.º 1 ou nas alíneas 1) a 4), 8) ou 9) do n.º 2 do artigo 4.º, não
                procedendo à sanação no prazo previsto no n.º 3; 

            3) Quando for aplicada ao titular da licença a sanção acessória de
                interdição do exercício da totalidade da actividade comercial de
                administração de condomínios prevista no artigo 27.º, pelo período de
                um a nove meses; 

            4) Quando for aplicada ao titular da licença a medida cautelar de 
                suspensão preventiva da totalidade da actividade, nos termos da 
                alínea 1) do n.º 1 do artigo 28.º 

      2. O prazo de suspensão da licença a pedido do titular, nos termos do 
disposto na alínea 1) do número anterior, não pode ser superior a 12 meses, 
consecutivos ou interpolados, durante o prazo de validade da licença. 

        3. Nos casos previstos na alínea 2) do n.º 1, o titular da licença é notificado 
dos respectivos motivos e da forma e prazo, não superior a um mês, para sanar o 
incumprimento; caso a licença seja suspensa por motivo do não preenchimento 
do requisito de ter pelo menos um director técnico que preencha os requisitos 
para o exercício de funções previstos na presente lei, o prazo para sanar o 
incumprimento não pode ser superior a dois meses. 
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Artigo 8.º
Levantamento da suspensão

      A suspensão da licença de actividade comercial de administração de 
condomínios é levantada a pedido do seu titular: 

            1) No caso previsto na alínea 1) do n.º 1 do artigo anterior, quando o
                titular da licença pretenda retomar o exercício da actividade, 
                decorrido o prazo de suspensão; 

            2) No caso previsto na alínea 2) do n.º 1 do artigo anterior, quando 
                tenham sido sanadas as irregularidades que conduziram à suspensão; 

            3) Nos casos previstos na alínea 3) ou 4) do n.º 1 do artigo anterior, 
                decorrido o período de interdição. 

Artigo 9.º
Cancelamento da licença

      A licença de actividade comercial de administração de condomínios é 
cancelada nas seguintes situações: 

            1) A pedido do titular da licença; 

            2) Quando o titular da licença deixe de preencher qualquer dos requisitos 
                para a concessão e renovação da licença previstos na alínea 2) ou 3) do 
                n.º 1 ou nas alíneas 5) a 7) do n.º 2 do artigo 4.º; 

            3) Quando tenha decorrido o prazo de suspensão da licença, sem que esta
                tenha sido levantada; 

            4) Quando ocorra a morte ou extinção do titular da licença; 

            5) Quando a licença tenha sido obtida através da prestação de falsas 
                declarações, elementos falsos ou outros meios ilícitos; 

            6) Quando tenha sido aplicada ao titular da licença, a sanção acessória
                de interdição do exercício da totalidade da actividade comercial de
                administração de condomínios prevista no artigo 27.º, pelo período de
                10 meses a um ano. 
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Artigo 10.º
Efeitos da suspensão e cancelamento da licença

       1. Caso seja suspensa a licença de actividade comercial de administração de 
condomínios, não é permitido ao seu titular o exercício dessa actividade durante 
o período de suspensão. 

      2. Caso seja cancelada a licença de actividade comercial de administração 
de condomínios, o seu titular é obrigado a cessar imediatamente o exercício 
dessa actividade. 

      3. Em situações especiais, o IH, pode adiar a execução das decisões da 
suspensão ou do cancelamento da licença referidas, por um período máximo 
de seis meses, a fim de assegurar a continuidade e transição dos serviços da 
administração de condomínios. 

SECÇÃO II
Requisitos para o exercício de funções de director técnico

Artigo 11.º
Requisitos para o exercício de funções

      1. O director técnico deve preencher cumulativamente os seguintes 
requisitos para o exercício de funções: 

            1) Possuir capacidade de exercício de direitos; 

            2) Possuir como habilitação mínima o ensino secundário complementar ; 

            3) Ter concluído com aproveitamento o Curso de formação de técnicos
                profissionais para administração de propriedades, realizado pela
                Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, doravante
                designadapor DSAL; 

            4) Possuir idoneidade; 

            5) Não ter sido declarado insolvente. 
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       2. Durante o exercício das respectivas funções, o director técnico é obrigado a 
manter os requisitos previstos no número anterior. 

      3. Para efeitos da alínea 3) do n.º 1, quem possua diploma de curso superior, 
habilitações académicas com o grau de licenciatura ou superior, do qual conste 
alguma disciplina com aproveitamento, cujo conteúdo tenha a mesma natureza 
da disciplina ministrada no Curso de formação de técnicos profissionais para 
administração de propriedades realizado pela DSAL, a frequência deste curso 
de formação ou da disciplina pode ser dispensada pela instituição efectivamente 
responsável pelo ensino. 

       4. Para efeitos da alínea 4) do n.º 1, aplica-se, com as devidas adaptações, o 
disposto no artigo 5.º 

       5. Para efeitos da alínea 5) do n.º 1, a declaração de insolvência não é tida 
em consideração, desde que o interessado tenha sido reabilitado nos termos da 
lei. 

Artigo 12.º
Desempenho das funções

      1. Com excepção da situação em que o empresário de administração de 
condomínios nomeie os seus administradores, directores ou gerentes para o 
desempenho das funções de director técnico, o contrato de trabalho entre o 
empresário e o director técnico deve ser celebrado por forma escrita. 

      2. Os administradores, directores ou gerentes do empresário de 
administração de condomínios podem desempenhar as funções de director 
técnico, desde que preencham os requisitos para o exercício de funções 
previstos na presente lei. 

Artigo 13.º
Cartão de identificação

        1. O empresário de administração de condomínios deve emitir um cartão 
de identificação ao director técnico que lhe está subordinado. 
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      2. Para efeitos da concessão de cartão de identificação, o empresário de 
administração de condomínios deve proceder à verificação do preenchimento 
dos requisitos para o exercício de funções do director técnico. 

      3. Do cartão de identificação referido no n.º 1 devem constar o nome do 
director técnico, o nome e o número da licença do empresário de administração 
de condomínios a que está subordinado e uma fotografia do titular do cartão. 

CAPÍTULO III
Regime da caução

Artigo 14.º
Prestação e perda da caução

        1. O empresário de administração de condomínios é obrigado a prestar uma 
caução, nos termos da presente lei e do diploma complementar. 

     2. O cancelamento da licença do empresário de administração de 
condomínios devido às situações previstas nas alíneas 5) e 6) do artigo 9.º, 
implica a perda integral da caução prestada. 

Artigo 15.º
Valor da caução

     O valor da caução é fixado de acordo com o número das fracções 
administradas pelo empresário de administração de condomínios, por despacho 
do Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, doravante designado por Boletim Oficial. 

Artigo 16.º
Forma de prestação da caução

        1. A caução é prestada por depósito em numerário, por garantia bancária ou 
por seguro-caução. 
 
      2. A caução prestada por depósito em numerário é efectuada num dos bancos 
agentes do Tesouro da RAEM, devendo ser especificado o fim a que se destina.
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      3. O empresário de administração de condomínios que preste caução por 
garantia bancária, deve apresentar o documento emitido por uma instituição de 
crédito legalmente autorizada a exercer actividade na RAEM assegurando, até 
ao limite do valor da caução, o imediato pagamento das importâncias exigidas 
pelo IH em virtude da perda da caução por parte do empresário, nos termos do n.º 
2 do artigo 14.º 

      4. O empresário de administração de condomínios que preste caução por 
seguro-caução, deve apresentar a apólice emitida por uma entidade legalmente 
autorizada a realizar esse seguro na RAEM assegurando, até ao limite do valor 
da caução, o imediato pagamento das importâncias exigidas pelo IH em virtude 
da perda da caução por parte do empresário, nos termos do n.º 2 do artigo 14.º 

      5. As garantias bancárias e os seguros-caução prestados não podem ser 
sujeitos a condição ou termo resolutivo. 

       6. Todas as despesas que resultem da caução são por conta do empresário 
de administração de condomínios. 

Artigo 17.º
Documento comprovativo de caução

        1. O empresário de administração de condomínios deve apresentar no IH, o 
documento comprovativo de caução válida. 

      2. A caução é válida até três meses após a suspensão ou a cessação da 
actividade comercial de administração de condomínios. 

      3. Quando não tenham sido detectadas, no prazo referido no número 
anterior, situações de cancelamento da licença do empresário de administração 
de condomínios, nos termos do n.º 2 do artigo 14.º, o IH deve proceder 
oficiosamente à libertação da caução. 
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CAPÍTULO IV
Exercício da actividade comercial de administração de condomínios

Artigo 18.º
Princípio geral

      O empresário de administração de condomínios deve cumprir todas as 
normas legais e diplomas complementares aplicáveis à actividade comercial de 
administração de condomínios. 

Artigo 19.º
Obrigações no exercício da actividade

     1. Para além das obrigações previstas na presente lei e no diploma 
complementar, o empresário de administração de condomínios é obrigado a: 

            1) Convocar a primeira reunião da assembleia geral do condomínio, nos 
                termos da lei; 

            2) Actualizar o arquivo da actividade comercial de administração de
                condomínios, mantendo-o por um período mínimo de cinco anos; 

            3) Proceder à liquidação de facturas referentes aos consumos de água e 
                energia eléctrica das partes comuns do condomínio, contratar e manter
                actualizados os seguros contra o risco de incêndio, em conformidade
                com o acordado no contrato; 

            4) Celebrar, com empresas da especialidade, contratos de assistência 
                técnica e de manutenção dos equipamentos de prevenção contra 
                incêndios e dos elevadores, em conformidade com o acordado no
                contrato;

            5) Preparar e prestar contas e elaborar o orçamento anual de receitas
                e despesas, para a assembleia geral do condomínio ou administração, 
                em conformidade com o acordado no contrato, assim como apresentar
                um relatório descritivo dos trabalhos que se propõe realizar,
                fundamentando a necessidade do pagamento das despesas orçamentadas 
                e da cobrança de receitas orçamentadas, e o plano de execução do
                orçamento; 
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            6) Elaborar, na falta do acordo referido na alínea anterior, o orçamento 
                de receitas e despesas do respectivo ano, para cada condomínio que 
                administra, relativo à sua actividade comercial e âmbito de administração, 
                assim como apresentar o relatório e contas de administração do ano
                anterior e afixá-los no átrio da entrada dos condomínios; 

            7) Na situação de cessação do contrato: 

                (1) Comunicar com antecedência, por forma escrita, à outra parte e 
                      ao IH, a data da denúncia unilateral do contrato ou da caducidade
                      por não renovação, e afixar aviso no átrio da entrada do condomínio ; 

                (2) Prestar os serviços de administração acordados, durante um período
                      máximo de seis meses, a contar da data da comunicação acima
                      referida, ou até que se proceda à sua substituição no respectivo
                      período, excepto nas situações referidas nos artigos 7.º e 9.º;
 
            8) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior e no artigo seguinte,
                em caso de cessação do contrato de administração de condomínio 
                ou de cessação dos serviços de administração, de cessação da actividade   
                comercial de administração de condomínios, de  suspensão ou 
                cancelamento da licença de actividade comercial de administração
                de condomínios, retirar-se do condomínio que administra e  entregar, 
                no prazo de 30 dias, a contar da data  de cessação, à assembleia geral
                de condomínio ou à administração ou aos seus representantes, os 
                serviços de administração e a documentação relativa ao condomínio que 
                esteja confiada à sua guarda, designadamente, a declaração das 
                dívidas dos condóminos ou de terceiros ao condomínio reportada à
                data da cessação da actividade.
 
        2. O empresário de administração de condomínios assegura o cumprimento 
das obrigações referidas na alínea 1) e nas alíneas 3) a 8) do número anterior e 
no artigo seguinte, sob a orientação e parecer do director técnico. 
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Artigo 20.º
Obrigações decorrentes da cessação das relações de administração de 

condomínios

       Nas relações de administração de condomínios não abrangidas na alínea 7) 
do n.º 1 do artigo anterior, o prestador de serviços está obrigado a: 

            1) Comunicar com antecedência a intenção de cessação da prestação de
                serviços de administração, aos condóminos, por afixação de aviso no
                átrio da entrada do condomínio, e ao IH, por escrito; 

            2) Continuar a prestar os serviços de administração, durante um período
                mínimo de seis meses, a contar da data da comunicação acima referida, 
                ou até que se proceda à sua substituição no respectivo período,
                excepto nas situações referidas nos artigos 7.º e 9.º 

Artigo 21.º
Obrigações para com o IH

       1. O empresário de administração de condomínios é obrigado a comunicar  ao 
IH, no prazo de 30 dias: 

            1) Os processos de falência ou insolvência de que seja objecto, a contar
                da data do conhecimento; 

            2) A cessação da sua actividade, a contar da data da cessação; 

            3) A alteração dos requisitos para a concessão ou renovação da licença, 
                previstos nos n.os 1 ou 2 do artigo 4.º, a contar da data da sua ocorrência; 

            4) A alteração da firma e da sede e da nomeação ou cessação de funções 
                de qualquer dos seus administradores, directores ou gerentes, a contar
                da data da ocorrência do respectivo facto; 

            5) A alteração dos requisitos para o exercício de funções do director 
                técnico, para efeitos da concessão da licença, a contar da data do
                conhecimento. 
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        2. O empresário de administração de condomínios é obrigado, perante o IH, a: 

            1) Enviar cópia das sentenças ou das decisões que ponham termo a
                processos, em que tenha sido parte, relacionados com o incumprimento
                da presente lei ou do diploma complementar e com os requisitos para
                o exercício da actividade, no prazo de 30 dias, a contar da data do
                respectivo trânsito em julgado; 

            2) Prestar, quando solicitado e no prazo fixado, toda a informação 
                relacionada com o cumprimento das obrigações previstas na presente 
                lei e no diploma complementar. 

      3. O empresário de administração de condomínios é obrigado a prestar 
a colaboração necessária ao IH, no exercício da respectiva competência 
de fiscalização, permitindo o acesso às instalações relacionadas com a sua 
actividade e às partes comuns dos condomínios onde exerce a sua actividade, 
bem como disponibilizando toda a documentação e informação importante 
relacionada com o condomínio, nomeadamente utilização das instalações 
comuns, segurança pública, saúde pública e operações financeiras. 

CAPÍTULO V
Fiscalização e regime sancionatório

Artigo 22.º
Poderes de autoridade pública

      1. O pessoal do IH, no exercício de funções de fiscalização, goza de 
poderes de autoridade pública, podendo solicitar, nos termos da lei, às 
autoridades policiais e administrativas a colaboração que se mostre necessária, 
designadamente nos casos de oposição ou resistência ao exercício das suas 
funções. 

      2. O pessoal referido no número anterior é portador de um cartão de 
identificação, cujo modelo é aprovado por despacho do Chefe do Executivo, a 
publicar no Boletim Oficial. 
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Artigo 23.º
Competência

      Compete ao presidente do IH a aplicação das sanções pelas infracções 
administrativas. 

Artigo 24.º
Exercício da actividade sem licença válida

      1. Quem exercer a actividade comercial de administração de condomínios 
sem ser titular de licença válida, é sancionado com multa de 50 000 a 500 000 
patacas. 

        2. Quem exercer a actividade comercial de administração de condomínios
após a suspensão ou cancelamento da licença, é sancionado com multa de 
50 000 a 400 000 patacas. 

Artigo 25.º
Não preenchimento de requisitos para o exercício de funções

       O empresário de administração de condomínios que mantém no exercício 
de funções de director técnico, pessoa que não reúna os requisitos para o 
exercício de funções, é sancionado com multa de 2 000 a 20 000 patacas por 
cada pessoa. 

Artigo 26.º
Outras infracções

        1. Quem violar o disposto nas alíneas 1) e 8) do n.º 1 do artigo 19.º e nos 
n.os 1 e 2 do artigo 21.º, é sancionado com multa de 15 000 a 150 000 patacas. 

      2. Quem violar o disposto nas alíneas 2) e 7) do n.º 1 do artigo 19.º e no 
artigo 20.º, é sancionado com multa de 10 000 a 100 000 patacas. 

       3. Quem violar o disposto no n.º 2 do artigo 11.º, no n.º 1 do artigo 12.º, no 
artigo 13.º, nas alíneas 3) a 6) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 19.º, é sancionado 
com multa de 5 000 a 100 000 patacas. 
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Artigo 27.º
Sanção acessória

      Para além da aplicação de multas, atendendo à gravidade da infracção 
administrativa e ao grau de culpa do seu autor, pode ser aplicada a interdição do 
exercício da totalidade ou de parte da actividade comercial de administração de 
condomínios aos empresários de administração de condomínios, pelo período 
de um mês a um ano. 

Artigo 28.º
Medidas cautelares

      1. Havendo indícios de risco de prática de actos ou tendo sido praticados 
actos que constituem perigo para a segurança do condomínio, a segurança 
pública, a saúde pública e as operações financeiras do condomínio, após 
ponderação da gravidade da infracção e do grau de culpa do seu autor, podem 
ser aplicadas a este as seguintes medidas cautelares: 

            1) Suspensão preventiva da totalidade ou de parte da actividade comercial
                 da administração de condomínios; 

            2) Suspensão da apreciação do pedido de concessão de licença formulado
                 junto do IH. 

        2. As medidas cautelares aplicadas nos termos do número anterior vigoram, 
consoante os casos: 

            1) Até ao seu levantamento por decisão do IH ou por decisão judicial; 

            2) Até ao início da aplicação da sanção acessória de interdição do exercício 
                 da actividade ao empresário de administração de condomínios. 

      3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as medidas cautelares 
referidas no n.º 1 têm a duração máxima de um ano, a contar da data da tomada 
de decisão que as imponha. 
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Artigo 29.º
Crime de desobediência

        Constituem crimes de desobediência simples: 

            1) O incumprimento das obrigações previstas no n.º 3 do artigo 21.º; 

            2) O incumprimento das sanções acessórias aplicadas nos termos do artigo 27.º ; 

            3) O incumprimento das medidas cautelares aplicadas nos termos da 
                alínea 1) do n.º 1 do artigo anterior. 

Artigo 30.º
Responsabilidade das pessoas colectivas

      1. As pessoas colectivas, mesmo que irregularmente constituídas, e as 
associações sem personalidade jurídica respondem pela prática das infracções 
administrativas previstas na presente lei quando cometidas pelos seus órgãos ou 
representantes em seu nome e no interesse colectivo. 

      2. A responsabilidade referida no número anterior é excluída quando o 
agente tiver actuado contra ordens ou instruções expressas de quem de direito. 

     3. A responsabilidade das entidades referidas no n.º 1 não exclui a 
responsabilidade individual dos respectivos agentes. 

Artigo 31.º
Responsabilidade solidária

      Os titulares dos órgãos de administração, bem como aqueles que exerçam de 
facto funções de administração das pessoas colectivas, ainda que irregularmente 
constituídas, e das associações sem personalidade jurídica respondem 
solidariamente pelo pagamento das multas e das custas em que aquelas forem 
sancionadas ainda que, à data da aplicação da sanção, hajam sido dissolvidas ou 
entrado em liquidação, excepto quando comprovem ter-se oposto à prática da 
infracção administrativa. 
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Artigo 32.º
Reincidência

       1. Considera-se reincidência a prática de infracção administrativa da mesma 
natureza no prazo de dois anos após a decisão administrativa sancionatória se 
ter tornado inimpugnável. 

        2. Em caso de reincidência, o valor mínimo da multa é elevado de um quarto 
e o valor máximo permanece inalterado. 

Artigo 33.º
Cumprimento da obrigação omitida

      Caso a infracção administrativa resulte da omissão de obrigações e estas 
obrigações ainda sejam susceptíveis de serem cumpridas, a aplicação das 
sanções e o pagamento das multas não dispensam o infractor do cumprimento 
dessas obrigações. 

Artigo 34.º
Procedimento

      1. Verificada a prática de uma infracção administrativa, o IH procede à 
instrução do processo e deduz acusação, a qual é notificada ao infractor. 

      2. Na notificação da acusação é fixado um prazo de 15 dias para que o 
infractor apresente a sua defesa. 

        3. As multas são pagas no prazo de 15 dias, contados da data da notificação 
da decisão sancionatória. 

        4. A caução perdida e o produto das multas constituem receitas do IH.

Artigo 35.º
Dever de participação

     1. Todos os serviços ou organismos públicos devem participar ao IH 
quaisquer infracções administrativas previstas na presente lei.  
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      2. Os trabalhadores dos serviços ou organismos públicos têm o dever de 
participar ao IH quaisquer infracções administrativas previstas na presente lei, 
de que tomem conhecimento no exercício das suas funções ou por causa delas. 

CAPÍTULO VI
Disposições finais e transitórias

Artigo 36.º
Sistema electrónico

     Os procedimentos relativos à licença de actividade comercial de 
administração de condomínios, nomeadamente pedido, concessão, renovação, 
suspensão, levantamento da suspensão e cancelamento, bem como às 
comunicações obrigatórias ao IH e respectivas respostas, podem ser efectuados 
através do sistema electrónico. 

Artigo 37.º
Formas de notificação

       1. Sem prejuízo das disposições especiais previstas nos números seguintes, 
todas as notificações são efectuadas nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. 

        2. As notificações podem ser feitas por carta registada sem aviso de recepção 
e presumem-se realizadas no terceiro dia posterior ao do registo, ou no primeiro 
dia útil seguinte nos casos em que o referido terceiro dia não seja dia útil, caso 
sejam efectuadas para: 

            1) A última sede constante do arquivo do IH, se o notificando for 
                empresário de administração de condomínios; 

            2) O endereço de contacto ou a morada indicados pelo próprio notificando
                no procedimento de infracção administrativa previsto na presente lei. 

      3. A presunção referida no número anterior só pode ser ilidida pelo   
notificando quando a recepção da notificação ocorra em data posterior à 
presumida, por razões comprovadamente imputáveis aos serviços postais. 
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Artigo 38.º
Dados pessoais

      1. A recolha, conservação, tratamento e transferência de dados pessoais 
ao abrigo da presente lei deve respeitar o disposto na Lei n.º 8/2005 (Lei da 
Protecção de Dados Pessoais). 

      2. Para verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão 
da licença, o IH pode solicitar a quaisquer serviços ou organismos públicos 
a disponibilização de documentos ou informações que julgue necessários à 
análise do pedido e, nos termos da Lei n.º 8/2005, confirmar os dados pessoais 
que julgue necessários, através de qualquer forma, incluindo a interconexão de 
dados. 

      3. O pessoal do IH está obrigado a guardar sigilo profissional, mesmo 
após o termo do seu vínculo laboral, relativamente aos dados pessoais cujo 
conhecimento advenha do exercício das suas funções nos termos da presente lei, 
não os podendo revelar ou utilizar para outro fim que não seja o cumprimento 
das funções de fiscalização previstas na presente lei. 

Artigo 39.º
Registo e publicação

        1. O IH deve elaborar um processo para cada empresário comercial, pessoa 
singular que exerça actividade comercial de administração de condomínios, 
registando os seguintes factos: 

            1) Nome, firma e sede; 

            2) Tipo e número do documento de identificação; 

            3) Elementos do cartão de identificação do director técnico; 

            4) Número do registo comercial, se houver; 

            5) Número da licença de que é titular e prazo de validade; 

            6) Valor e número de identificação da caução; 

            7) Indeferimento dos pedidos de concessão e de renovação da licença. 
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      2. O IH deve elaborar um processo para cada sociedade comercial que 
exerça actividade comercial de administração de condomínios, registando os 
seguintes factos: 

            1) Firma e sede; 

            2) Elementos de identificação dos administradores, directores ou gerentes 
                da sociedade; 

            3) Elementos do cartão de identificação do director técnico; 

            4) Número do registo comercial; 

            5) Número da licença de que é titular e prazo de validade; 

            6) Montante do capital social;

            7) Valor e número de identificação da caução; 

            8) Indeferimento dos pedidos de concessão e de renovação da licença. 

      3. Para efeitos da concessão de licença de actividade, o IH deve elaborar um 
processo para cada director técnico, registando os seguintes factos: 

            1) Nome e domicílio; 

            2) Tipo e número do documento de identificação; 

            3) Designação do curso de formação de técnicos profissionais para 
                administração de propriedades, concluído com aproveitamento; 

            4) Elementos de identificação do empresário de administração de
                condomínios a que o director técnico se encontra vinculado; 

            5) Elementos do cartão de identificação. 

      4. O IH deve registar os seguintes factos nos processos referidos nos 
números anteriores: 

            1) Factos que devem ser comunicados ao IH, nos termos da presente lei e
                do diploma complementar; 
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            2) Suspensão da licença; 

            3) Levantamento da suspensão da licença; 

            4) Cancelamento da licença; 

            5) Medidas cautelares, infracções administrativas e sanções aplicadas nos 
                termos da presente lei. 

     5. O IH deve publicar e actualizar anualmente, através de meios 
informáticos, a lista dos empresários titulares de licença de actividade comercial 
de administração de condomínios, contendo, designadamente, a firma dos 
empresários, o nome dos directores técnicos, o número e prazo de validade da 
licença. 

Artigo 40.º
Licença provisória de actividade comercial de administração de 

condomínios

       1. Aos empresários comerciais, pessoa singular que, à data da publicação da 
presente lei, exerçam actividade na qualidade similar à actividade comercial de 
administração de condomínios, pode ser concedida uma licença provisória de 
actividade comercial de administração de condomínios de empresário comercial, 
pessoa singular, desde que preencham os requisitos previstos nas alíneas 2) a 4) 
do n.º 1 do artigo 4.º 

     2. Às sociedades comerciais que, à data da publicação da presente 
lei, exerçam actividade na qualidade similar à actividade comercial de 
administração de condomínios, pode ser concedida uma licença provisória de 
actividade comercial de administração de condomínios de sociedade comercial, 
desde que preencham os requisitos previstos nas alíneas 1), 2) e 5) a 8) do n.º 2 
do artigo 4.º 

      3. As licenças provisórias de actividade comercial de administração de 
condomínios são válidas pelo prazo de três anos, a contar da data da entrada em 
vigor da presente lei, e caducam, quando: 

            1) Se verifique o termo do prazo de validade; 

            2) Tenha sido concedida ao titular da licença provisória a licença referida 
                no artigo 3.º 
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      4. Os titulares das licenças provisórias só podem continuar a exercer a 
actividade comercial de administração de condomínios quando preencham os 
requisitos previstos na presente lei e lhes seja concedida a licença referida no 
artigo 3.º, até ao termo do prazo de validade referido no número anterior. 

       5. É aplicável ao regime de licença provisória, com as devidas adaptações, 
o regime de licença estabelecido na presente lei e no diploma complementar. 

Artigo 41.º
Dispensa do requisito para o exercício de funções de director técnico

      Aqueles que, nos três anos anteriores e até três anos posteriores à data da 
entrada em vigor da presente lei, tenham completado, cumulativamente, três 
anos de prática no exercício de funções similares à de director técnico e tenham 
concluído, com aproveitamento, o Curso de formação de técnicos profissionais 
para administração de propriedades, realizado pela DSAL, podem apresentar o 
pedido de dispensa do requisito para o exercício de funções previsto na alínea 
2) do n.º 1 do artigo 11.º, no prazo de três anos a contar da data da entrada em 
vigor da presente lei. 

Artigo 42.º
Convocação da assembleia geral de condomínio

     O titular da licença de actividade comercial de administração de condomínios 
que ainda não tenha convocado, nos termos da lei, a primeira reunião da 
assembleia geral dos condomínios que administra, deve, de acordo com as 
disposições legais, proceder à convocação da assembleia no prazo de três anos a 
contar da data da entrada em vigor da presente lei. 

Artigo 43.º
Direito subsidiário

      Em tudo o que não se encontre especialmente previsto na presente lei, 
aplica-se, subsidiariamente, consoante a natureza das matérias, o disposto 
no Código Civil, no Código Comercial, no Código do Procedimento 
Administrativo, no Código Penal e no Decreto-Lei n.º 52/99/M, de 4 de Outubro 
(Regime geral das infracções administrativas e respectivo procedimento). 
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Artigo 44.º
Diploma complementar

     1. O diploma complementar necessário à execução da presente lei é aprovado 
por regulamento administrativo. 

      2. O regulamento administrativo previsto no número anterior prevê, 
designadamente, as seguintes matérias: 

            1) Procedimento administrativo para o pedido, concessão, renovação, 
                suspensão, levantamento da suspensão e cancelamento da licença de
                actividade comercial de administração de condomínios e sistema
                electrónico, previstos na presente lei; 

            2) Regras complementares para o exercício da actividade comercial de
                administração de condomínios; 

             3) Fiscalização do cumprimento da presente lei e do diploma  complementar. 

Artigo 45.º
Entrada em vigor

       1. A presente lei entra em vigor um ano após a data da sua publicação, sem 
prejuízo do disposto no número seguinte. 

      2. O IH inicia o processo administrativo de concessão da licença no dia 
seguinte ao da publicação da presente lei. 

Aprovada em 7 de Agosto de 2017. 

O Presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng. 

Assinada em 10 de Agosto de 2017. 

Publique-se. 

O Chefe do Executivo, Chui Sai On. 
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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU
Regulamento Administrativo n.º 1/2018

Regulamentação da Lei da actividade comercial de administração de 
condomínios

      O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Executivo, decreta, 
nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa 
Especial de Macau e do artigo 44.º da Lei n.º 12/2017 (Lei da actividade 
comercial de administração de condomínios), para valer como regulamento 
administrativo complementar, o seguinte: 

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1.º
Objecto

        O presente regulamento administrativo tem como objecto a regulamentação 
da Lei n.º 12/2017. 

Artigo 2.º
Competências

       1. Compete ao Instituto de Habitação, doravante designado por IH, instruir 
e decidir sobre os processos relativos: 

            1) Aos requerimentos para concessão e renovação de licenças de 
                actividade comercial de administração de condomínios; 

            2) À suspensão, levantamento da suspensão e cancelamento de licenças 
                de actividade comercial de administração de condomínios; 

            3) À aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n.º 12/2017. 

      2. Compete ao presidente do IH decidir sobre os requerimentos, os processos 
e a aplicação de sanções referidos no número anterior. 
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CAPÍTULO II
Acesso à actividade

Artigo 3.º
Requerimento de concessão da licença

       1. O requerimento para a concessão da licença de actividade comercial de 
administração de condomínios é apresentado junto do IH. 

       2. Salvo nos casos previstos no n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 12/2017, em 
que o IH obtém os documentos, o requerimento para a concessão da licença de 
actividade comercial de administração de condomínio de empresário comercial, 
pessoa singular, deve ser instruído com os seguintes documentos: 

            1) Fotocópia do documento de identificação; 

            2) Fotocópia de documento comprovativo da declaração respeitante ao
                início de actividade, para efeitos de contribuição industrial e fotocópia
                de certidão de registo comercial, caso exista; 

            3) Declaração emitida pelo requerente na qual declara que possui
                 idoneidade, conforme o previsto na alínea 2) do n.º 1 do artigo 4.º da 
                 Lei n.º 12/2017; 

            4) Declaração emitida pelo requerente na qual declara não ter sido
                declarado insolvente, conforme o previsto na alínea 3) do n.º 1 do 
                 artigo 4.º da Lei n.º 12/2017; 

            5) Certificado de registo criminal; 

            6) Fotocópia do documento de identificação do director técnico; 

            7) Fotocópia do contrato de trabalho do director técnico, salvo na 
                situação em que o requerente ou seus gerentes desempenhem a função
                de director técnico; 

            8) Documento comprovativo de que não tem qualquer dívida à Região 
                 Administrativa Especial de Macau, doravante designada por RAEM, 
                 por quaisquer contribuições e impostos; 
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            9) Documento comprovativo de ter sido prestada a caução exigida nos
                 termos dos artigos 14.º a 17.º da Lei n.º 12/2017; 

          10) Declaração emitida pelo director técnico na qual declara possuir 
                capacidade de exercício de direitos, conforme o previsto na 
                alínea 1) do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 12/2017; 

          11) Fotocópia do certificado de habilitações académicas do director 
                técnico; 

          12) Declaração emitida pelo director técnico na qual declara possuir 
                idoneidade, conforme o previsto na alínea 4) do n.º 1 do artigo  11.º da
                Lei n.º 12/2017; 

          13) Fotocópia de documento comprovativo da conclusão com
                aproveitamento do director técnico no Curso de formação de técnicos
                profissionais para administração de propriedades, realizado pela
                Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, doravante designada
                por DSAL; 

          14) Certificado de registo criminal do director técnico; 

          15) Declaração emitida pelo director técnico na qual declara não ter sido       
                declarado insolvente, conforme o previsto na alínea 5) do n.º 1 do 
                artigo 11.º da Lei n.º 12/2017. 

       3. Salvo nos casos previstos no n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 12/2017, em 
que o IH obtém os documentos, o requerimento para a concessão da licença de 
actividade comercial de administração de condomínios de sociedade comercial, 
deve ser instruído com os seguintes documentos: 

            1) Certidão de registo comercial, incluindo fotocópias do acto constitutivo 
                e dos estatutos da sociedade comercial, devidamente actualizados; 

            2) Fotocópias dos documentos de identificação dos administradores , 
                directores ou gerentes da sociedade comercial; 



136

Colectânea de Legislação sobre Administração de Condomínios

            3) Certificados de registo criminal dos administradores, directores ou 
                gerentes da sociedade comercial; 

            4) Declaração emitida pelo requerente na qual declara que a sociedade 
                comercial possui idoneidade, conforme o previsto na alínea 5)  do  n.º 2 
                do artigo 4.º da Lei n.º 12/2017; 

            5) Declaração emitida pelos administradores, directores ou gerentes da 
                sociedade comercial na qual declaram possuir idoneidade, conforme o
                previsto na alínea 5) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2017; 

            6) Declaração emitida pelo requerente na qual declara que a sociedade
                comercial não foi declarada falida, conforme o previsto na alínea 6)
                do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2017; 

            7) Declaração emitida pelo requerente na qual declara que os titulares 
                dos órgãos sociais não foram declarados insolventes, conforme o 
                previsto na alínea 7) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2017; 

            8) Declaração emitida pelos administradores, directores ou gerentes da
                sociedade comercial na qual declaram não terem tido responsabilidade 
                pelos actos que conduziram à declaração da falência, conforme  o 
                previsto na alínea 7) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2017; 

            9) Fotocópia do contrato de trabalho do director técnico, salvo nas
                situações em que os administradores, directores ou gerentes são 
                nomeados para desempenhar funções de director técnico; 

          10) Fotocópia de documento comprovativo da declaração respeitante ao
                início de actividade, para efeitos de contribuição industrial; 

          11) Documentos referidos nas alíneas 6) e 8) a 15) do número anterior. 

      4. Para efeitos de apreciação, o IH pode solicitar aos requerentes, sempre 
que necessário, a exibição dos documentos originais para confirmação; salvo 
os documentos referidos nos n.os 2 e 3, o IH pode ainda exigir aos requerentes 
a prestação de esclarecimentos ou a apresentação de outros documentos ou 
informações que contribuam para a apreciação sobre o preenchimento dos 
requisitos para a concessão da licença. 
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        5. Os documentos referidos nos números anteriores são redigidos numa das 
línguas oficiais da RAEM, sendo obrigatória, caso sejam redigidos noutras línguas, 
a apresentação de tradução legal feita nos termos dos artigos 182.º a 184.º do 
Código do Notariado, salvo nos casos em que o IH dispense a respectiva tradução. 

      6. No momento da apresentação do requerimento para a concessão da 
licença, deve ser efectuado o pagamento da taxa fixada por despacho do Chefe 
do Executivo a publicar no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau, doravante designado por Boletim Oficial, sendo devolvida ao 
requerente, a respectiva taxa, em caso de indeferimento da emissão da licença. 

Artigo 4.º
Análise ao requerimento

       1. Cabe ao IH efectuar a análise do processo de requerimento para apreciar 
se os documentos do processo estão completos e se o requerente preenche os 
requisitos para concessão da licença. 

     2. Em caso de falta de apresentação pelo requerente de documentos 
necessários, o IH pode notificá-lo, através de correio electrónico, para proceder 
à entrega dos documentos em falta, no prazo fixado. 

      3. O requerimento não é aceite quando o requerente não apresente os 
documentos em falta necessários para o requerimento, ou não preencha as 
lacunas dos documentos dentro do prazo fixado. 
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Artigo 5.º
Concessão da licença

      1. Caso o requerente reúna os requisitos para a concessão da licença, o 
IH pode notificá-lo, através de correio electrónico, para proceder à entrega 
do requerimento original com a assinatura reconhecida notarialmente, 
acompanhado dos respectivos documentos originais, ou para enviar, por 
correio, o requerimento original com a assinatura reconhecida notarialmente, 
acompanhado dos respectivos documentos originais ou pública-forma do 
requerimento, no prazo fixado, para confirmação pelo pessoal do IH, salvo 
nas situações em que o requerimento original com a assinatura reconhecida 
notarialmente acima referido já tenha sido entregue ou os respectivos 
documentos originais já tenham sido confirmados pelo IH. 

      2. Após verificação da conformidade dos documentos do processo do 
requerimento com os originais, o IH irá conceder ao requerente, por correio 
electrónico, a licença digital de actividade comercial de administração de 
condomínios. 

       3. O modelo da licença digital referido no número anterior é aprovado por 
despacho do presidente do IH. 

Artigo 6.º
Regime aplicável

      As disposições dos artigos 3.º a 5.º são aplicáveis, com as devidas 
adaptações, aos procedimentos para renovação, suspensão, levantamento da 
suspensão e cancelamento, relativos à licença de actividade comercial de 
administração de condomínios, bem como às comunicações obrigatórias ao  IH. 

Artigo 7.º
Renovação da licença

       1. O requerimento para a renovação da licença de actividade comercial de 
administração de condomínios é apresentado pelo interessado junto do IH, nos 
três meses anteriores ao termo do prazo de validade da licença, sem prejuízo do 
disposto no n.º 3. 
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       2. O requerimento para renovação da licença é instruído com a declaração 
emitida pelo requerente, com assinatura reconhecida notarialmente, na qual 
declara a manutenção do preenchimento dos requisitos para a concessão e 
renovação da licença previstos nos n.os 1 ou 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2017.
 
        3. Caso o requerimento para renovação da licença seja apresentado entre os 
seis e os três meses anteriores ao termo do prazo de validade da licença, a taxa 
da renovação da licença é parcialmente isenta, sendo a respectiva isenção fixada 
por despacho do Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial. 

Artigo 8.º
Suspensão da licença

       1. No caso previsto na alínea 1) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 12/2017, o 
titular da licença de actividade comercial de administração de condomínios deve 
requerer ao IH a suspensão da respectiva licença. 

        2. Nos casos previstos na alínea 2) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 12/2017, 
o IH notifica o titular da licença de actividade comercial de administração 
de condomínios dos respectivos motivos, bem como a forma e prazo para a 
respectiva sanação, nos termos do n.º 3 do artigo 7.º da referida lei. 

      3. Nos casos previstos nas alíneas 3) e 4) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 
12/2017, o período da suspensão da licença corresponde, respectivamente, 
ao período da sanção acessória de interdição total do exercício da actividade 
comercial de administração de condomínios ou da medida cautelar de suspensão 
preventiva total de actividade. 

Artigo 9.º
Levantamento da suspensão

     1. O requerimento para o levantamento da suspensão da licença é apresentado 
pelo titular da licença de actividade comercial de administração de condomínios 
junto do IH, sendo instruído com uma declaração emitida pelo requerente, 
com assinatura reconhecida notarialmente, na qual declara a manutenção do 
preenchimento dos requisitos para a concessão e renovação da licença previstos 
nos n.os 1 ou 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2017. 
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       2. O requerimento para o levantamento da suspensão da licença é deferido 
após confirmação pelo IH de que o titular preenche os requisitos para a 
concessão e renovação da licença e apenas nas seguintes condições: 

            1) Quando o requerimento para o levantamento da suspensão seja 
                 apresentado antes do termo do período de suspensão; 

            2) Quando tenham sido sanadas as irregularidades que originaram a
                 suspensão e o requerimento para o levantamento da suspensão seja
                 apresentado antes do termo do período de suspensão; 

            3) Quando tenha cessado o período de interdição determinado pela 
                 sanção acessória de interdição total para o exercício da actividade 
                 comercial de administração de condomínios ou da medida cautelar de 
                 suspensão preventiva total de actividade. 

Artigo 10.º
Cancelamento da licença

       Nos casos previstos na alínea 1) do artigo 9.º da Lei n.º 12/2017, o titular da 
licença de actividade comercial de administração de condomínios deve requerer 
ao IH o cancelamento da respectiva licença. 

Artigo 11.º
Curso de formação de director técnico

        1. O conteúdo do programa do curso de formação previsto na alínea 3) do 
n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 12/2017 está sujeito a parecer prévio a emitir pelo 
IH, mediante pedido da DSAL. 

      2. O requerimento para a dispensa de frequência do curso de formação 
ou das disciplinas, previsto no n.º 3 do artigo 11.º da Lei n.º 12/2017 deve ser 
apresentado à instituição efectivamente responsável pelo ensino. 
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CAPÍTULO III
Sistema electrónico

Artigo 12.º
Formas e condições de utilização

      1. Os requerentes que pretendam aderir ao serviço de sistema electrónico 
do IH devem solicitar, presencialmente, a sua inscrição e atribuição da senha de 
activação do serviço, salvo na situação do primeiro requerimento de concessão 
da licença. 

      2. A activação do serviço de sistema electrónico processa-se pela inserção 
da senha de activação no sítio da Internet a indicar pelo IH, para efeitos de 
obtenção da senha de acesso. 

      3. Além das formas e condições de utilização acima referidas, o IH pode 
indicar outras formas e condições de utilização. 

Artigo 13.º
Valor jurídico

      1. Os requerimentos electrónicos enviados e processados nos termos do 
presente regulamento administrativo têm o mesmo valor e produzem os mesmos 
efeitos jurídicos que as declarações apresentadas em formato de papel. 

     2. A utilização da senha de acesso tem o mesmo valor da assinatura 
autógrafa. 

      3. Para efeitos do disposto no número anterior, a valoração da senha de 
acesso como assinatura autógrafa depende de convenção a celebrar entre o 
utilizador e o IH no momento da adesão ao serviço, na qual aquele declara o 
devido conhecimento relativamente aos efeitos da utilização da senha de acesso 
e precauções de segurança a ter na utilização da mesma. 
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Artigo 14.º
Carregamento de documentos

      A apresentação do requerimento electrónico deve ser acompanhada dos 
documentos acessórios, digitalizados e remetidos por via electrónica, sem 
prejuízo da exibição dos respectivos documentos originais, sempre que o IH o 
solicite ao requerente para efeito de confirmação. 

Artigo 15.º
Segurança

        Como medida cautelar de segurança, o IH reserva-se o direito de suspender, 
sem aviso prévio, a utilização da senha de acesso, até confirmação ou alteração 
pelo utilizador, em caso de suspeita de utilização abusiva da mesma, bem como 
de suspender temporariamente o serviço de sistema electrónico sempre que haja 
justificado receio de eventual utilização indevida com prejuízo dos interesses 
dos interessados. 

CAPÍTULO IV
Disposições transitórias e finais

Artigo 16.º
Modelos da guia de depósito e da garantia bancária

        Os modelos da guia de depósito e da garantia bancária, previstos nos n.os 2 
e 3 do artigo 16.º da Lei n.º 12/2017 são autorizados por despacho do presidente 
do IH. 
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Artigo 17.º
Apreciação de infracções administrativas

      1. Depois de recebida a contestação e tomadas as eventuais medidas para 
averiguar a existência de infracções administrativas, os funcionários do IH 
submetem o processo e a proposta por eles elaborada à apreciação do presidente 
do IH. 

        2. Caso o acusado não entregue a contestação dentro do prazo previsto no 
n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º 12/2017, os funcionários referidos no número 
anterior devem submeter o processo e a proposta por eles elaborada à apreciação 
do presidente do IH. 

Artigo 18.º
Taxas

      1. Os procedimentos administrativos previstos na Lei n.º 12/2017 e no 
presente regulamento administrativo, bem como os demais tendentes à sua boa 
execução, estão sujeitos ao pagamento de taxas, fixadas por despacho do Chefe 
do Executivo, a publicar no Boletim Oficial. 

      2. As taxas cobradas nos termos do presente regulamento administrativo 
constituem receita do IH. 

Artigo 19.º
Impressos

     Os requerimentos, declarações e notificações referidos no presente 
regulamento administrativo são feitos em impressos em papel ou electrónicos a 
disponibilizar pelo IH. 
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Artigo 20.º
Licença provisória de actividade comercial de administração de condomínios

        1. Os empresários comerciais, pessoas singulares, ou sociedades comerciais 
que satisfaçam o disposto nos n.os 1 ou 2 do artigo 40.º da Lei n.º 12/2017 
podem requerer, junto do IH, a concessão da licença provisória de actividade 
comercial de administração de condomínios. 

      2. Caso o requerente seja um empresário comercial, pessoa singular, o 
requerimento para licença provisória de actividade comercial de administração 
de condomínios é instruído com os documentos previstos nas alíneas 1) a 5) e 
8) do n.º 2 do artigo 3.º e com os documentos comprovativos do exercício em 
qualidade similar à actividade comercial de administração de condomínios à 
data da publicação da Lei n.º 12/2017. 

      3. Caso o requerente seja uma sociedade comercial, o requerimento para 
licença provisória de actividade comercial de administração de condomínios é 
instruído com os documentos previstos na alínea 8) do n.º 2 e nas alíneas 1) a 8) 
e 10) do n.º 3 do artigo 3.º e com os documentos comprovativos do exercício na 
qualidade similar ao da actividade comercial de administração de condomínios 
à data da publicação da Lei n.º 12/2017. 

        4. O regime de licença estabelecido no presente regulamento administrativo 
é aplicável, com as devidas adaptações, ao regime de licença provisória. 

      5. O modelo digital da licença provisória de actividade comercial de 
administração de condomínios é fixado por despacho do presidente do IH. 

      6. No momento da apresentação do requerimento para a concessão da 
licença provisória, deve ser efectuado o pagamento da taxa, fixada por despacho 
do Chefe do Executivo a publicar no Boletim Oficial, sendo devolvida ao 
requerente a respectiva taxa, em caso de indeferimento da emissão da licença 
provisória. 
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Artigo 21.º
Requerimento para concessão da licença por titular da licença provisória

      1. Caso o requerente seja titular da licença provisória de actividade 
comercial de administração de condomínios, empresário comercial, pessoa 
singular, o requerimento para a concessão da licença de actividade comercial 
de administração de condomínios, deve ser instruído, para além do pedido, 
com os documentos previstos nas alíneas 6), 7) e 9) a 15) do n.º 2 do artigo 3.º 
e com uma declaração, emitida pelo requerente, com assinatura reconhecida 
notarialmente, na qual declara a manutenção do preenchimento dos requisitos 
da licença provisória de actividade comercial de administração de condomínios 
previstos no n.º 1 do artigo 40.º da Lei n.º 12/2017. 

      2. Caso o requerente seja titular da licença provisória de actividade comercial 
de administração de condomínios, sociedade comercial, o requerimento para a 
concessão da licença de actividade comercial de administração de condomínios, 
deve ser instruído, para além do pedido, com os documentos previstos nas 
alíneas 6), 9) a 15) do n.º 2 e na alínea 9) do n.º 3 do artigo 3.º e com uma 
declaração, emitida pelo requerente, com assinatura reconhecida notarialmente, 
na qual declara a manutenção do preenchimento dos requisitos da licença 
provisória de actividade comercial de administração de condomínios previstos 
no n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 12/2017. 

        3. O regime de licença estabelecido no presente regulamento administrativo 
é aplicável, com as devidas adaptações, à concessão da licença de actividade 
comercial de administração de condomínios, requerida por titular de licença 
provisória de actividade comercial de administração de condomínios. 
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Artigo 22.º
Pedido da dispensa do requisito para o exercício de funções de director técnico

      O pedido da dispensa do requisito para o exercício de funções de director 
técnico previsto no artigo 41.º da Lei n.º 12/2017 deve ser apresentado pelo 
requerente ou titular da licença de actividade comercial de administração de 
condomínios. 

Artigo 23.º
Entrada em vigor

        1. O presente regulamento administrativo entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

       2. Os artigos 6.º a 11.º, 17.º, 21.º e 22.º entram em vigor na data do início da 
vigência da Lei n.º 12/2017. 

Aprovado em 5 de Janeiro de 2018. 

Publique-se. 

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.  
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Decreto-Lei n.º 29/96/M
de 11 de Junho

      A Lei de Bases da Organização Judiciária de Macau, aprovada pela Lei 
n.º 112/91, de 29 de Agosto, permite que sejam criados tribunais arbitrais 
e estabelecidos instrumentos e formas de composição não jurisdicional de 
conflitos, conferindo ao Governador a competência para mandar publicar os 
diplomas legais complementares necessários à sua execução, o que tem vindo a 
ser feito ao longo dos últimos anos.

       Na sequência desse processo entendeu-se ter chegado o momento de rever 
o regime jurídico do Tribunal Arbitral constante do Livro IV do Código de 
Processo Civil.
 
      Aprova-se assim o novo regime jurídico da arbitragem interna, dotando-
se desta forma o Território de uma regulamentação actual e adequada às 
necessidades dos operadores do Direito e dos agentes económicos.

      Efectivamente, o presente diploma tem em conta não só as realidades 
do Território mas também os aperfeiçoamentos introduzidos no instituto 
da arbitragem pelas legislações de vários países, por diversas convenções 
internacionais e pelas normas de organismos especializados.

      De entre os grandes princípios enformadores deste diploma destaca-se 
o amplo acolhimento do princípio da autonomia das partes, reduzindo-se ao 
mínimo as normas de ordem pública.

        Nestes termos;

        Ouvido o Conselho Consultivo;

      No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela Lei n.º 112/91, 
de 29 de Agosto, e nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Estatuto Orgânico de 
Macau, o Governador decreta, para valer como lei no território de Macau, o 
seguinte:
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CAPÍTULO I
Arbitragem voluntária

SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 1.º
(Submissão de litígios a arbitragem)

       As pessoas singulares ou colectivas, partes de um litígio, podem submeter 
a arbitragem, mediante convenção, o mesmo litígio, confiando a um ou vários 
árbitros a respectiva resolução.

Artigo 2.º
(Objecto da arbitragem)

      l. A arbitragem pode ter por objecto qualquer litígio que não respeite a 
direitos indisponíveis, desde que não esteja submetido por lei especial a tribunal 
judicial ou a arbitragem necessária.

        2. Em especial, não podem constituir objecto de arbitragem:

            a) Os litígios já decididos por decisão de mérito transitada em julgado, 
                excepto quando se trate de decidir questões respeitantes à futura 
                execução do julgado que não constem daquela decisão;

            b) Os litígios objecto de processo em que deva intervir o Ministério 
                Público, em representação de pessoas que careçam da necessária 
                capacidade processual para agir em juízo por si mesmos.

Artigo 3.º
(Direito aplicável; recurso à equidade)

      Os árbitros julgam segundo o direito constituído, salvo se as partes 
os autorizarem expressamente a julgar segundo a equidade, na convenção 
de arbitragem ou em acordo escrito posterior celebrado até à aceitação do 
primeiro árbitro.
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SECÇÃO II
Convenção de arbitragem

Artigo 4.º
(Modalidades)

      1. A convenção de arbitragem pela qual as partes de um litígio confiam 
a respectiva solução a um ou vários árbitros pode revestir uma das seguintes 
modalidades:

            a) Compromisso arbitral, quando o acordo tem por objecto um litígio
                actual, ainda que afecto a tribunal judicial;

            b) Cláusula compromissória, quando o acordo tem por objecto litígios
                eventuais emergentes de uma determinada relação jurídica, de
                natureza contratual ou extracontratual.

       2. A convenção de arbitragem pode constar de um contrato ou ser estipulada 
em acordo autónomo.

       3. No caso de a convenção de arbitragem constar de clausulado contratual, 
a invalidade do contrato principal não acarreta necessariamente a invalidade 
daquela, salvo quando se mostre que ele não teria sido concluído sem a referida 
convenção.

Artigo 5.º
(Capacidade)

       1. Têm capacidade para celebrar convenções de arbitragem as pessoas com 
capacidade de exercício de direitos.

      2. O território de Macau e as demais pessoas colectivas de direito público 
têm capacidade para celebrar convenções de arbitragem, se forem autorizados 
para o efeito por lei especial ou se tais convenções tiverem por objecto litígios 
respeitantes a relações jurídicas de natureza civil ou comercial.
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Artigo 6.º
(Forma)

      1. A convenção de arbitragem deve ser reduzida a escrito, sob pena de 
nulidade.

      2. A convenção de arbitragem tem forma escrita quando conste de um 
documento assinado pelas partes ou de uma troca de cartas, telex, telegramas, 
mensagens telecopiadas ou qualquer outro meio de telecomunicação que prove 
a sua existência, ou ainda do acordo das partes nos articulados do processo 
arbitral, desde que uma das partes alegue a existência de convenção de 
arbitragem e tal afirmação não seja impugnada pela outra parte no seu articulado 
de defesa.

        3. Os documentos referidos no número anterior podem conter directamente 
a convenção ou uma cláusula de remissão para algum documento em que a 
convenção esteja contida.

       4. Se as partes se referirem na convenção de arbitragem a um regulamento 
de instituição especializada de arbitragem considera-se que tal regulamento faz 
parte integrante da própria convenção.

Artigo 7.º
(Objecto)

      1. O compromisso arbitral deve determinar com precisão o objecto do litígio 
e designar os árbitros ou, pelo menos, indicar as modalidades de designação 
destes.

      2. A cláusula compromissória deve especificar a relação jurídica a que os 
litígios eventuais respeitem.

       3. Cabe ao tribunal arbitral fixar o objecto do litígio, em caso de divergência 
das partes sobre o mesmo.

      4. Têm-se por não escritas as estipulações da convenção de arbitragem 
que confiram a uma das partes qualquer situação de privilégio relativamente à 
designação do árbitro ou dos árbitros.
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       5. A violação do disposto nos n.os 1 e 2 acarreta a nulidade da convenção de 
arbitragem.

Artigo 8.º
(Revogação)

       1. A convenção de arbitragem pode ser revogada até à data da elaboração da 
decisão arbitral, por escrito assinado por ambas as partes.

       2. Estando constituído o tribunal arbitral, as partes são obrigadas a dar-lhe 
conhecimento do acordo revogatório.

        3. A revogação da convenção de arbitragem não dispensa o pagamento aos 
árbitros dos honorários convencionados; na falta de previsão, são devidos os 
fixados na tabela a que se refere o n.º 4 do artigo 19.º

Artigo 9.º
(Caducidade)

        1. A convenção de arbitragem caduca, quanto aos litígios nela considerados, 
nos seguintes casos:

            a) Morte, escusa ou impossibilidade permanente para o exercício das
                funções de árbitro, ou se a sua designação ficar sem efeito, desde que
                não se proceda à substituição nos termos do presente diploma;

            b) Tratando - se de tribunal colectivo, não se formar maioria na
                deliberação dos árbitros, nos termos previstos na convenção ou no
                presente diploma;

            c)  Não ser a decisão proferida no prazo estabelecido na convenção de 
                arbitragem, em acordo posterior, ou no prazo supletivo previsto no
                presente diploma.

      2. Salvo convenção em contrário, a morte ou a extinção das pessoas 
colectivas não faz caducar a convenção de arbitragem de que sejam partes, nem 
extinguir a instância no tribunal arbitral.
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SECÇÃO III
Tribunal arbitral

Artigo 10.º
(Composição)

      1. O tribunal arbitral pode ser constituído por um único árbitro ou por 
vários, em número ímpar.

      2. Se as partes não determinarem o número de árbitros na convenção de 
arbitragem ou em acordo escrito posterior, o tribunal arbitral é composto por 
três árbitros.

      3. Se as partes designarem um número par de árbitros, o tribunal arbitral 
é completado por um outro árbitro escolhido por acordo entre os árbitros 
designados ou, na falta de acordo, nos termos do artigo 16.º

Artigo 11.º
(Designação dos árbitros)

      1. Na convenção de arbitragem ou em escrito posterior assinado pelas 
partes, estas devem designar o árbitro ou árbitros que constituem o tribunal, ou 
fixar o modo por que são escolhidos.

        2. No silêncio da convenção de arbitragem sobre a designação dos árbitros 
e verificando-se falta de acordo quanto à designação ou ao modo de escolha, 
cada parte indica um árbitro, a menos que acordem em designar cada uma mais 
de um árbitro, mas em número igual.

      3. Os árbitros designados nos termos do número anterior escolhem, por 
acordo, o árbitro que deve completar a constituição do tribunal.

      4. No caso previsto no número anterior, se os árbitros designados não 
chegarem a acordo sobre a pessoa do árbitro a escolher por eles, observa-se o 
disposto no artigo 16.º, exercendo as funções de presidente do tribunal arbitral o 
árbitro nomeado pelo tribunal.

      5. No caso de arbitragem confiada a instituição especializada, aplica-se o 
disposto no respectivo regulamento.
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Artigo 12.º
(Requisitos dos árbitros)

        1. Os árbitros devem ser pessoas singulares e plenamente capazes.

      2. Se a convenção de arbitragem ou acordo escrito posterior das partes 
designar como árbitro uma pessoa colectiva, entende-se que se confia a 
essa pessoa a organização da arbitragem, no caso de se tratar de instituição 
especializada, com a observância do respectivo regulamento, tendo-se a 
designação por não escrita nos restantes casos.

       3. Se a convenção de arbitragem ou acordo posterior das partes estabelecer 
a prévia realização de uma conciliação antes de constituído o tribunal arbitral, 
a pessoa que tiver desempenhado as funções de conciliador fica impedida de 
exercer as funções de árbitro, salvo se o contrário resultar de acordo das partes.

Artigo 13.º
(Liberdade de aceitação; escusa)

      1. As pessoas designadas como árbitros podem declinar livremente a 
designação.

        2. Se o designado pretender aceitar a designação deve declará-lo por escrito 
a ambas as partes, no prazo de 10 dias contados da comunicação da designação.

        3. Considera-se, todavia, aceite a designação se a pessoa designada praticar 
sem reserva actos que revelem a intenção de exercer as funções de árbitro, 
mesmo antes de decorrido o prazo previsto no número anterior.

      4. Depois de aceitar o encargo, só é legítima a escusa fundada em causa 
superveniente que impossibilite o designado de exercer a função, salvo se 
houver acordo das partes quanto ao pedido de escusa.

       5. A pessoa que, tendo aceite o encargo das funções de árbitro, se escusar 
injustificadamente ao exercício da função, responde pelos danos a que der causa.
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Artigo 14.º
(Impedimentos; recusas)

       1. É aplicável aos árbitros o regime de impedimentos suspeições e escusas 
estabelecido na lei do processo civil, com ressalva do que se dispõe no número 
seguinte.

      2. Os árbitros só podem ser recusados por causas que hajam sobrevindo 
depois da sua designação, sem prejuízo de o poderem ser por causas anteriores 
quando não tenham sido directamente designados pelas partes ou quando as 
respectivas causas de impedimento só tiverem sido conhecidas posteriormente 
pelas partes.

      3. As pessoas designadas como árbitros estão obrigadas a revelar de 
imediato às partes as circunstâncias que podem determinar a sua recusa, logo 
que delas tenham conhecimento, só podendo aceitar ou continuar a desempenhar 
o respectivo cargo com o acordo das partes.

      4. A parte que pretenda recusar um árbitro deve dar a conhecer à outra parte 
e aos árbitros já designados ou nomeados os motivos da recusa, no prazo de 
15 dias contados do momento em que teve conhecimento da designação ou 
nomeação, da constituição do tribunal ou da existência do impedimento, se 
outra coisa não resultar da convenção de arbitragem ou de acordo posterior das 
partes.

        5. Não havendo estipulação das partes sobre o modo de decidir uma recusa, 
tal decisão cabe ao Tribunal de Competência Genérica, sem recurso, salvo se 
o árbitro recusado optar por se demitir das funções ou se a outra parte aceitar a 
recusa.

        6. Até à decisão final da recusa, a instância arbitral fica suspensa.

Artigo 15.º
(Constituição)

       1. A constituição do tribunal arbitral faz-se de harmonia com o disposto na 
convenção de arbitragem ou em acordo escrito posterior das partes, observando-
se, na falta de estipulação, o disposto nos números seguintes.
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       2. A parte que pretenda instaurar o litígio no tribunal arbitral deve notificar 
desse facto a parte contrária, por carta registada com aviso de recepção ou 
através de outro documento escrito com prova da recepção pelo destinatário.

       3. A notificação prevista no número anterior deve identificar a convenção de 
arbitragem e precisar o objecto do litígio, se este não estiver já determinado na 
convenção.

      4. Se às partes couber designar um ou mais árbitros, a notificação conterá 
a designação do árbitro ou árbitros por parte daquela que pretende recorrer 
à arbitragem, bem como o convite dirigido à outra para proceder a idêntica 
designação.

     5. No caso de estar estipulado que deve existir um único árbitro, a notificação 
deve conter a proposta da pessoa a designar e o convite à outra parte para que 
tome posição quanto à proposta.

      6. Se tiver sido estipulado que seja um terceiro a designar um ou mais 
árbitros e tal designação não tiver ainda sido feita, a parte que pretende instaurar 
o litígio no tribunal arbitral notifica o terceiro para que efectue a designação no 
prazo fixado ou, se o não tiver sido, no prazo de 15 dias e a comunique a ambas 
as partes.

Artigo 16.º
(Nomeação dos árbitros)

       1. Em todos os casos em que não venha a ser feita a designação de árbitro 
ou árbitros, em conformidade com o disposto nos artigos anteriores, essa 
nomeação cabe ao Tribunal de Competência Genérica, salvo estipulação das 
partes em contrário.

      2. A nomeação pode ser requerida pela parte interessada decorridos 30 
dias sobre a notificação prevista nos n.os 2 e 6 do artigo anterior ou sobre a 
designação do último dos árbitros, nos casos previstos no n.º 3 do artigo 10.º e 
nos n.os 2, 3 e 4 do artigo 11.º

      3. As partes podem requerer a substituição dos árbitros nomeados pelo 
tribunal com qualquer dos fundamentos previstos no artigo 14.º, no prazo de 5 
dias contados da notificação da nomeação.



158

Colectânea de Legislação sobre Administração de Condomínios

      4. As nomeações feitas pelo Tribunal de Competência Genérica são 
insusceptíveis de impugnação por recurso.

Artigo 17.º
(Substituição dos árbitros)

       Se algum dos árbitros morrer, se escusar, for recusado, ou se impossibilitar 
para o exercício de funções ou se qualquer designação ficar sem efeito por 
qualquer motivo, procede-se à sua substituição segundo as regras aplicáveis à 
designação ou nomeação, com as necessárias adaptações, a menos que tenha 
sido afastada por acordo a possibilidade de substituição.

Artigo 18.º
(Presidente do tribunal arbitral)

      1. Quando o tribunal arbitral for composto por mais de um árbitro, os 
árbitros escolhem entre si o presidente, se as partes não tiverem procedido a tal 
escolha ou indicado por escrito o modo de a fazer, nem se verificar o disposto 
no n.º 4 do artigo 11.º

       2. Não sendo possível a escolha do presidente, cabe a mesma ao Tribunal 
de Competência Genérica, aplicando-se, com as devidas adaptações, o disposto 
no artigo 16.º

      3. Compete ao presidente do tribunal designar um secretário ou pessoal 
de secretariado, preparar o processo, dirigir a instrução, ordenar os debates e 
elaborar o acórdão da decisão final, salvo convenção das partes em contrário.

Artigo 19.º
(Remuneração e encargos)

       1. As remunerações dos árbitros e de outros intervenientes no processo e a 
repartição entre as partes dos adiantamentos ou provisões para despesas e dos 
encargos devidos a final do processo devem constar da convenção de arbitragem 
ou de acordo subscrito pelas partes, salvo se resultem dos regulamentos de 
arbitragem a que elas se submetam.

      2. No silêncio da convenção de arbitragem ou na falta de acordo das 
partes, os encargos finais devem ser suportados nos termos fixados pela decisão 
arbitral.
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       3. Os adiantamentos ou provisões podem ser suportados por uma das partes, 
em substituição da outra se esta última se recusar indevidamente a prestar a sua 
parte.

      4. Se a convenção de arbitragem for omissa e as partes não chegarem a 
acordo na matéria, as remunerações dos árbitros e de outros intervenientes no 
processo arbitral são as que forem fixadas supletivamente em tabela a aprovar 
por despacho do Governador. * 

* Alterado - Consulte também: Decreto-Lei n.º 19/98/M 

SECÇÃO IV
Instância arbitral

Artigo 20.º
(Princípios gerais do processo arbitral)

      Em qualquer fase do processo arbitral e relativamente a cada um dos 
trâmites, deve ser assegurada a observância dos seguintes princípios:

            a) As partes devem ser tratadas com absoluta igualdade e cada uma delas 
                deve dispor de possibilidades de fazer valer os seus direitos no
                processo arbitral;

            b) Cada parte deve ter plena oportunidade para sustentar as suas pretensões
                e para expor os seus pontos de vista relativamente ao litígio e às
                questões suscitadas no decurso do processo, sendo garantida a 
                aplicação do princípio do contraditório;

            c) O demandado é citado para se defender, podendo deduzir pedido
                reconvencional, no âmbito da convenção de arbitragem ou de acordo
                posterior das partes, nos termos em que o pode fazer segundo a lei do
                processo civil;

            d) As partes devem ser ouvidas, oralmente ou por escrito, antes de ser
                proferida a decisão final;

            e) As partes são notificadas por carta registada ou outro meio acordado, 
                com antecedência suficiente, das datas e lugares de audiências e reuniões
                do tribunal para apreciação das provas e discussão das questões 
                jurídicas pendentes, bem como de todos os articulados, alegações, 
                requerimentos, documentos apresentados e decisões.
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Artigo 21.º
(Regras do processo)

      1. Na convenção de arbitragem ou em escrito posterior até à aceitação do 
primeiro árbitro, as partes podem acordar sobre as regras do processo a observar 
na arbitragem, bem como sobre o lugar de funcionamento do tribunal.

       2. As partes podem acordar na aplicação de um regulamento de arbitragem 
emanado de uma instituição especializada, entendendo-se que existe tal acordo 
quando seja confiada a organização da própria arbitragem a tais instituições.

       3. Na falta de acordo das partes sobre as regras do processo a observar na 
arbitragem ou sobre o lugar de funcionamento do tribunal, cabe aos árbitros tal 
escolha.

Artigo 22.º
(Representação das partes)

      1. As partes podem livremente designar quem as represente ou assista em 
tribunal.

     2. Tem-se por não escrita a estipulação das partes em cláusula 
compromissória que exclua a intervenção de advogados no processo arbitral, a 
menos que se trate de exigência de regulamento de instituição especializada de 
arbitragem para o qual aquela cláusula remeta.

       3. É aplicável nesta matéria, com as devidas adaptações, o disposto no n.º 3 
do artigo 12.º

Artigo 23.º
(Inactividade das partes)

      1. Se, depois de notificado para o efeito, o demandante não apresentar 
articulado de onde constem as suas pretensões, fica sem efeito a arbitragem, 
suportando nesse caso as despesas com a constituição do tribunal.

      2. Se o demandado não apresentar a sua defesa no prazo concedido, o 
tribunal arbitral certifica-se de que ocorreu a citação e ordena o prosseguimento 
do processo, sem considerar que tal inactividade vale como aceitação por aquele 
da pretensão do demandante, salvo estipulação em contrário.
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      3. Se uma das partes deixar de comparecer a uma audiência para que 
foi convocada ou de fornecer documentos de prova, o tribunal ordena o 
prosseguimento do processo com base nos elementos de prova já obtidos, sem 
prejuízo do disposto no artigo 25.º

        4. No caso de estar prevista uma conciliação prévia à arbitragem, o tribunal 
exige ao demandante a prova de que tal conciliação foi convocada.

       5. No caso de não ter havido convocação, o tribunal suspende a instância 
por um prazo máximo de 30 dias para que o demandante desencadeie as 
medidas necessárias à convocação de tal conciliação.

      6. Decorrido o prazo de suspensão da instância a que se refere o número 
anterior, sem que o demandante diligencie a convocação da conciliação, fica 
sem efeito a arbitragem, suportando nesse caso as despesas com a constituição 
do tribunal.

       7. A instância prossegue desde que o demandante comprove ter diligenciado 
a convocação da conciliação, ainda que a diligência não se tenha realizado por 
motivo não imputável ao demandante.

Artigo 24.º
(Procedimentos cautelares; medidas provisórias ou conservatórias)

     1. Não é incompatível com a convenção de arbitragem a dedução de 
procedimento cautelar no tribunal judicial, antes ou depois de constituído 
o tribunal arbitral, não implicando tal dedução em caso algum renúncia à 
arbitragem.

      2. O requerente do procedimento cautelar deve desencadear as diligências 
para constituição do tribunal arbitral no prazo previsto na lei de processo civil 
para proposição de acção judicial de que o procedimento deva ser dependente.

      3. Salvo convenção das partes em contrário, o tribunal arbitral pode, a 
pedido de qualquer das partes, ordenar que estas acatem medidas provisórias 
ou conservatórias que considere adequadas em relação ao objecto do litígio ou 
exigir a qualquer delas que, em conexão com tais medidas, preste uma garantia 
adequada.

      4. No caso de não ser acatada a decisão do tribunal prevista no número 
anterior, o tribunal arbitral pode solicitar ao Tribunal de Competência Genérica 
que ordene a sua execução.
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Artigo 25.º
(Provas)

       1. Pode ser admitida em processo arbitral qualquer prova admitida pela lei 
do processo civil.

      2. As pessoas que tenham exercido as funções de conciliador quanto ao 
litígio ficam impedidas de depor como testemunhas ou exercer funções de 
perito, salvo acordo das partes em contrário.

      3. O tribunal arbitral pode, oficiosamente ou a requerimento de qualquer 
parte, solicitar ao Tribunal de Competência Genérica que preste a sua assistência 
para obtenção de provas, nomeadamente quando tal prova dependa de um acto 
de vontade das partes ou de terceiro, e estes recusem a colaboração necessária.

      4. Os resultados da prova produzida perante o tribunal são exarados em 
documento escrito ou registados por outra forma apropriada, sendo remetidos 
ao tribunal arbitral.

SECÇÃO V
Decisão arbitral

Artigo 26.º
(Prazo)

       1. Na convenção de arbitragem ou em acordo escrito firmado até à aceitação 
do primeiro árbitro, podem as partes fixar o prazo para a decisão do tribunal 
arbitral ou o modo de estabelecimento desse prazo.

        2. Na falta de estipulação, é de 6 meses o prazo para a decisão.

     3. Os prazos referidos nos números anteriores contam-se a partir da 
designação ou nomeação do último árbitro, salvo estipulação em contrário.

      4. Por acordo escrito das partes, o prazo da decisão pode ser prorrogado 
uma ou mais vezes.
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     5. A verificação de um impedimento, pedido de recusa, escusa ou necessidade 
de substituição de um árbitro, bem como a morte ou extinção de uma das partes 
suspendem o prazo para proferimento da decisão até que se mostre ter cessado 
a situação de incerteza ou a falta de árbitro ou se tenha habilitado o sucessor da 
parte.

       6. Aos árbitros que injustificadamente obstem a que a decisão seja proferida 
no prazo fixado, aplica-se o disposto no n.º 5 do artigo 13.º

Artigo 27.º
(Decisão sobre a própria competência)

     1. O tribunal pode decidir oficiosamente sobre a sua competência, apreciando 
para esse efeito a existência, a validade e a eficácia da convenção de arbitragem 
ou do contrato em que ela se insira.

      2. A excepção de incompetência deve ser deduzida no primeiro articulado 
de defesa do demandado ou até ao momento de apresentação desse articulado, 
salvo estipulação em contrário.

      3. O tribunal arbitral pode optar por conhecer de imediato da excepção a 
que se refere o número anterior ou relegar tal conhecimento para a decisão final.

      4. A designação de um árbitro pela parte não a priva da possibilidade de 
deduzir a incompetência do tribunal.

Artigo 28.º
(Suspensão da instância; desistência, confissão ou transacção)

      1. Em qualquer momento da instância arbitral, e até à decisão final, as 
partes podem, de comum acordo, suspender aquela por um período certo e 
determinado, não superior a 60 dias, através de declaração subscrita por ambas 
e dirigida ao tribunal arbitral.

       2. A suspensão prevista no número anterior implica a suspensão, por igual 
período, do prazo previsto no artigo 26.º



164

Colectânea de Legislação sobre Administração de Condomínios

      3. São livres a desistência do pedido formulado pelo demandante, a confissão 
do pedido pelo demandado, bem como a transacção celebrada pelas partes para 
pôr termo ao litígio.

      4. A desistência do pedido não afecta qualquer pedido reconvencional do 
demandado.

      5. Nos casos previstos no n.º 3, uma decisão arbitral deve homologar os 
respectivos actos, sendo-lhe aplicável o disposto no artigo 30.º

Artigo 29.º
(Deliberação do tribunal arbitral)

      1. Sendo o tribunal arbitral composto por mais de um árbitro, a decisão é 
tomada por maioria de votos, em deliberação em que todos os árbitros devem 
participar, salvo o disposto no número seguinte.

       2. A convenção de arbitragem ou um acordo escrito posterior subscrito até 
à aceitação do primeiro árbitro, podem estabelecer uma maioria qualificada para 
a deliberação, ou que, não sendo formada a necessária maioria, a decisão seja 
tomada unicamente pelo presidente ou que a questão se considere decidida no 
sentido do voto do presidente.

Artigo 30.º
(Forma e conteúdo)

      1. A decisão final do tribunal arbitral é exarada por escrito e assinada pelo 
árbitro ou árbitros.

      2. No processo arbitral com mais de um árbitro, a decisão deve conter as 
assinaturas da maioria dos membros do tribunal, devendo ser mencionada a 
razão da omissão dos restantes.

      3. Havendo votos de vencido na decisão, devem os mesmos ser exarados 
nela e devidamente identificados.
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        4. Da decisão consta necessariamente:

            a) A identificação das partes e dos árbitros;

            b) A referência à convenção de arbitragem;

            c) O objecto do litígio;

            d) O lugar da arbitragem e o local e a data em que a decisão foi proferida;

            e) A assinatura dos árbitros, votos de vencido e outras menções previstas
                no n.º 2;

            f)  A fixação e repartição dos encargos da arbitragem,  de harmonia com o
                disposto no artigo 19.º

        5. A decisão deve ser fundamentada.

Artigo 31.º
(Rectificação ou aclaração)

      1. No prazo de 30 dias contados da notificação da decisão final, se outro 
não tiver sido convencionado, pode qualquer das partes pedir a rectificação 
de qualquer erro material, erro de cálculo ou erro de natureza idêntica ou o 
esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade na fundamentação ou na 
parte decisória.

        2. Cada uma das partes pode formular o pedido de rectificação ou aclaração 
por uma só vez, num só requerimento.

       3. O tribunal arbitral pode rectificar oficiosamente qualquer erro material, 
de cálculo ou de natureza idêntica, no prazo previsto no n.º 1.

       4. O tribunal decide sobre os pedidos de rectificação ou aclaração, depois 
de ouvida a parte contrária.

        5. A decisão a que se refere o número anterior considera-se complemento e 
parte integrante da decisão arbitral.
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Artigo 32.º
(Depósito)

       1. Após a notificação da decisão às partes e na falta de quaisquer pedidos 
de rectificação ou aclaração, o presidente do tribunal manda depositar o original 
da decisão na secretaria do Tribunal de Competência Genérica, notificando as 
partes de tal depósito.

      2. O depósito é dispensado se houver estipulação escrita das partes nesse 
sentido ou se, tratando-se de arbitragem institucionalizada, o respectivo 
regulamento dispuser diversamente.

Artigo 33.º
(Extinção do poder dos árbitros)

       O poder dos árbitros extingue-se com a notificação do depósito da decisão 
que pôs termo ao litígio ou, quando tal depósito seja dispensado, logo que 
decorrido o prazo previsto no n.º 1 do artigo 31.º, se não tiver havido pedidos de 
rectificação ou aclaração.

Artigo 34.º
(Impugnação por recurso)

      1. A convenção de arbitragem ou acordo escrito posterior assinado pelas 
partes podem prever uma instância arbitral de recurso, sendo necessário, sob 
pena de nulidade da estipulação, que sejam reguladas as condições e prazo de 
interposição de recurso, os termos deste e a composição da instância arbitral 
que há-de conhecer do mesmo recurso, salvo se tais elementos resultarem de 
regulamento de instituição de arbitragem para que as partes remetam.

      2. As partes podem também estipular na convenção de arbitragem ou em 
escrito posterior assinado até à aceitação do primeiro árbitro, que cabe recurso 
da decisão arbitral, a interpor para o Tribunal Superior de Justiça, aplicando-se, 
na sua tramitação, as correspondentes normas da lei do processo civil.

      3. A autorização dada aos árbitros para julgarem segundo a equidade impede 
que haja impugnação por recurso, ainda que tal tenha sido estipulado pelas 
partes.
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Artigo 35.º
(Caso julgado e força executiva)

      1. A decisão arbitral considera-se transitada em julgado quando não seja 
susceptível de pedido de rectificação ou aclaração ou de impugnação por 
recurso.

      2. A decisão arbitral tem a mesma força executiva que as sentenças do 
Tribunal de Competência Genérica.

Artigo 36.º
(Execução e oposição)

      1. A execução da decisão arbitral corre no Tribunal de Competência 
Genérica, nos termos da lei do processo civil.

       2. O executado pode opor-se à execução da decisão arbitral, nos termos da 
lei do processo civil.

SECÇÃO VI
Nulidade e anulação da decisão arbitral

Artigo 37.º
(Nulidade)

        1. É nula a decisão arbitral:

            a) Quando o litígio não é susceptível de resolução por via arbitral, por
                não dizer respeito a direitos disponíveis das partes;

            b) Quando faltar a citação do demandado a que alude a alínea c) do 
                artigo 20.º, se este não interveio no processo;

            c) Quando o tribunal tenha conhecido questões de que não podia tomar
                conhecimento, ou tenha deixado de se pronunciar sobre questões que 
                devia apreciar;

            d) Quando ofenda princípios de ordem pública.
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      2. O disposto na alínea c) do número anterior implica apenas a nulidade 
parcial da decisão se a parte dispositiva desta relativa às questões submetidas à 
arbitragem se puder dissociar das questões que não chegaram a ser submetidas à 
arbitragem ou que o foram indevidamente.

      3. A nulidade da decisão arbitral pode ser arguida a todo o tempo, por 
qualquer interessado, ou pelo Ministério Público e pode ser declarada 
oficiosamente pelos tribunais judiciais.

      4. Da decisão proferida sobre a nulidade cabe sempre recurso para o 
Tribunal Superior de Justiça.

Artigo 38.º
(Anulação)

      1. No caso de as partes não terem convencionado a possibilidade de 
impugnação por recurso da decisão arbitral, esta só pode ser anulada pelo 
Tribunal de Competência Genérica por algum dos seguintes fundamentos:

            a) Sofrer alguma das partes de incapacidade para a  celebração de
                convenção de arbitragem ou verificar-se a situação prevista na alínea b)
                do n.º 2 do artigo 2.º;

            b) Ter sido proferida por tribunal arbitral incompetente ou irregularmente
                constituído;

            c) Ter havido no processo violação de algum dos princípios referidos no 
                artigo 20.º, com influência decisiva na resolução do litígio, sem
                prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º;

            d) Faltar a assinatura dos árbitros, em violação do disposto no n.º 1 e na 
                alínea e) do n.º 4 do artigo 30.º;

            e) Faltar a fundamentação da decisão.

      2. O fundamento de anulação previsto na alínea b) do número anterior 
não pode ser invocado pela parte que dele teve conhecimento no decurso da 
arbitragem e que, podendo fazê-lo, não o alegou oportunamente.
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      3. No caso de as partes terem convencionado a impugnação por recurso, os 
fundamentos de anulação previstos no n.º 1 devem ser apreciados no âmbito 
desse recurso.

Artigo 39.º
(Regime da anulação)

        1. A anulação da decisão arbitral pode ser requerida por qualquer das partes 
através de acção judicial a intentar no Tribunal de Competência Genérica, no 
prazo de 30 dias contados da data da notificação daquela.

      2. A pendência da acção de anulação não impede a instauração da acção 
executiva com base na decisão do tribunal arbitral, sendo equiparada tal 
pendência, para todos os efeitos legais, à pendência de um recurso com efeito 
meramente devolutivo.

      3. Da decisão proferida na acção de anulação cabe sempre recurso para o 
Tribunal Superior de Justiça.

(Ver nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M)

CAPÍTULO II *
Arbitragem voluntária no domínio do contencioso administrativo

* Alterado - Consulte também: Decreto-Lei n.º 110/99/M 

Artigo 39.º-A
(Âmbito)

      No domínio do contencioso administrativo, pode ser submetido a arbitragem 
o julgamento de questões que tenham por objecto:

            a) Contratos administrativos;

            b) Responsabilidade da Administração ou dos titulares dos seus órgãos, 
                funcionários ou agentes por prejuízos decorrentes de actos de gestão 
                pública, incluindo a efectivação do direito de regresso;

            c) Direitos subjectivos ou interesses legalmente protegidos de conteúdo
                patrimonial, designadamente quantias que devam ser pagas a título
                diferente do tributário.
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Artigo 39.º-B
(Constituição e funcionamento do tribunal arbitral)

      1. O tribunal arbitral é constituído e funciona, com as necessárias 
adaptações, nos termos previstos no capítulo anterior.

        2. Consideram-se reportadas ao Tribunal Administrativo e à lei de processo 
administrativo contencioso, respectivamente, as referências efectuadas no 
capítulo anterior a qualquer tribunal de primeira instância e à lei de processo 
civil.

Artigo 39.º-C
(Competência para propor, aceitar e assinar a convenção de arbitragem e 

para designar os árbitros)

      1. Quando pretenda o recurso à arbitragem para o julgamento de litígios 
em que o Território seja ou venha a ser parte, o Governador deve propor ao 
particular a aceitação da respectiva convenção de arbitragem.

        2. Quando pretenda o recurso à arbitragem nos termos previstos no número 
anterior, o particular deve propor ao Governador a aceitação da respectiva 
convenção de arbitragem.

        3. A aceitação ou a recusa da convenção por parte do Território é efectuada 
por despacho a proferir pelo Governador no prazo de 60 dias.

      4. A falta de despacho proferido no prazo previsto no número anterior 
considera-se recusa da convenção.

       5. Quando haja aceitação, compete ao Governador assinar a convenção de 
arbitragem e designar os árbitros cuja designação caiba ao Território.

      6. Quando, nos litígios, sejam ou venham a ser parte as restantes pessoas 
colectivas públicas, a competência prevista nos números anteriores pertence ao 
presidente do respectivo órgão executivo ou equivalente.
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CAPÍTULO III*
Arbitragem necessária

* Alterado - Consulte também: Decreto-Lei n.º 110/99/M 

Artigo 40.º
(Regime)

      1. Se a arbitragem for prescrita por lei especial, atende-se ao que nesta 
estiver determinado.

       2. Na falta de determinação, observa-se, na parte aplicável, o disposto nos 
capítulos anteriores.* 

* Alterado - Consulte também: Decreto-Lei n.º 110/99/M

CAPÍTULO IV*
Disposições finais e transitórias

* Alterado - Consulte também: Decreto-Lei n.º 110/99/M 

Artigo 41.º
(Arbitragem voluntária institucionalizada)

      O Governador define, mediante decreto-lei, as condições em que pode 
ser reconhecida a competência a determinadas entidades para realizarem no 
Território arbitragens voluntárias institucionalizadas, de carácter geral ou 
especializado, bem como as regras de reapreciação e eventual revogação das 
autorizações concedidas, quando tal se justifique.

Artigo 42.º
(Revogações)

São revogados:
            a) O Livro IV, «Do tribunal arbitral», artigos 1 508.º a 1 528.º, do Código
                de Processo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 44 129, de 28 de
                Dezembro de 1961, e publicado no suplemento ao Boletim Oficial 
                n.º 40, de 9 de Outubro de 1962;
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           b) Os artigos 36.º e 47.º do Código das Custas Judiciais do Ultramar, 
                aprovado pelo Decreto n.º 43 809, de 20 de Julho de 1961, publicado 
                no Boletim Oficial n.º 33, de 19 de Agosto de 1961;

            c) A Secção I do Capítulo III e o artigo 31.º do Código das Custas 
                Judiciais do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 45 698, de 30 de
                Abril de 1964, com a redacção dada pela Portaria n.º 88/70, de 3 de
                Fevereiro, ambos publicados no Boletim Oficial n.º 11, de 14 de Março 
                de 1970;

            d) O artigo 15.º do Código de Processo do Trabalho, aprovado pelo 
                Decreto-Lei n.º 45 497, de 30 de Dezembro de 1963, com a redacção 
                dada pela Portaria n.º 87/70, de 2 de Fevereiro, ambos publicados no
                Boletim Oficial n.º 11, de 14 de Março de 1970.

Artigo 43.º
(Alteração ao Código de Processo Civil)

       É alterada a alínea b) do artigo 814.º do Código de Processo Civil, a qual 
passa a ter a seguinte redacção:

            b) Nulidade ou anulabilidade da sentença, se as partes não tiverem 
                convencionado a possibilidade de recurso.

Artigo 44.º
(Entrada em vigor)

        O presente diploma entra em vigor no dia 15 de Setembro de 1996.

Aprovado em 29 de Maio de 1996.

Publique-se.

O Governador, Vasco Rocha Vieira.
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Despacho do Chefe do Executivo n.º 66/2011

      Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região 
Administrativa Especial de Macau, o Chefe do Executivo manda:

      1. É criado o Centro de Arbitragem de Administração Predial que se rege 
pelo Regulamento do Centro de Arbitragem de Administração Predial, constante 
do anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante.

      2. O Centro de Arbitragem de Administração Predial entra em funcionamento 
60 dias após a entrada em vigor do presente despacho.

        3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

28 de Março de 2011.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.
_______

ANEXO
Regulamento do Centro de Arbitragem de Administração Predial

CAPÍTULO I
Objecto, composição e sede

Artigo 1.º
Objecto

      O Centro de Arbitragem de Administração Predial, adiante designado por 
Centro de Arbitragem, tem por objecto promover, através da conciliação e 
arbitragem, a resolução de litígios na área da administração predial que ocorram 
na Região Administrativa Especial de Macau.
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Artigo 2.º
Noção de litígio na área da administração predial

      São considerados litígios na área da administração predial, os litígios 
emergentes da administração de condomínios, designadamente os litígios entre 
condóminos, administração e entidade administradora em relação à validade das 
deliberações da assembleia geral do condomínio ou aos encargos decorrentes da 
administração do condomínio.

Artigo 3.º
Composição

        1. O Centro de Arbitragem é constituído por:

            1) Um Núcleo de Informação e Conciliação;

            2) Um Conselho Arbitral.

      2. O Centro de Arbitragem é apoiado técnica e administrativamente pelo 
Instituto de Habitação, adiante designado por IH, que, para o efeito, nomeia o 
seu responsável. 

Artigo 4.º
Núcleo de Informação e Conciliação

        1. Ao Núcleo de Informação e Conciliação compete:

            1) Prestar informações de carácter técnico e administrativo;

            2) Realizar contactos entre as partes e eventuais contra-interessados, 
                prestando o apoio jurídico que se revele adequado;

            3) Realizar as diligências necessárias à instrução e tramitação processual 
                desenvolvida no Centro de Arbitragem;
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            4) Promover a conciliação entre as partes;

            5) Proceder à liquidação e cobrança de encargos processuais;

            6) Assegurar as tarefas relativas à organização administrativa do Centro
                de Arbitragem.

     2. O Núcleo de Informação e Conciliação é integrado por técnicos 
especializados do IH.

Artigo 5.º
Conselho arbitral

      1. Ao Conselho Arbitral compete o julgamento e a decisão dos litígios em 
que não tenha havido conciliação entre as partes ou quando não haja acordo 
conciliatório.

      2. O Conselho Arbitral é composto por um número ímpar de membros 
até ao máximo de sete, que inclui um representante do IH, um licenciado em 
direito com, pelo menos, 8 anos de exercício efectivo de funções jurídicas, 
e representantes da sociedade civil de reconhecido mérito que, pela sua 
experiência e qualificação profissionais, ofereçam garantias de idoneidade e de 
isenção.

      3. Os membros do Conselho Arbitral e os seus suplentes, bem como o 
respectivo presidente, são designados por despacho do Secretário para os 
Transportes e Obras Públicas, sob proposta do IH.

      4. Nas ausências ou impedimentos dos membros do Conselho Arbitral, estes 
são substituídos pelos respectivos suplentes. 

       5. Os membros e suplentes do Conselho Arbitral podem exercer funções em 
regime de acumulação.

      6. Os membros e suplentes do Conselho Arbitral têm direito a senhas de 
presença, nos termos da lei, pela sua participação em reuniões no âmbito do 
processo de arbitragem.
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Artigo 6.º
Sede

        O Centro de Arbitragem funciona nas instalações do IH.

CAPÍTULO II
Disposições gerais

Artigo 7.º
Convenção de arbitragem

        1. A submissão de litígio a julgamento e decisão pelo Centro de Arbitragem 
depende de convenção das partes.

      2. A convenção de arbitragem deve ser reduzida a escrito e dela deve 
resultar a intenção das partes de submeter a resolução do litígio ao Centro de 
Arbitragem.

     3. A convenção de arbitragem pode ser revogada até à data da decisão 
arbitral, por acordo escrito assinado por todas as partes, devendo estas disso 
informar o Centro de Arbitragem.

Artigo 8.º
Voluntariedade e gratuitidade

       A submissão de litígios ao Centro de Arbitragem tem carácter voluntário e 
os processos são gratuitos para as partes.

Artigo 9.º
Representação no processo

      Não é obrigatória a constituição de advogado, podendo as partes intervir por 
si na defesa dos interesses em litígio.
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Artigo 10.º
Dever de sigilo

       As partes e todas as pessoas que, pelo exercício das suas funções, tenham 
contacto com o processo de arbitragem estão sujeitas ao dever de sigilo, salvo 
disposição legal em contrário ou quando as partes tenham acordado, por escrito, 
de modo diferente.

Artigo 11.º
Local das reuniões

       1. As reuniões de conciliação e as de decisão arbitral têm lugar no Centro 
de Arbitragem.

       2. Tendo em conta as condições ou características especiais de produção de 
prova, o Conselho Arbitral pode, excepcionalmente, decidir que a reunião de 
decisão arbitral decorra noutro local.

CAPÍTULO III
Tramitação processual

Artigo 12.º
Utilização de formulários

      As peças do processo, nomeadamente o requerimento de arbitragem e 
a contestação, são, em regra, apresentadas através de formulários próprios 
disponibilizados pelo Centro de Arbitragem. 

Artigo 13.º
Notificações e prazos

      1. Sem prejuízo do disposto no artigo 22.º, as notificações são efectuadas 
por carta registada, sem aviso de recepção. 
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       2. As notificações consideram-se efectuadas no terceiro dia posterior ao do 
registo ou no primeiro dia útil seguinte nos casos em que o terceiro dia não seja 
dia útil.

        3. Os prazos previstos no presente regulamento são contínuos, não havendo 
lugar a qualquer suspensão. 

      4. O prazo que termine em sábado, domingo ou dia feriado, transfere-se para 
o primeiro dia útil seguinte.

      5. Na contagem de qualquer prazo não se inclui o dia em que ocorre o 
evento a partir do qual o prazo começa a correr.

Artigo 14.º
Requerimento

     1. Qualquer interessado que pretenda resolver um litígio através de 
conciliação ou arbitragem deve apresentar um requerimento nesse sentido ao 
Centro de Arbitragem, o qual deve conter, designadamente, a identificação das 
partes, o objecto do litígio, a identificação de eventuais contra-interessados, 
exposição sintética dos factos e pretensões, bem como referência aos meios de 
prova apresentados ou a apresentar.

        2. O requerimento referido no número anterior é autuado com os elementos 
que o acompanham devidamente numerados e rubricados pelo autuante.

        3. Todo o movimento processual é registado no processo.

Artigo 15.º
Contestação

      1. A parte requerida pode contestar, por escrito, até à data marcada para a 
reunião de conciliação ou, oralmente, no decorrer desta ou na reunião de decisão 
arbitral.

      2. Na falta de contestação, a prova é apreciada livremente pelo Conselho 
Arbitral, a qual não implica a confissão dos factos alegados.
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Artigo 16.º
Meios de prova

      1. No processo arbitral pode ser produzida qualquer prova admitida em 
direito, sendo da responsabilidade das partes a respectiva apresentação até à 
reunião de decisão arbitral, incluindo a prova testemunhal e pericial.

      2. Cada parte pode apresentar um máximo de três testemunhas, salvo se 
outra decisão for proferida pelo Conselho Arbitral, a pedido da parte, deduzido 
antes da reunião de decisão arbitral.

        3. O Conselho Arbitral pode, por sua iniciativa ou a requerimento das partes:

            1) Recolher o depoimento pessoal das partes;

            2) Ouvir terceiros;

            3) Promover a entrega de documentos que considere necessários;

            4) Designar um ou mais peritos, fixando a sua missão e recolhendo o seu 
                depoimento ou relatório;

            5) Mandar proceder a exames ou verificações directas.

        4. As partes são notificadas, com a antecedência mínima de 5 dias, de todas 
as reuniões do Conselho Arbitral.

Artigo 17.º
Convocação para reuniões

      1. As partes são convocadas para as reuniões de conciliação e de decisão 
arbitral, por escrito e com a antecedência mínima de 5 dias. 

      2. A convocatória deve referir a faculdade de contestação, nos termos 
previstos no artigo 15.º e a informação constante dos n.os 1 e 2 do artigo 16.º, 
bem como a data e o local de realização da reunião de conciliação ou de decisão 
arbitral. 
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Artigo 18.º
Conciliação

        1. Findo o prazo para apresentação de contestação, o Centro de Arbitragem 
convida as partes para resolverem o litígio através da conciliação, notificando-
as da data e do local da realização da reunião de conciliação. 

      2. Se as partes nada disserem no prazo de 5 dias, considera-se rejeitado o 
convite para a conciliação.

        3. A conciliação é realizada através do Núcleo de Informação e Conciliação.

      4. Finda a reunião de conciliação, os autos devem ser imediatamente 
presentes ao Conselho Arbitral para homologação do acordo conciliatório, ou 
para que seja proferida decisão arbitral caso não haja acordo conciliatório.

Artigo 19.º
Homologação do acordo conciliatório

      1. A validade do acordo conciliatório depende da verificação das seguintes 
condições:

            1) Intervenção das partes por si ou por intermédio de mandatário com
                 poderes para o acto;

            2) Capacidade judiciária das partes;

            3) Possibilidade do objecto da conciliação;

            4) Cabimento do litígio dentro da jurisdição e competências do Centro de
                 Arbitragem;

            5) Verificação de outros pressupostos respeitantes à relação material
                controvertida.

      2. O acordo conciliatório é confidencial, salvo se outra for a vontade 
expressa das partes.

      3. O acordo, uma vez homologado pelo Conselho Arbitral, tem o valor de 
decisão arbitral.
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Artigo 20.º
Transacção

      Até ao final da reunião de decisão arbitral, podem as partes conciliar-se, 
terminando o processo por transacção, que é devidamente lavrada em acta e 
homologada pelo Conselho Arbitral, tendo o valor de decisão arbitral.

Artigo 21.º
Decisão arbitral

      1. Se não houver lugar a conciliação, ou se da fase da conciliação não 
resultar a resolução do litígio, há lugar a decisão arbitral.

       2. As partes são notificadas da realização da reunião de decisão arbitral, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 17.º

      3. Finda a produção de prova, o Conselho Arbitral profere de imediato 
a decisão, que é lavrada por escrito ou ditada para a acta, excepto se a 
complexidade das questões a tratar não o permitam, caso em que a decisão deve 
ser proferida no prazo máximo de 5 dias.

       4. A decisão arbitral deve identificar as partes e os restantes intervenientes, 
bem como a caracterização sumária do litígio e a respectiva decisão, 
devidamente fundamentada.

      5. O Conselho Arbitral decide de acordo com as disposições legais em vigor, 
salvo se as partes optarem, na convenção arbitral ou na reunião de decisão 
arbitral, pelo julgamento segundo a equidade, renunciando, neste caso, ao 
recurso da decisão arbitral.

Artigo 22.º
Notificação da decisão arbitral e força executória

       1. Proferida a decisão arbitral, as partes são notificadas no prazo máximo de 
cinco dias por carta registada com aviso de recepção, ou por termo no processo 
no caso de estarem presentes, enviando-se ou entregando-se às partes fotocópia 
do termo.
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       2. A decisão arbitral tem força executória idêntica à da sentença proferida 
pelo Tribunal Judicial de Base.

        3. A decisão arbitral é depositada no IH. 

Artigo 23.º
Rectificação ou aclaração

      1. No prazo de trinta dias, contado a partir da data de notificação da 
decisão arbitral, se outro prazo não tiver sido convencionado, pode qualquer 
uma das partes requerer ao Conselho Arbitral a rectificação de qualquer erro 
material, erro de cálculo ou erro de natureza idêntica ou a aclaração de alguma 
obscuridade ou ambiguidade na fundamentação ou na parte decisória.

        2. Cada uma das partes pode formular o pedido de rectificação ou aclaração 
por uma só vez, num só requerimento.

        3. O Conselho Arbitral pode rectificar oficiosamente qualquer erro material, 
de cálculo ou de natureza idêntica, no prazo previsto no n.º 1.

       4. O Conselho Arbitral decide sobre os pedidos de rectificação ou aclaração, 
depois de ouvida a parte contrária.

       5. A decisão a que se refere o número anterior considera-se complemento e 
parte integrante da decisão arbitral.

CAPÍTULO IV
Disposições finais

Artigo 24.º
Condenação em custos relativos à produção de prova

      Sempre que, no decurso do processo de arbitragem, se conclua pela 
utilização abusiva do processo ou pela manifesta improcedência da pretensão 
apresentada ao Centro de Arbitragem, o Conselho Arbitral pode condenar o 
requerente ao pagamento dos custos relativos à produção de prova à entidade 
requerida. 

Artigo 25.º
Direito subsidiário

      Em tudo o que não estiver previsto no presente regulamento aplicam-se 
subsidiariamente as disposições da arbitragem voluntária, previstas no Decreto-
Lei n.º 29/96/M, de 11 de Junho.
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prédios urbanos 》
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Lei n.º 6/99/M 
de 17 de Dezembro

Disciplina da utilização de prédios urbanos

      A Assembleia Legislativa decreta, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 
31.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 30.º do Estatuto Orgânico de Macau, para 
valer como lei, o seguinte:

CAPÍTULO I
Da utilização de prédios urbanos

SECÇÃO I
Regime geral

Artigo 1.º
(Destinação genérica dos prédios)

       1. Sem prejuízo da afectação a outros fins lícitos, os prédios urbanos podem 
ser genericamente utilizados para:

            a) Fins residenciais ou habitacionais;

            b) Fins industriais, compreendendo a actividade dos estabelecimentos 
                industriais e das unidades industriais, nos termos previstos no 
                Decreto-Lei n.º 11/99/M, de 22 de Março, bem como de armazenamento;

            c) Fins comerciais;

            d) Fins de serviços, de escritórios ou de profissões liberais;

            e) Fins de actividade hoteleira e similar;

            f) Fins de equipamento social, colectivo ou público;

            g) Fins de estacionamento de veículos motorizados.

       2. Para os efeitos da presente lei, não se considera fim industrial a actividade 
de indústria transformadora exercida em prédio urbano destinado a fins 
residenciais ou habitacionais, sempre que o respectivo trabalho:
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            a) Seja essencialmente manual;

            b) Seja realizado por parentes ou afins do industrial, em número não 
                superior a cinco pessoas, que com ele vivam em comunhão de mesa e
                habitação; e

            c) Não constitua um facto perturbador para a vizinhança, nos termos do
                Capítulo II.

Artigo 2.º
(Princípio geral)

      Sem prejuízo do disposto em legislação especial e nos artigos seguintes, é 
lícita a destinação de um prédio urbano, simultânea ou cumulativamente, a mais 
do que um fim genérico de utilização.

Artigo 3.º
(Proibições)

      1. É proibida a afectação, simultânea ou cumulativa, a outros fins, de prédios 
urbanos que tenham sido afectos a fim ou fins determinados nos termos do 
artigo 5.º

        2. O disposto no número anterior aplica-se ainda:

            a) Às secções ou partes de edifícios não constituídos em regime de 
                propriedade horizontal;

            b) Às fracções autónomas de edifícios constituídos em regime de
                propriedade horizontal;

            c) Às secções de um único edifício constituído em regime de propriedade
                horizontal, desde que reunidos os requisitos previstos no n.º 3 do 
                artigo 1328.º do Código Civil;

            d) Aos conjuntos de edifícios constituídos em regime de propriedade
                horizontal.
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Artigo 4.º
(Fontes da destinação específica dos prédios)

      1. A especificação do fim ou fins a que se destinam os prédios urbanos é 
feita nas seguintes fontes:

            a) No caso das concessões por aforamento e por arrendamento, das 
                concessões gratuitas e das ocupações por licença, nos respectivos 
                instrumentos constitutivos outorgados pelo Território;

            b) No caso do direito de superfície, enfiteuse, usufruto, direito de uso e
                habitação, nos respectivos títulos constitutivos;

            c) No  caso da propriedade horizontal, nos respectivos títulos constitutivos
                ou regulamentos do condomínio;

            d) No caso de arrendamento,  subarrendamento, comodato, cessão de
                posição contratual, cessão  de exploração ou transmissão de empresa
                comercial ou de estabelecimento  industrial, nos respectivos contratos;

            e) No caso de posse titulada, no respectivo título.

        2. No caso de posse não titulada, o fim ou fins do prédio urbano determina-
se pelo título da anterior posse ou, não a havendo, pelo título de propriedade ou 
de outro direito, real ou obrigacional, correspondente ou subjacente à situação 
possessória.

Artigo 5.º
(Vinculação à destinação constante das licenças de utilização)

      A utilização de prédios urbanos, suas partes ou fracções, para os fins 
previstos no artigo anterior deve respeitar o fim ou fins constantes das 
respectivas licenças de utilização.
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Artigo 6.º
(Licenças de utilização)

        1. Constituem licenças de utilização, para os efeitos da presente lei:

            a) As licenças para habitação, para ocupação, e para ocupação e habitação, 
                  emitidas ao abrigo do Capítulo XI do Regulamento Geral da
                Construção Urbana para a Colónia de Macau, aprovado pelo Diploma
                Legislativo n.º 966, de 31 de Dezembro de 1946;

            b) As licenças para habitação, para ocupação, e para ocupação e 
                habitação, emitidas ao abrigo do Capítulo III do Título VI do 
                Regulamento Geral da Construção Urbana, aprovado pelo Diploma
                Legislativo n.º 1 600, de 31 de Julho de 1963;

            c) As licenças de utilização emitidas ao abrigo dos artigos 50.º e 51.º 
                do Regulamento Geral da Construção Urbana, aprovado pelo Decreto-
                 Lei n.º 79/85/M, de 21 de Agosto.

       2. As licenças previstas nas alíneas a) e b) do número anterior referem-se, 
respectivamente:

            a) No caso das licenças para habitação, aos fins estabelecidos na alínea a) 
                do artigo 1.º;

            b) No caso das licenças para ocupação, a qualquer um dos fins
                enumerados no artigo 1.º, com excepção da alínea a);

            c) No caso das licenças para ocupação e habitação, à pluralidade de fins 
                de utilização, nos termos dos artigos 2.º e 3.º

        3. Tratando-se de prédios urbanos construídos antes de 31 de Dezembro de 
1946, é obrigatório o suprimento da falta de licença de utilização, aplicando-se 
o disposto nos artigos 47.º a 51.º do Regulamento Geral da Construção Urbana, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 79/85/M, de 21 de Agosto, com as necessárias 
adaptações.
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Artigo 7.º
(Utilização diversa da destinada)

       1. É proibida qualquer utilização indevida de prédio urbano.

       2. Consideram-se indevidamente utilizados um prédio urbano, sua parte ou 
fracção, sempre que o respectivo proprietário, concessionário por aforamento, 
arrendamento ou concessão gratuita, ocupante por licença, superficiário, 
enfiteuta, usufrutuário, usuário ou morador usuário, condómino, arrendatário, 
sub-arrendatário, comodatário, cessionário de posição contratual, cessionário 
de exploração ou transmissário de empresa comercial ou de estabelecimento 
industrial, ou legítimo possuidor:

            a) Os afectar, jurídica ou materialmente, na sua forma ou substância, a fim
                ou fins diversos daquele ou daqueles a que se destinam, nos termos 
                dos artigos anteriores ou, quando exigível por lei, do licenciamento
                administrativo da actividade aí exercida;

            b) Consentir que terceiros os afectem, utilizem ou gozem, nos termos 
                previstos na alínea anterior;

            c) Os utilizarem ou gozarem, ou consentirem que terceiros os utilizem ou
                gozem, em violação do disposto no Capítulo seguinte.

      3. Consideram-se terceiros apenas os detentores ou possuidores precários; 
não é terceiro quem adquira a posse, por inversão do respectivo título, de má fé 
ou com violência.

Artigo 8.º
(Fiscalização)

      1. Compete à Direcção de Solos, Obras Públicas e Transportes, adiante 
designada por DSSOPT, fiscalizar o cumprimento do disposto na presente 
Secção, sem prejuízo, tratando-se de situações previstas no artigo 12.º, do 
disposto no n.º 3 do artigo 51.º do Regulamento Geral da Construção Urbana.

       2. O pessoal da DSSOPT com funções de fiscalização goza dos poderes de 
autoridade pública quando estejam no exercício dessas funções.
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Artigo 9.º
(Procedimento)

      1. Por cada infracção ao disposto no n.º 1 do artigo 7.º é lavrado o respectivo 
auto pela DSSOPT, o qual é objecto de notificação ao infractor no prazo de 8 
dias, com indicação expressa das normas legais violadas.

      2. No mesmo prazo, e não sendo a situação passível de legalização, o 
director da DSSOPT ordena ao infractor que cesse, imediatamente, a utilização 
indevida.

       3. Se a situação for passível de legalização, é fixado prazo para o infractor 
apresentar, querendo, um plano das medidas que se propõe adoptar com vista à 
referida legalização.

       4. Na falta de apresentação, no prazo fixado, do plano previsto no número 
anterior, no caso da sua não aprovação ou, ainda, em caso de incumprimento 
das medidas constantes de plano aprovado, dentro do prazo e nas condições nele 
definidas, o director da DSSOPT, se a utilização indevida se mantiver, adopta as 
providências necessárias para fazer cessar essa utilização.

Artigo 10.º
(Contravenção)

      1. Quem não cessar a utilização indevida de prédio urbano, sua parte ou 
fracção, nos termos do artigo anterior, comete uma contravenção punível com 
pena de multa até 120 dias.

      2. O disposto no número anterior não prejudica a aplicação de outras 
sanções que ao caso couberem, salvo tratando-se da situação a que se refere o 
artigo 126.º do Código Penal.

      3. O procedimento pelo facto previsto no n.º 1 extingue-se, por efeito de 
prescrição, decorrido o prazo de um ano.

      4. O prazo prescricional conta-se a partir do dia em que cessar a consumação 
do facto.
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SECÇÃO II
Regime excepcional

Artigo 11.º
(Utilização iniciada antes de 1986)

      Tratando-se de prédios urbanos, suas partes ou fracções, cuja utilização, 
ainda que indevida, se tenha iniciado antes de 1 de Janeiro de 1986, não se 
aplicam os artigos 9.º e 10.º, sem prejuízo do estabelecido na Secção e no 
Capítulo seguintes.

SECÇÃO III
Regime comum

Artigo 12.º
(Licenciamento administrativo)

      Quando a destinação da utilização de prédios urbanos corresponda ao fim do 
exercício de uma ou de várias actividades sujeitas a licenciamento, autorização 
prévia, aprovação, ratificação ou homologação por parte de uma entidade 
pública para o efeito competente, aplica-se sempre todo o regime da Secção I, 
independentemente da data em que se tenha iniciado a utilização.

CAPÍTULO II
Das relações de vizinhança

Artigo 13.º
(Objecto)

      1. As normas do presente Capítulo regulam, em matéria de relações de 
vizinhança, o exercício de todas as posições jurídicas previstas no n.º 2 do 
artigo 7.º

      2. O disposto no presente Capítulo aplica-se, por inteiro, às situações 
previstas no n.º 2 do artigo 3.º
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Artigo 14.º
(Factos perturbadores)

      Constituem factos perturbadores da vizinhança, além dos previstos no 
artigo 1266.º do Código Civil, o exercício de actividade ilícita, bem como as 
condições de higiene, salubridade e saúde públicas, de segurança contra riscos 
de incêndio, e de segurança das pessoas e da propriedade, que, pela sua falta ou 
deficiência, excedam os limites da tolerância que deve existir entre vizinhos.

Artigo 15.º
(Vistoria)

      1. A verificação da existência de factos perturbadores da vizinhança compete 
a uma comissão de vistoria a funcionar na DSSOPT, sob a presidência do 
respectivo director.

      2. A comissão integra, ainda, por indicação do director da DSSOPT e 
consoante a natureza da perturbação:

            a) Um representante da DSSOPT, que lavra o auto de vistoria;

            b) Um representante da Direcção dos Serviços de Saúde;

            c) Um representante do Serviço de Incêndios do Corpo de Bombeiros;

            d) Um representante da Polícia de Segurança Pública;

            e) Um representante da Direcção dos Serviços de Trabalho e Emprego;

            f) Um representante da Direcção dos Serviços de Economia;

            g) Um representante do Conselho do Ambiente.

       3. O auto de vistoria deve conter os pareceres, memorandos e demais actos 
instrutórios praticados por todos os membros chamados a integrar a vistoria.

        4. O auto de vistoria é sujeito a homologação do presidente da comissão.

       5. A homologação de um auto que opine no sentido da existência de factos 
perturbadores para a vizinhança implica a prolação da decisão a que se refere o 
n.º 2 do artigo 9.º, que deve ser notificada juntamente com uma certidão do auto 
de vistoria, seguindo-se até final o procedimento previsto no mesmo artigo, com 
as necessárias adaptações.

      6. À vistoria prevista nos números anteriores aplica-se, subsidiariamente, 
o disposto no Regulamento Geral da Construção Urbana, com as necessárias 
adaptações.
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CAPÍTULO III
Dos regulamentos do condomínio

Artigo 16.º
(Licenças de obras)

      A emissão das licenças de obras de edifícios a constituir em regime de 
propriedade horizontal depende:

            a) Da prévia entrega, junto da DSSOPT, do respectivo regulamento do 
                condomínio, quando exigido nos termos do n.º 1 do artigo 1340.º do
                Código Civil; e

            b) Da verificação da conformidade do regulamento do condomínio, 
                quando exista, com o disposto na presente lei.

Artigo 17.º
(Depósito no registo predial)

     1. Os regulamentos do condomínio e as respectivas alterações são 
obrigatoriamente depositados na Conservatória do Registo Predial.

      2. O depósito do primeiro regulamento do condomínio de um prédio urbano, 
quando exigível, deve ser requerido juntamente com o registo do respectivo 
título constitutivo da propriedade horizontal.

      3. O depósito de um regulamento é feito mediante apresentação de fotocópia 
autenticada da acta da assembleia de condóminos que o tiver aprovado ou de 
documento titulador subscrito pelo proprietário, administrador ou promotor do 
empreendimento, conforme o caso.

      4. O depósito das alterações é feito mediante apresentação de fotocópia 
autenticada da acta da assembleia de condóminos que as tiver aprovado ou de 
documento titulador subscrito pelo proprietário, administrador ou promotor do 
empreendimento, conforme o caso.
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CAPÍTULO IV
Das disposições finais e transitórias

Artigo 18.º
(Suprimento da falta de licença de utilização)

       1. Nos casos previstos no n.º 3 do artigo 6.º, a realização da vistoria a 
que se refere o artigo 47.º do Regulamento Geral da Construção Urbana deve ser 
requerida no prazo de 60 dias contados da data da entrada em vigor da presente lei.

     2. O incumprimento do disposto no número anterior determina a 
inaplicabilidade do regime excepcional previsto no artigo 11.º

Artigo 19.º
(Processos pendentes)

       1. O disposto no n.º 6 do artigo 19.º do Regulamento Geral da Construção 
Urbana, na redacção pela presente lei, aplica-se aos processos pendentes na 
DSSOPT à data da entrada em vigor da presente lei.

        2. Nos processos relativos a edifícios a constituir em regime de propriedade 
horizontal que estejam pendentes, à data da entrada em vigor da presente lei, 
para decisão quanto à concessão das licenças de obras, a DSSOPT notifica os 
interessados para, no prazo de 30 dias, procederem à entrega do respectivo 
regulamento do condomínio, quando exigível.

Artigo 20.º
(Aplicação do artigo 17.º; processos pendentes)

      1. O disposto no artigo 17.º apenas se aplica aos edifícios a constituir em 
regime de propriedade horizontal após a data da entrada em vigor da presente 
lei.

      2. Se, porém, tiver já havido, à data prevista no número anterior, registo 
provisório por natureza da inscrição da constituição da propriedade horizontal, 
nos termos do artigo 39.º da Lei n.º 25/96/M, de 9 de Setembro, a Conservatória 
do Registo Predial notifica os interessados para, no prazo de 30 dias, 
procederem ao cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 17.º
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       3. A conversão do registo provisório em definitivo depende do cumprimento 
do disposto no n.º 3 do artigo 17.º

Artigo 21.º
(Alterações ao Regulamento Geral da Construção Urbana)

      Os artigos 19.º, 38.º, 51.º e 55.º do Regulamento Geral da Construção 
Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 79/85/M, de 21 de Agosto, passam a ter 
a seguinte redacção:

«Artigo 19.º
(Pedidos de aprovação de projectos)

        1. ...........................................................

        2. ...........................................................

        3. ...........................................................

        4. ...........................................................

        5. ...........................................................

        6. Tratando-se de obras de construção deverá ainda ser junto:

            a) .......................................................

            b) .......................................................

            c) Memória descritiva das fracções autónomas e o respectivo regulamento
                do condomínio, se exigível, quando para o edifício se preveja a 
                constituição do regime de propriedade horizontal;

            d) ......................................................

        7. ...........................................................

        8. ...........................................................
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Artigo 38.º
(Fundamentos de indeferimento)

A DSSOPT poderá indeferir os pedidos de licenciamento ou de aprovação de 
projecto com qualquer dos seguintes fundamentos:

            a) ..............................................................

            b) ..............................................................

            c) ..............................................................

            d) ..............................................................

            e) ..............................................................

            f) .. ............................................................

            g) Falta de entrega do regulamento do condomínio, nos termos previstos 
                no n.º 6 do artigo 19.º;

            h) Desconformidade do regulamento do condomínio com o disposto na
                Lei n.º 6/99/M, de 17 de Dezembro.

Artigo 51.º
(Utilização das edificações para fins diversos dos autorizados)

        1. ............................................................

        2. .............................................................

      3. A fiscalização da utilização das edificações, suas partes ou fracções 
compete também à entidade competente para o licenciamento da actividade aí 
exercida.
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Artigo 55.º
(Despejo)

        1. O director da DSSOPT poderá ordenar o despejo sumário das edificações 
utilizadas que não disponham de licença de utilização ou que se encontrem 
nas situações previstas nos números 2 e 4 do artigo 9.º da Lei n.º 6/99/M, de 
17 de Dezembro, bem como das construções cuja demolição, reparação ou 
beneficiação tenha sido determinada.

        2. ...........................................................

      3. Quando houver risco iminente de desmoronamento, perigo para a 
saúde pública ou perturbação para a vizinhança, o despejo poderá executar-se 
imediatamente.

        4. ...........................................................

        5. ..........................................................».

Artigo 22.º
(Entrada em vigor)

      A presente lei entra em vigor decorridos 30 dias sobre a data da sua 
publicação.

Aprovada em 10 de Dezembro de 1999.

A Presidente da Assembleia Legislativa, Anabela Sales Ritchie.

Promulgada em 16 de Dezembro de 1999.

Publique-se.

O Governador, Vasco Rocha Vieira.






