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Posturas sobre a Ordem e o Asseio nas Escadas e Logradouros dos Prédios Urbanos1   

Artigo 1.º  

Nos prédios urbanos em que existir porteiro, ficam a cargo do mesmo porteiro a ordem, 

limpeza e asseio do pátio de escada, das escadas e patamares e dos logradouros.   

Artigo 2.º  

O serviço deste porteiro será remunerado pelo senhorio ou pelos inquilinos, de acordo com os 

termos dos contratos de arrendamentos e da prestação de serviços pelo porteiro.   

Artigo 3.º  

Nos prédios em que não houver porteiro, ficam a cargo dos respectivos inquilinos a ordem, 

limpeza e asseio dos mesmos pátios, escadas, patamares e logradouros, observando-se o 

disposto nos artigos seguintes.   

Artigo 4.º  

                                                          

 

1 Aprovada, sob proposta da Câmara Municipal, por portaria dimanada do Ministério da Saúde e Assistência, 
datada de 5 de Novembro de 1960, por extracto, no Diário do Governo, II série, n.º264, de 12 do mesmo mês. 
Entrou em vigor no dia 1 de Dezembro de 1960.  

Alterada por deliberação da Câmara Municipal de Setúbal, de 1 de Fevereiro de 1984, sancionada pela 
Assembleia Municipal em 9 de Março de 1984. 
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Em todas as casas, os proprietários mandarão instalar dispositivos que permitirão, desde a rua, 

chamar qualquer inquilino, e, desde cada piso ou parte de piso, abrir a porta da rua.   

Artigo 5.º  

Nas casas onde não houver porteiro, habitando uma única família em cada piso, cada 

inquilino promoverá a limpeza, o asseio e lavagem do seu próprio patamar e das escadas, até 

ao patamar exclusivo, do andar imediatamente inferior. Exceptuam-se desta regra a hipótese 

consignada no artigo décimo segundo.   

Artigo 6.º  

Nas casas onde não houver porteiro e onde residam duas ou mais famílias por piso, o serviço 

de limpeza das escadas e patamar, de cada piso, competirá em semanas alternadas aos dois ou 

mais inquilinos do mesmo piso.   

Artigo 7.º  

Ainda nas casas onde não houver porteiro, a limpeza do logradouro ou logradouros, que sejam 

de fruição comum competirá por espaço de uma semana e em semanas sucessivas, a cada um 

dos inquilinos utentes, indo dos pisos inferiores para os superiores e do lado direito para o 

lado esquerdo.   

Artigo 8.º  

Tudo quanto fica dito, em relação à escada comum de cada prédio, aplica-se igualmente à 

escada de serviço, quando a houver.  
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Artigo 9.º  

É proibido varrer a seco escadas e patamares e bem assim sacudir nos mesmos lugares 

tapetes, capachos, fatos, roupas ou outros objectos.   

Artigo 10.º  

As escadas de cada prédio devem ser lavadas pelo menos uma vez por semana.  

§ único – Sempre que haja conspurcação recente em qualquer patamar ou lancil de escadas, 

serão as respectivas limpezas ou lavagens realizadas pelo inquilino causador ou a favor do 

qual se realizou a conspurcação.   

Artigo 11.º  

No pátio, escadas e patamares de cada prédio não é permitida a permanência de animais, nem 

de quaisquer objectos que não sejam capachos, tapetes, passadeiras ou vasos de 

ornamentação.   

Artigo 12.º  

Se não houver inquilinos de habitação no rés-do-chão e o prédio não tiver porteiro, a limpeza 

do pátio de entrada compete ao inquilino do primeiro andar.   

Artigo 13.º  
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Quando se encontre vaga uma parte do piso, em casa sem porteiro será a limpeza do 

respectivo troço de escada feita pelo outro ou outros moradores do mesmo piso. Se estiver 

vago todo o piso, ficará a limpeza respectiva a cargo do morador ou moradores do piso 

imediatamente superior.   

Artigo 14.º  

As infracções às disposições contidas na presente postura serão punidas com a multa de 

500$00, acrescidas de um terço da mesma importância, por cada reincidência. 


