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
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Artigo 413.º

Estrutura e composição quantitativa ARTIGO 413.º
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i) Total do balanço
– € 100 000 000;
mero anterior:
(…)
a) É obrigatória em relação a sociedades que sejam emitentes de
iii) (…) durante o exercício
– 150;mobiliários admitidos à negociação em mercado regulavalores
Deve ler-se o texto seguinte:
mentado e a sociedades que, não sendo totalmente dominadas por
outra sociedade, que adote este modelo, durante dois anos consecutivos, ultrapassem dois dos seguintes limites:
✁
i) Total do balanço: € 20 000 000;
ii) Volume de negócios líquido: € 40 000 000;
iii) Número médio de empregados durante o período: 250;
[Redação das als.: Lei n.º 148/2015, de 09-09; entr. vigor: 2016-01-01.]

b) É facultativa, nos restantes casos.
3 – O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente revisor
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4 – O conselho fiscal é composto pelo número de membros fixado nos es06763.12
tatutos, no mínimo de três membros efetivos.
5 – Sendo três os membros efetivos do conselho
fiscal, deve existir um ou
1
dois suplentes, havendo sempre dois suplentes quando o número de membros
for superior.
6 – O fiscal único rege-se pelas disposições legais respeitantes ao revisor
oficial de contas e subsidiariamente, na parte aplicável, pelo disposto quanto
ao conselho fiscal e aos seus membros.

P

[Redação do art. introduzida pelo DL n.º 76-A/2006, de 29-03; entrada em vigor: 2006-06-30.]

Artigo 414.º

Composição qualitativa ARTIGO 414.º

1 – O fiscal único e o suplente têm de ser revisores oficiais de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas e não podem ser acionistas.

