
 

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES À LEI DOS CONDOMÍNIOS 2022 

 

1. Obrigações na venda 

A lei atualizada do condomínio para 2022 prevê que quem pretenda vender, deve pedir à administração do 

condomínio declaração escrita de dívidas e encargos da fracção. Documento que tem de ser emitido pela 

administração no prazo máximo de 10 dias a contar do pedido do proprietário da fração. 

Também as vendas devem ser comunicadas à administração do condomínio por correio registado no prazo máximo 

de 15 dias, com indicação do nome e NIF do novo proprietário. A lei prevê que pela não informação deverá suportar 

as despesas com a identificação do novo proprietário 

 

2. Dívidas do condomínio 

A responsabilidade pelas dívidas ao condomínio passa a ser aferida em função do momento em que a dívida deveria 

ter sido liquidada. Ou seja, as dívidas que vençam na data posterior à escritura de compra e venda são da 

responsabilidade do novo proprietário, enquanto que as dívidas vencidas até essa data são da responsabilidade do 

dono anterior. A informação das dívidas do condomínio e os seus prazos devem constar na declaração referida no 

ponto anterior. Excepto, se o comprador prescindir da declaração da administração. Passando a responsabilidade por 

todas as dividas vencidas para o novo proprietário. 

É recomendável que não se abdique da citada declaração evitando-se surpresas com dívidas inesperadas. 

 

3. Pagamento das despesas por quem as aprova 

A responsabilidade pelas despesas passa a ser determinada pela data em que foi deliberada. 

Se o condómino não era proprietário da fração à data da deliberação, não paga as despesas.  

 

4. Despesas com varandas e pátios de uso exclusivo 

A nova lei de condomínio atualizada em  2022, prevê que os encargos de manutenção com as varandas e terraços 

passam a ser da responsabilidade exclusiva do condómino que usufrui dessa área. Assim responsabiliza-se mais o 

utilizador do espaço, que nas manutenções poderá pagar mais. 

Mas existe excepções, nomeadamente quando o estado de conservação dessas áreas afectam também outras 

partes comuns do prédio, pelo que o condómino com o uso exclusivo apenas suporta o valor proporcional à sua 

fração. 

 

5. Passam a ser permitidas reuniões de condomínio digitais 

Passam a ser permitidas Assembleias de condomínio por videoconferência. Devendo a administração assegurar os 

meios alternativos necessários para quem não tenha condições, a custas do condomínio, ou por via presencial e ou 

outras. As Actas podem agora ser assinadas via eletrónica. As convocatória para a assembleia, pode ser feita por 

correio eletrónico para os condóminos que manifestem essa vontade. 

 

6. Novas responsabilidades para os administradores do condomínio 

A administração tem a responsabilidade acrescida pela emissão da declaração já referida anteriormente. Deve 

também garantir a existência de fundo comum de reserva. 

As citações ou notificações judiciais ao condomínio devem ser comunicadas aos condóminos, por carta ou por e-mail.  

A aprovação de obras carece de, no mínimo, apresentação de três orçamentos diferentes. 


