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c) A criação, a alteração e o encerramento de representações permanentes de sociedades, cooperativas, agrupamentos complementares de empresas e agrupamentos europeus de interesse económico
com sede em Portugal ou no estrangeiro, bem
como
a designação,
Código
do Registo
Comercial
679
poderes e cessação de funções dos respetivos representantes;
d) A prestação de contas das sociedades com sede no estrangeiro e
representação permanente em Portugal;
Prova documental ARTIGO 32.º
e) podem
O contrato
de agênciaosoufactos
representação
quando
cele1 – Só
ser registados
constantescomercial,
de documentos
que
lebrado
por escrito, suas alterações e extinção;
galmente os
comprovem.
f) documentos
O incumprimento
da obrigação
declaração
beneficiário
efe2 – Os
escritos
em língua de
estrangeira
sóde
podem
ser aceites
tivo, nos nos
termos
da lei;
da se
Lei n.º
89/2017, de
21-08; sujeitos
entrada emavigor:
quando traduzidos
termos
da [Redação
lei, salvo
titularem
factos
reArtigo 32.º

Pág. 673

2017-11-20.] estiverem redigidos em língua inglesa, francesa ou espagisto por transcrição,
É aditado um
novo
10.º-A, com
o texto
seguinte:
Quaisquer
outros
factos
que a leiessa
declare
sujeitos
a do
registo
comernhola
eg)
oart.
funcionário
competente
dominar
língua.
[Redação
DL n.º 76-A/2006,

cial.
de 29-03; entrada
em vigor: 2006-06-30.]

✁ 3 – Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, podem ser deposi-

permanentes
denos
sociedades
tadas na pasta da entidade sujeitaRepresentações
a registo traduções,
efetuadas
termos ARTIGO 10.º-A
com sede em
da União
Europeia
da lei, de documentos respeitantes a atos submetidos
a país
registos,
em qualquer
1 – oficial
Estão da
especialmente
sujeitos
a registo
sobre por
as representações
perlíngua
União Europeia,
em termos
a definir
portaria do membro
manentes
sociedadespela
de área
responsabilidade
limitada
sededeem
país
da
do Governode
responsável
da justiça. [Redação
do DLcom
n.º 8/2007,
17-01;
entrada
União
em
vigor:Europeia,
2007-01-18.]os seguintes factos relativos à sociedade representada:
a) Adocumentos
abertura e oarquivados
encerramento
processos
de liquidação ePública
de in4 – Os
nos dos
serviços
da Administração
podem sersolvência;
utilizados para a realização de registos por transcrição, devendo
b) O cancelamento
do registonodapedido.
sociedade.
tais documentos
ser referenciados
[Redação do DL n.º 116/2008, de 04-07;
PARTE X – Código do Registo Comercial e Legislação Conexa
682
2 –em
O vigor:
registo
dos factos previstos no número anterior é efetuado oficioentrada
2009-01-01.]
samente,
na efeitos
sequência
de comunicação,
através
do sistema
de interconexão
5 – Para
do disposto
no número
anterior,
o serviço
de registo é
dos
registos dapelo
União
Europeia, pelo
registo
competente
do respetivo
Estadoreembolsado
apresentante
das
despesas
resultantes
dos
pagamentos
(…)
-Membro
União Europeia.
devidos àsdaentidades
referidas no número anterior. [Redação do DL n.º 116/2008, de
Artigo 10.º-A

(…)

[Arts. 38.º e 39.º revogados pelo DL n.º 349/89, de 13-10.]
[Art.
aditado
DL2009-01-01.]
n.º 24/2019, de 01/02; entrada em vigor: 2019-07-01.]
04-07;
entrada
empelo
vigor:

6 – Sem
da competência para certificação de fotocópias atribuída
ARTIGO
40.ºprejuízo
Representações sociais

11.º
Presunções
derivadas
dode
registo
por lei a outras entidades,
para
efeitos
de registo
comercial
online
atos ARTIGO
1 – O registo
das
representações
permanentes
de sociedades
com sede
O registo
por transcrição
definitivo
constitui
presunção
de
que
existe agesisobre
sociedades
comerciais
ou
civis
sob
forma
comercial
os
respetivos
e efetiva em Portugal é feito em face de documento comprovativo da
Pág. 679 tuação jurídica,principal
nos precisos
termos empodem,
que é definida.
[Redação
do DL n.º 8/2007,
de
rentes, administradores
secretários
quando
os promovam,
certifideliberaçãoe social
que a estabeleça.
[Redação do DL n.º 76-A/2006, de 29-03; entrada em
17-01;
entrada
em
vigor:
2007-01-18.]
É introduzido
um
novo
n.º
7
do
art.
com o texto
seguinte:
car a conformidade
dos 32.º,
documentos
eletrónicos
por si entregues, através do
vigor: 2006-06-30.]
sítio na Internet, com
osregisto
documentos
originais, em suporte
de papel.
do
2–O
das representações
permanentes
de[Redação
sociedades
com sede
Artigo 40.º

Artigo 11.º

Prioridade do registo ARTIGO 12.º
DL n.º 247-B/2008, de 30-12; entrada em vigor: 2008-12-31.]
✁
principal e efetiva no estrangeiro é feito em face de documento comprovativo
Artigo 12.º

registado em primeiro
lugar
prevalece
sobre de
os que
se lhe segui7O –facto
As comunicações
recebidas
através
do sistema
interconexão
dos
da deliberação
social que
a estabeleça,
do texto
completo e atualizado
do conrem, relativamente
às mesmas
quotas ou
partes sociais,de
segundo
a ordem do
registos
da União
Europeia
dispensam
a
apresentação
prova
documental
trato de sociedade e de documento que prove a existência
jurídica deste.
respetivo
pedido.
[Redação
do
DL
n.º
8/2007,
de
17-01;
entrada
em
vigor:
2007-01-18.]
adicional dos factos
contidos.
do DL n.º 24/2019, de 01/02; entrada em vigor:
3 –nelas
O disposto
nos[Redação
números
anteriores é aplicável, com as necessárias

COMERCIAL-43

2019-07-01.]

adaptações, a outras pessoas coletivas de tipo correspondente a qualquer das
abrangidas por este diploma.
Artigo 33.º

Declarações complementares ARTIGO 33.º

São admitidas
declaraçõesindividual
complementares
dos títulos nos casos preARTIGO
41.º Estabelecimento
de responsabilidade limitada

Pág. 682 vistos na lei, designadamente para completa identificação dos sujeitos, sem
[Revogado pelo DL n.º 349/89, de 13-10.]
da n.º
exigência
de42.º,
prova
do estado
Nas alíneasprejuízo
b) a d) do
1 do art.
onde
se lê: civil , e bem assim dos gerentes, administradores,
diretores,
liquidatários
b) Balanço,ARTIGO
demonstração
de
resultados
e
anexo
42.º Prestação de contas (…) e demais representantes das pessoas
coletivas.
(…)
1 – O registo da prestação de contas consiste no depósito, por transmissão
Artigo 41.º

Artigo 42.º

d) (…) órgão de fiscalização,
quando exista.
eletrónica
de dados e de acordo com os modelos oficiais previstos em legislaComerciante individual ARTIGO 34.º
deve ler-se o texto seguinte:
ção especial, da informação constante dos
seguintes documentos:
1 – O registo do início,
alteração
e
cessação
de
atividade
do comerciante
a) Ata de aprovação das contas do exercício
e da aplicação dos resulindividual, bem como datados;
modificação dos seus elementos de identificação,
✁
efetua-se com base nab)declaração
do interessado.
Balanço; [Redação
do DL n.º 24/2019, de 01/02; entrada em vigor: 2019-07-01.]
2 – Com o pedido c)
de Demonstração
registo de modificação
do estado
civil ou do regime
dos resultados;
[Redação do DL n.º 24/2019, de 01/02; entrada
de bens do comerciante individual
deve ser arquivado o respetivo documento
em vigor: 2019-07-01.]
comprovativo. [Redação d)
do DL n.º 76-A/2006, de 29-03; entrada em vigor: 2006-06-30.]
Demonstração das alterações no capital próprio/património líArtigo 34.º

quido; [Redação do DL n.º 24/2019, de 01/02; entrada em vigor: 2019-07-01.]
e) Demonstração de fluxos de caixa; [Redação do DL n.º 24/2019, de 01/02; entrada em vigor: 2019-07-01.]

f) Anexo às demonstrações financeiras;

[Redação do DL n.º 24/2019, de 01/02;

entrada em vigor: 2019-07-01.]

g) Certificação legal das contas;
h) Parecer do órgão de fiscalização, quando exista.
[Redação do n.º introduzida pelo DL n.º 8/2007, de 17-01; entrada em vigor: 2007-01-18.]

2 – O registo da prestação de contas consolidadas consiste no depósito,
por transmissão eletrónica de dados e de acordo com os modelos oficiais previstos em legislação especial, da informação constante dos seguintes documentos:
a) Ata da deliberação de aprovação das contas consolidadas do exercício, de onde conste o montante dos resultados consolidados;
b) Balanço consolidado, demonstração consolidada dos resultados,
demonstração das alterações no capital próprio/património líquido,
demonstração consolidada de fluxos de caixa e anexo às demonstrações financeiras; [Redação do DL n.º 24/2019, de 01/02; entrada em vigor:
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c) Certificação legal das contas consolidadas;
2

P

em vigor: 2019-07-01.]

d) Demonstração das alterações no capital próprio/património líquido;
[Redação do DL n.º
24/2019,exista.
de 01/02; entrada em vigor: 2019-07-01.]
d) Parecer do órgão
de fiscalização,
quando
e) pelo
Demonstração
fluxos
deem
caixa;
[Redação do DL n.º 24/2019, de 01/02; en[Redação do n.º introduzida
DL n.º 8/2007, dede
17-01;
entrada
vigor: 2007-01-18.]
em vigor:públicas,
2019-07-01.]a informação respeitante à de3 – Relativamente às trada
empresas
f) Anexo
demonstrações
do DL
n.º 24/2019, de 01/02;
liberação da assembleia
geral às
é substituída
pela financeiras;
informação [Redação
referente
aos
em vigor:das
2019-07-01.]
despachos de aprovação entrada
do ministro
Finanças e do ministro da tutela e
g) Certificação
dasécontas;
a respeitante à certificação
legal daslegal
contas
substituída pela referente ao
h) Parecer
do órgão
de fiscalização,
quando
exista.
parecer da Inspeção-Geral
de Finanças.
[Redação
do DL n.º 8/2007,
de 17-01;
entrada em
vigor: 2007-01-18.]

[Redação do n.º introduzida pelo DL n.º 8/2007, de 17-01; entrada em vigor: 2007-01-18.]

– n.º
O registo
prestação de contas consolidadas consiste no depósito,
4 – [Revogado pelo2DL
8/2007, deda
17-01.]
Na alínea b) do5 n.º
2 do art.
42.º,
onde se lê:
por
eletrónica
de29-03.]
dados e de acordo com os modelos oficiais pre– [Revogado
pelotransmissão
art. 61.º do DL n.º
76-A/2006, de
b) Balanço consolidado,
demonstração
(…) dos resultados
eda
anexo;
vistos em
especial,
informação
constante
seguintes docu6 – Relativamente
às legislação
representações
permanentes
em Portugal
de dos
sociedeve ler-sedades
o texto
seguinte:
mentos:
com
sede
no estrangeiro, a ata de aprovação é substituída por declaraa) Ata da de
deliberação
de aprovação
das contas consolidadas
do exercíção da entidade representada,
onde conste
que os documentos
referidos
cio, de onde
conste
o montante
resultados
consolidados;
no n.º 1 lhe foram apresentados.
[Redação
do DL
n.º 318/2007, dos
de 26-09;
entrada em
vigor:
✁
consolidado,
demonstração
consolidada
dos resultados,
2007-09-27. De acordo com ob)
n.º Balanço
2 do art. 21.º
do referido diploma,
as alterações ora
introduzidas aplialterações
capital
próprio/património
líquido,
cam-se ao registo da prestação dedemonstração
contas de exercíciosdas
económicos
que seno
tenham
iniciado
em 2007, bem
demonstração consolidada de fluxos de caixa e anexo às demonscomo aos subsequentes.]
financeiras;
DL n.º 24/2019,
de 01/02; entrada em vigor:
7 – O preenchimento trações
dos modelos
oficiais[Redação
com adoinformação
constante
2019-07-01.]
dos documentos referidos
nos números anteriores permite
utilização
dessa
Códigoado
Registo Comercial
Código do Registo Comercial
das contas
informação para fins c)
de Certificação
investigação legal
científica
ou de consolidadas;
estatística, ainda que o
registo não possa ser efetuado por falta de pagamento da taxa devida. [Redação

Pág. 683

do DL n.º 250/2012, de 23-11; entrada emFactos
vigor: 2012-12-03.]
constituídos com outros sujeitos a registo
Artigo 67.º

693
693

ARTIGO 67.º

Factos constituídos com outros sujeitos a registo ARTIGO 67.º

8
O acessopelo
porart.meios
nos
termos legalmente previstos, à in1
61.º do eletrónicos,
DL n.º 76-A/2006,
de 29-03.]
1–
– [Revogado
[Revogado pelo art. 61.º do DL n.º 76-A/2006, de 29-03.]
É introduzido
um
novo
n.º 9 ao
art.
42.º,
com
o texto
seguinte:
formação
constante
documentos
referidos
nos
n.os 1 e 2, de
substitui,
para
2
da
decisão
de
do
insolvência,
2–
–O
O registo
registo
da dos
decisão
de encerramento
encerramento
do processo
processo
de
insolvência,
todos
os
efeitos
legais,
os
correspondentes
documentos
em
suporte
de
papel.
quando
respeitante
a
sociedade
comercial
ou
sociedade
civil
sob
forma
quando respeitante a sociedade comercial ou sociedade civil sob forma cocomercial,
a
oficiosa:
[Redação dodetermina
DL n.º 318/2007,
de 26-09; entrada
em vigor: 2007-09-27.]
✁
mercial,
determina
a realização
realização
oficiosa:
a)
de
à
da
o
9 – Quando,
nos termos
da legislação
especial,
não foremquando
exigíveis
os doa) Do
Do registo
registo
de regresso
regresso
à atividade
atividade
da sociedade,
sociedade,
quando
o encerencerramento
se
baseou
homologação
de
um
plano
cumentos referidos
nasprocesso
alíneas d),
e f) dona
1, os mesmos
ramento do
do
processo
se e)
baseou
nan.º
homologação
de não
um integram
plano de
de
insolvência
continuidade
o registo da
prestaçãoque
de preveja
contas. a
do DL n.º daquela;
24/2019, de 01/02; entrada em vigor:
insolvência
que
preveja
a[Redação
continuidade
daquela;
b)
2019-07-01.]
b) Do
Do cancelamento
cancelamento da
da matrícula
matrícula da
da sociedade,
sociedade, nos
nos casos
casos em
em que
que o
o
encerramento
encerramento do
do processo
processo foi
foi declarado
declarado após
após a
a realização
realização do
do rarateio
Registo provisório de ação e de procedimento cautelar ARTIGO 43.º
teio final.
final.
3
referido
no
anterior
ainda,
qualquer
que
1
Os
registos
provisórios
de ação
e o de determina
procedimento
cautelar
de sus3–
–O
O registo
registo
referido
no número
número
anterior
determina
ainda,
qualquer
que
Pág. 693 seja
a
entidade
a
que
respeite,
a
realização
oficiosa
do
registo
de
cessação
pensão
de
deliberações
sociais
são
feitos
com
base
em
certidão
de
teor
do
arseja a entidade a que respeite, a realização oficiosa do registo de cessação
de
do
administrador
judicial
insolvência,
salvo
nos
casos
ticulado
ou em
duplicado
deste,
acompanhado
de prova
da sua
a
São introduzidos
novos
n.os
4 e 5 ao art.
67.º,
comda
o texto
seguinte:
de funções
funções
do
administrador
judicial
da
insolvência,
salvo
nosapresentação
casos em
em que
que
exista
plano
de
homologado
e
este
lhe
juízo. [Redação
n.º 116/2008, de
04-07; entrada em
exista
plano do
deDLinsolvência
insolvência
homologado
e vigor:
este 2008-07-21.]
lhe confira
confira competências
competências e
e
ainda
a
a
b)
anterior.
2 –nos
Se casos
a apresentação
for feita
pelo mandatário
judicial
é suficiente a enainda
nos
casos
a que
que se
se refere
refere
a alínea
alínea
b) do
do número
número
anterior.
✁
4
registo
do
da
determina
a
trega
do articulado
e de declaração
da sua representada
prévia ou simultânea
apre4–
–daO
Ocópia
registo
do cancelamento
cancelamento
da sociedade
sociedade
representada
determina
a
realização
oficiosa
do
cancelamento
da
matrícula
da
representação
permasentação
em
juízo
com
indicação
da
respetiva
data.
realização oficiosa do cancelamento da matrícula da representação permanente
nente criada
criada em
em Portugal
Portugal na
na sequência
sequência da
da comunicação
comunicação do
do competente
competente reregisto
do
respetivo
Estado-Membro
da
União
Europeia,
através
de
Cancelamento
do
registo
provisório
gisto do respetivo Estado-Membro da União Europeia, através do
do sistema
sistema
de ARTIGO 44.º
interconexão
dos
da
União
1 – O cancelamento
dos
provisórios
por dúvidas
é feito de
com
base
[Redação
do DL n.º 24/2019,
01/02;
eninterconexão
dos registos
registos
daregistos
União Europeia.
Europeia.
[Redação do DL n.º 24/2019, de 01/02; enem
do respetivo titular. [Redação do DL n.º 76-A/2006, de 29-03; entrada em vigor:
tradadeclaração
em vigor: 2019-07-01.]
trada em vigor: 2019-07-01.]
2006-06-30.]
5
é aplicável
5–
–O
O disposto
disposto no
no número
número anterior
anterior não
não é
aplicável nos
nos casos
casos em
em que
que
o
da
representada
tenha
sido
na
2 – A assinatura
do declarante
deve
ser reconhecida
presencialmente,
se
o registo
registo
da sociedade
sociedade
representada
tenha
sido cancelado
cancelado
na sequência
sequência de
de
transformação,
fusão,
mudança
de
sede
não
for feita na presença
do ou
funcionário
competente
para do
o
[Redação
transformação,
fusão, cisão
cisão
ou
mudançada
deconservatória
sede transfronteiriça.
transfronteiriça.
[Redação do
registo.
DL n.º 24/2019, de 01/02; entrada em vigor: 2019-07-01.]
DL n.º 24/2019, de 01/02; entrada em vigor: 2019-07-01.]
3 – No caso de existirem registos dependentes dos registos referidos no
Artigo 67.º

Artigo 43.º

Artigo 44.º

Artigo 67.º-A

ARTIGO 67.º-A
67.º-A
Registo da fusão ARTIGO
Registo da fusão

Nos n.os 3 e 4 do
art. registo
67.º-A, onde
se lê:
1
ou o
o registo
registo da
da
1–
–O
O registo da
da fusão
fusão interna
interna na
na entidade
entidade incorporante
incorporante ou
3 – O serviço
que efetue o registo
de fusãofusão
(…)
nova
nova entidade
entidade resultante
resultante da
da fusão interna
interna determina
determina a
a realização
realização oficiosa
oficiosa do
do
4 – (…) estejam
sediadas
em território
nacional.
registo
registo da
da fusão
fusão nas
nas entidades
entidades incorporadas
incorporadas ou
ou fundidas
fundidas na
na nova
nova entidade.
entidade.
deve ler-se o texto
seguinte:
2
–
No
caso
do
registo
2 – No caso do registo da
da fusão
fusão transfronteiriça,
transfronteiriça, aplica-se
aplica-se o
o disposto
disposto no
no
número
número anterior
anterior às
às sociedades
sociedades participantes
participantes na
na fusão
fusão que
que tenham
tenham sede
sede em
em
território
✁
território nacional.
nacional.
3
3–
–O
O registo
registo de
de fusão
fusão transfronteiriça
transfronteiriça na
na sociedade
sociedade incorporante,
incorporante, ou
ou de
de
constituição
da
nova
sociedade
resultante
da
fusão,
determina
a
notificação
constituição da nova sociedade resultante da fusão, determina a notificação
desse
desse facto
facto e
e do
do consequente
consequente início
início de
de produção
produção de
de efeitos,
efeitos, através
através do
do sistema
sistema
de
interconexão
dos
registos
da
União
Europeia,
aos
registos
competentes
de interconexão dos registos da União Europeia, aos registos competentes dos
dos
Estados-Membros
Estados-Membros onde
onde estejam
estejam sediadas
sediadas as
as sociedades
sociedades participantes.
participantes. [Redação
[Redação
Artigo 67.º-A

do DL n.º 24/2019, de 01/02; entrada em vigor: 2019-07-01.]
do DL n.º 24/2019, de 01/02; entrada em vigor: 2019-07-01.]

4
4–
–A
A receção
receção de
de notificação
notificação do
do início
início da
da produção
produção de
de efeitos
efeitos de
de fusão
fusão
transfronteiriça,
transfronteiriça, efetuada
efetuada por
por registo
registo competente
competente do
do respetivo
respetivo Estado-MemEstado-Membro
bro da
da União
União Europeia,
Europeia, determina
determina a
a realização
realização oficiosa
oficiosa do
do registo
registo da
da fusão
fusão
transfronteiriça
transfronteiriça e
eo
o cancelamento
cancelamento da
da matrícula
matrícula das
das sociedades
sociedades participantes
participantes
na
do DL n.º 24/2019, de
na fusão
fusão que
que estejam
estejam sediadas
sediadas em
em território
território nacional.
nacional. [Redação
[Redação do DL n.º 24/2019, de
01/02; entrada em vigor: 2019-07-01.]
01/02; entrada em vigor: 2019-07-01.]
[Redação do art. introduzida pela Lei n.º 19/2009, de 12-05; entrada em vigor: 2009-06-11.]
[Redação do art. introduzida pela Lei n.º 19/2009, de 12-05; entrada em vigor: 2009-06-11.]
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3 – O registo de fusão transfronteiriça na sociedade incorporante, ou de
constituição da nova sociedade resultante da fusão, determina a notificação
desse facto e do consequente início de produção de efeitos, através do sistema
PARTE X – Código do Registo Comercial e Legislação Conexa
696
de interconexão dos registos da União Europeia, aos registos competentes dos
Estados-Membros onde estejam sediadas as sociedades participantes. [Redação
do DL n.º 24/2019, de 01/02; entrada em vigor: 2019-07-01.]

ARTIGO 72.º-A Comunicações obrigatórias

4 – A receção de notificação do início da produção de efeitos de fusão
1 – É oficiosa e gratuitamente comunicado, por via eletrónica, o conteúdo
transfronteiriça, efetuada por registo competente do respetivo Estado-Memdos seguintes atos de registo aos serviços da administração tributária e da
bro da União Europeia, determina a realização oficiosa do registo da fusão
segurança social:
transfronteiriça e o cancelamento da matrícula das sociedades participantes
a) A inscrição no registo comercial;
na fusão que estejam sediadas em território nacional. [Redação do DL n.º 24/2019, de
b) oAstexto
alterações
aos estatutos quanto à natureza jurídica, à firma, ao
É aditado um
novo
art.
67.º-B,
com
seguinte:
01/02; entrada em vigor: 2019-07-01.]
nome ou à denominação, à sede ou à localização de estabeleci[Redação do art. introduzida pela Lei n.º 19/2009, de 12-05; entrada em vigor: 2009-06-11.]
mento principal, ao capital e ao objeto;
✁
c) A designação e cessação de funções, por qualquer causa que não
Sociedades comerciais com representações permanentes ARTIGO 67.º-B
seja o decurso do tempo, dos órgãos de administração e fiscalizasediadas noutro Estado-Membro
ção;
Os registos definitivos dos factos que determinem a abertura e o encerd) A fusão e a cisão;
ramento de quaisquer processos de liquidação ou insolvência, bem como o
e) A designação e cessação de funções, anterior ao encerramento da
cancelamento da matrícula, quando respeitantes a sociedades comerciais por
liquidação, de liquidatários;
quotas, anónimas e em comandita por ações com representações permanenf) A nomeação e destituição do administrador de insolvência;
tes registadas noutros Estados-Membros da União Europeia, são comunicag) A dissolução e o encerramento da liquidação.
dos oficiosamente ao registo competente do Estado-Membro do local da re2 – Para os efeitos do disposto na alínea g) do número anterior, no mopresentação. [Art. aditado pelo DL n.º 24/2019, de 01/02; entrada em vigor: 2019-07-01.]
mento do registo do encerramento da liquidação deve ser obrigatoriamente
indicado o representante da entidade para efeitos tributários, nos termos do
Alteração das inscrições ARTIGO 68.º
n.º 4 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro.
A inscrição pode ser atualizada ou retificada por averbamento.
3 – As comunicações obrigatórias efetuadas nos termos dos números anPág. 696
teriores determinam que os serviços da administração tributária e da seguFactos a averbar ARTIGO 69.º
É aditado um novo art. 72.º-B,
o texto
seguinte:
rançacom
social
não podem
exigir a apresentação das respetivas declarações.
1 – São registados por averbamento às inscrições a que respeitam os se[Art. aditado pelo DL n.º 122/2009, de 21-05; entrada em vigor: 2009-10-01.]
guintes factos:
✁
a) [Revogada pelo art. 61.º do DL n.º 76-A/2006, de 29-03.]
ARTIGO 72.º-B Disponibilização oficiosa de informação
b) [Revogada pelo art. 61.º do DL n.º 76-A/2006, de 29-03.]
É oficiosa e gratuitamente disponibilizada, para simples consulta, no Porc) [Revogada pelo art. 61.º do DL n.º 76-A/2006, de 29-03.]
tal Europeu da Justiça Eletrónica, a informação sobre a natureza jurídica,
d) [Revogada pelo art. 61.º do DL n.º 76-A/2006, de 29-03.]
firma, número de pessoa coletiva e sede das pessoas coletivas inscritas no
e) [Revogada pelo art. 61.º do DL n.º 76-A/2006, de 29-03.]
registo comercial. [Art. aditado pelo DL n.º 24/2019, de 01/02; entrada em vigor: 2019-07-01.]
f) [Revogada pelo art. 61.º do DL n.º 76-A/2006, de 29-03.]
g) [Revogada pelo art. 61.º do DL n.º 76-A/2006, de 29-03.]
h) [Revogada pelo art. 61.º do DL n.º 76-A/2006, de 29-03.]
CAPÍTULO V
i) [Revogada pelo art. 61.º do DL n.º 76-A/2006, de 29-03.]
Publicidade e prova do registo
j) [Revogada pelo art. 61.º do DL n.º 76-A/2006, de 29-03.]
l) A recondução ou cessação de funções de gerentes, administradoSECÇÃO I
res, diretores, representantes e liquidatários;
Artigo 72.º-A

Artigo 67.º-B

Artigo 68.º

Artigo 69.º

Artigo 72.º-B

Publicidade

ARTIGO 73.º Carácter público do registo
Artigo 73.º

1 – Qualquer pessoa pode pedir certidões dos atos de registo e dos documentos arquivados, bem como obter informações verbais ou escritas sobre o
conteúdo de uns e outros.
2 – Para efeitos do disposto no número anterior, apenas os funcionários
podem consultar os suportes documentais e de registo, de harmonia com as
indicações dadas pelos interessados.
[Redação do art. introduzida pelo DL n.º 76-A/2006, de 29-03; entrada em vigor: 2006-06-30.]
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