COLEÇÃO LEGISLAÇÃO – Atualizações Online
Porquê as atualizações aos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
No panorama legislativo nacional é frequente a publicação de novos diplomas legais que, regularmente,
alteram outros diplomas, os quais estão muitas vezes incluídos nas compilações da Coleção Legislação. Ao
disponibilizar as atualizações, a Porto Editora pretende que o livro que adquiriu se mantenha atualizado de
acordo com as alterações legislativas que vão sendo publicadas, fazendo-o de uma forma rápida e prática.
Qual a frequência das atualizações aos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
Serão disponibilizadas atualizações para cada livro até à preparação de uma nova edição do mesmo, sempre que detetada uma alteração legal. O prazo que medeia entre as referidas alterações e a disponibilização
dos textos será sempre tão reduzido quanto possível.
Onde estão disponíveis as atualizações aos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
Pode encontrá-las em www.portoeditora.pt/direito, na área específica de “Atualizações”.
Como posso fazer download das atualizações dos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
Basta aceder à página e área indicadas acima, selecionar um título e os respetivos ficheiros. O serviço é
completamente gratuito.
Como se utiliza este documento?
O documento foi preparado para poder ser impresso no formato do seu livro. Apresenta a página e o local da
mesma onde as atualizações devem ser aplicadas, bem como a área por onde pode ser recortado depois de
impresso, com vista a ficar com as mesmas dimensões e aspeto do livro que adquiriu.
Como devo imprimir este documento, de modo a ficar no formato do meu livro?
Deverá fazer a impressão sempre a 100%, ou seja, sem ajuste do texto à página. Caso o documento tenha
mais do que uma página, lembramos que não deve proceder à impressão em frente e verso.
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A Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto, introduziu alterações ao Código Comercial e ao Código das Sociedades Comerciais.
De modo a garantir a atualidade da obra Comercial, são indicados neste documento os textos que sofreram alterações e a sua redação atual.
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tempo ver artigo 26.º da referida lei.]
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c) Quando, sendo sócio de indústria, se impossibilite de prestar à sociedade os serviços a que ficou obrigado.
2 – A exclusão deve ser deliberada por três quartos dos votos dos restantes sócios, se o contrato não exigir maioria mais elevada, nos 90 dias seguintes àquele em que algum dos gerentes tomou conhecimento do facto que permite a exclusão.
3 – Se a sociedade tiver apenas dois sócios, a exclusão de qualquer deles,
com fundamento nalgum dos factos previstos nas alíneas a) e c) do n.º 1, só
pode ser decretada pelo tribunal.
4 – O sócio excluído tem direito ao valor da sua parte social, calculado nos
termos previstos no artigo 105.º, n.º 2, com referência ao momento da deliberação de exclusão.
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2 Destino da parte social extinta ARTIGO 187.º
Artigo 187.º

1 – Se a extinção da parte social não for acompanhada da correspondente
redução do capital, o respetivo valor nominal acresce às restantes partes, se-
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Na al. j) do n.º 1 do art. 414-A.º, onde se lê:
Código das Sociedades Comerciais
Os interditos, (…) de funções públicas.
deve passar a ler-se:
i) Os revisores oficiais de contas em relação aos quais se verifiquem
outras incompatibilidades previstas na respetiva legislação;
✁
j) Os maiores acompanhados dependentes de representação ou de
autorização prévia para a prática de atos patrimoniais, os insolventes e os condenados a pena que implique a inibição, ainda que
temporária, do exercício de funções públicas. [Redação da Lei n.º 49/2018,
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de 14-08; entrada em vigor: 2019-02-10. Sobre a aplicação no tempo ver artigo 26.º da
referida lei.]

2 – A superveniência de algum dos motivos indicados nos números anteriores importa caducidade da designação.
3 – É nula a designação de pessoa relativamente à qual se verifique alguma das incompatibilidades estabelecidas no n.º 1 do artigo anterior ou nos
estatutos da sociedade ou que não possua a capacidade exigida pelo n.º 3 do
mesmo artigo.
4 – A sociedade de revisores oficiais de contas que fizer parte do conselho
fiscal deve designar até dois dos seus revisores para assistir às reuniões dos
órgãos de fiscalização e de administração e da assembleia geral da sociedade
fiscalizada.
5 – A sociedade de advogados que fizer parte do conselho fiscal deve, para
os efeitos do número anterior, designar um dos seus sócios.
6 – Os revisores designados nos termos do n.º 4 e os sócios de sociedades
de advogados designados nos termos do número anterior ficam sujeitos às
incompatibilidades previstas no n.º 1.
[Art. aditado pelo DL n.º 76-A/2006, de 29-03; entrada em vigor: 2006-06-30.]

Artigo 414.º-B

Presidente do conselho fiscal ARTIGO 414.º-B

1 – Se a assembleia geral não o designar, o conselho fiscal deve designar
o seu presidente.
2 – Aplica-se, com as devidas adaptações, o disposto no n.º 3 do artigo 395.º.
[Art. aditado pelo DL n.º 76-A/2006, de 29-03; entrada em vigor: 2006-06-30.]

Artigo 415.º

Designação e substituição ARTIGO 415.º

1 – Os membros efetivos do conselho fiscal, os suplentes, o fiscal único e o
revisor oficial de contas são eleitos pela assembleia geral, pelo período estabelecido no contrato de sociedade, mas não superior a quatro anos, podendo
a primeira designação ser feita no contrato de sociedade ou pela assembleia
constitutiva; na falta de indicação do período por que foram eleitos, entende-se que a nomeação é feita por quatro anos. [Redação do DL n.º 76-A/2006, de 29-03;
entrada em vigor: 2006-06-30.]

2 – O contrato ou a assembleia geral designam aquele dos membros efetivos que servirá como presidente; se o presidente cessar as suas funções antes
de terminado o período para que foi designado ou eleito, os outros membros
escolherão um deles para desempenhar aquelas funções até ao termo do referido período.
3 – Os membros efetivos do conselho fiscal que se encontrem temporariamente impedidos ou cujas funções tenham cessado são substituídos pelos suplentes, mas o suplente que seja revisor oficial de contas substitui o membro
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