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Decreto-Lei nº 131/95, de 6 de junho
1. O Decreto-Lei nº 51/78, de 30 de Março, que aprovou o Código do Re gisto 

Civil vigente, reflectiu, essencialmente, na sua formulação, as significa tivas alte-
rações então acabadas de operar no instituto da família através do Decreto-Lei  
nº 496/77, de 25 de Novembro. 

A evolução social sofrida desde então até ao presente vinha aconselhando uma 
detida reflexão sobre o registo civil, aliás já enunciada em legislação avulsa que, 
entretanto, foi alterando pontualmente o Código em vigor. 

Assim, o Código ora aprovado surge como o produto da reavaliação feita, con-
templando importantes alterações no domínio da competência dos conserva dores 
do registo civil, a par de outras que se prendem com a adequação à legislação sobre 
adopção, entretanto publicada, e com adaptações às modernas tecnologias e à 
informática. 

O escopo das mudanças preconizadas assenta, assim, na facilitação da vida dos 
utentes e na simplificação e desburocratização de procedimentos, na medida ade-
quada à imprescindível garantia de segurança jurídica das pessoas singulares, objec-
tivo de interesse e ordem pública que o registo civil prossegue. 

2. Desta forma, cumpre realçar, em primeira linha, a transferência de certas 
competências, normalmente atribuídas a outras entidades, para as conservatórias 
do registo civil. 

Na verdade, a cuidada preparação técnico-jurídica reconhecida aos conser-
vadores do registo civil e a especial vocação destes na área do direito da família inspi-
raram as inovações preconizadas neste domínio. Note-se que a nova filosofia implica 
a diversa conformação de certos preceitos do Código Civil que servem de matriz ao 
registo civil e que, por isso, são alterados em diploma autónomo, repre sentando o 
presente Código, nessa parte, o inerente reflexo na lei adjectiva. 

Contempla-se, assim, neste diploma a forma do processo de dispensa de impe-
dimentos e de suprimento de autorização para casamento de menores, em que ao 
conservador passa a caber a respectiva decisão final. Na sequência da respectiva alte-
ração substantiva, confere-se também ao conservador a competência para celebrar 
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convenção antenupcial em que apenas seja estipulado um dos regimes tipo de bens 
do casamento previstos na lei. 

Estabelece-se, ainda, no presente diploma o processo de divórcio e de separação 
de pessoas e bens por mútuo consentimento, que, em determinadas condições fixa-
das no Código Civil, passa a poder correr os seus termos na conservatória do registo 
civil, sendo decidido, a final, pelo respectivo conservador. 

Do mesmo modo, no processo para afastamento da presunção de paternidade, 
é deferida ao conservador a competência para declarar a inexistência de posse de 
estado por parte do filho de mulher casada relativamente a ambos os cônjuges. 

3. Para além das significativas e profundas alterações enunciadas, teve-se igual-
mente em vista harmonizar os dispositivos legais com os princípios e normas cons-
titucionais, nomeadamente quanto aos que se reportam a igualdade de direitos dos 
cidadãos perante a lei, sem qualquer discriminação, e aos que impõem o respeito 
pela intimidade da vida privada. 

Da mesma forma, eliminou-se do texto a referência a qualquer menção discrimi-
natória da filiação consentida pela legislação anterior. 

Também nos assentos dos gémeos se retira a descrição de particularidade física 
de carácter permanente que porventura individualizasse algum deles, por atentató-
rio da dignidade da pessoa e do respeito devido à intimidade da vida privada. 

Eliminando-se a necessidade de apresentação do abandonado ao conservador, 
como formalidade prévia do acto do registo de declaração do nascimento, passou 
também a composição do respectivo nome a ficar sujeita à regra geral prevista no 
Código. 

Passa a admitir-se o registo, em campanha, de declaração de maternidade pres-
tada por elementos femininos integrados nas Forças Armadas, dado o seu novo 
regime. 

Finalmente, expurgam-se do novo Código e em definitivo as referências anterio-
res a licenças especiais para casamento, por atentatórias do livre direito de constituir 
família. 

4. No que respeita aos processos comuns de justificação, além dos destinados à 
verificação dos vícios do registo e do suprimento da sua omissão ou à sua reconstitui-
ção avulsa, cabe aos tribunais a competência para decidir os casos de rectifi cação do 
registo apenas quando se suscitem dúvidas acerca da identidade das pessoas a quem 
o registo respeita ou esteja em causa o estabelecimento da filiação. Nos demais 
casos, a decisão cabe à conservatória competente através do processo de justificação 
administrativa. Por outro lado, os referidos processos de justificação judicial passam 
a poder ser oficiosamente promovidos pelo conservador, mediante auto de notícia, 
logo que tenha conhecimento dos factos que a eles dão lugar, sem prejuízo da pos-
sibilidade sempre reservada aos interessados e ao Ministério Público de o fazerem. 

Desta forma, assegura-se não só um notável aligeiramento dos serviços nos tri-
bunais como, por outro lado, se garante um evidente encurtamento no tempo mé dio 
deste tipo de acções, sem prejuízo da tutela judicial, assegurada pela in tervenção 
obrigatória do Ministério Público, e ulterior decisão final pelo juiz competente. 
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5. Com vista a imprimir celeridade aos processos respectivos, com as correspon-
dentes vantagens para os utentes e o correlativo descongestionamento dos ser viços 
da Conservatória dos Registos Centrais, transfere-se para a esfera de com petência 
do conservador do registo civil a decisão nos processos de verificação da capaci-
dade matrimonial de estrangeiros e de suprimento da certidão de registo, que cabia 
anteriormente ao conservador da Conservatória dos Registos Centrais. Simultanea-
mente, dispensa-se o registo das sentenças relativas ao estado ou à capacidade civil 
dos Portugueses proferidas no estrangeiro, na referida Conservatória dos Registos 
Centrais, passando o seu registo a ser efectuado, por meio de averbamento, na con-
servatória detentora do assento respectivo, através da comunicação directa do Tri-
bunal da Relação onde a sentença tiver sido revista e con firmada. 

6. O novo Código alarga ainda a competência do conservador no sentido de este 
poder passar a traduzir e certificar as traduções dos documentos escritos em língua 
estrangeira. 

7. Sem postergar a facilidade e simplificação do serviço para o utente, e com 
fundamento nos princípios básicos da segurança, certeza e unicidade registral, 
regressa-se à pureza do conceito de naturalidade, com o que nos aproximamos, de 
resto, dos países que integram a Comissão Internacional do Estado Civil. Assim, faz-
-se equivaler, sem equívocos, a naturalidade ao lugar ou local do nascimento, consa-
grando-se o princípio da concordância do registo com a realidade. 

Mantém-se, pois, a possibilidade de lavrar o registo, em alternativa, na conser-
vatória da área do nascimento ou da área da residência da mãe, sem alterar, con-
tudo, o conceito comum de naturalidade e evitando a possibilidade de duplicação  
de registos. 

8. Na linha de orientação já anunciada no Decreto-Lei nº 519-F2/79, de 29 
de Dezembro, que aprovou a Lei Orgânica dos Serviços dos Registos e do Nota-
riado, consideram-se agora definitivamente extintos os postos e as delegações do 
registo civil. Das delegações criadas já nenhuma existe e os raros postos ainda em 
funcionamento, pese embora o alto contributo prestado ao registo civil em lugares 
recônditos do País no passado, já não correspondem hoje a uma necessidade real das 
populações, não só face às reduzidas competências que lhes eram atribuídas, mas, 
sobretudo, face à evolução dos meios de comunicação. 

9. Merece ainda o maior relevo a consagração da isenção de imposto do selo 
em todos os actos e processos do registo civil, em atenção à importância social e ao 
interesse público dos mesmos. 

10. Por último, prevê-se a aprovação dos modelos dos livros e dos impressos do 
registo civil por portaria do Ministro da Justiça, em ordem a permitir a sua rápida e 
atempada adequação às necessidades dos serviços e aos meios tecnológicos, entre-
tanto disponíveis. 

Assim:
No uso da autorização legislativa concedida pela Lei nº 3/95, de 20 de Feve-

reiro, e nos termos das alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 201º da Constituição,  
o Governo decreta o seguinte: 
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ARTIGO 1º
Aprovação do Código do Registo Civil

É aprovado o Código do Registo Civil, que faz parte integrante do presente 
diploma. 

ARTIGO 2º
Delegações e postos

São extintas as delegações e postos do registo civil.

ARTIGO 3º 
Entrada em vigor

O Código do Registo Civil entra em vigor no dia 15 de Setembro de 1995.

ARTIGO 4º 
Norma revogatória

São revogados:
a) O Decreto-Lei nº 51/78, de 30 de Março;
b) O artigo 1º do Decreto-Lei nº 418/79, de 17 de Outubro;
c) O Decreto-Lei nº 379/82, de 14 de Setembro;
d) O Decreto-Lei nº 20/87, de 12 de Janeiro;
e) Os artigos 1º, 2º, 6º e 7º do Decreto-Lei nº 29/87, de 14 de Janeiro;
f) O artigo 1º do Decreto-Lei nº 54/90, de 13 de Fevereiro;
g) Os artigos 11º, 12º, 19º, 51º, 64º, 86º e 87º do Decreto-Lei nº 519-F2/79, de 29 

de Dezembro; 
h) Os artigos 5º, nº 3, 9º, 23º, 99º, 117º e 118º do Decreto Regulamentar nº 55/80, 

de 8 de Outubro; 
i) O artigo 53º, nº 3, do Decreto-Lei nº 414-A/86, de 15 de Dezembro;
j) A Portaria nº 19856, de 16 de Maio de 1963;
l) Os artigos 18, 64, 84, 90, 2ª parte, 113 e 148 da Tabela Geral do Imposto do 

Selo. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de Março de 1995. – Aníbal 
António Cavaco Silva – Eduardo de Almeida Catroga – Álvaro José Brilhante Laborinho 
Lúcio. 

Promulgado em 4 de Maio de 1995.

Publique-se.

O Presidente da República, Mário Soares.

Referendado em 10 de Maio de 1995.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
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Decreto-Lei nº 324/2007, de 28 de setembro
O presente decreto-lei visa contribuir para a concretização do Programa do XVII 

Governo Constitucional na área da justiça, colocando este sector ao serviço dos 
cidadãos e das empresas, do desenvolvimento económico e da promoção do inves-
timento em Portugal. 

Com efeito, o Programa do XVII Governo Constitucional dispõe que «os cida-
dãos e as empresas não podem ser onerados com imposições burocráticas que nada 
acrescentem à qualidade do serviço», determinando ainda que «no interesse con-
junto dos cidadãos e das empresas, serão simplificados os controlos de natureza 
administrativa, eliminando-se actos e práticas registrais e notariais que não impor-
tem um valor acrescentado e dificultem a vida do cidadão e da empresa». 

Por essa razão, o XVII Governo Constitucional aprovou um conjunto de medidas 
de simplificação e desformalização com o objectivo de reduzir os obstá culos buro-
cráticos sobre as empresas, assim contribuindo para o desenvolvimento económico. 

De entre elas, destaca-se o sistema de constituição de sociedades em atendi-
mento presencial único – a «empresa na hora» – , a eliminação da obrigatoriedade 
de publicação de actos da vida das empresas na 3ª série do Diário da República, a 
possibilidade de aquisição de uma marca de forma imediata – a «marca na hora» – e a 
constituição de sociedades através da Internet. No mesmo sentido, procedeu-se à eli-
minação da obrigatoriedade da celebração de escrituras públicas na vida das empre-
sas, à eliminação da obrigatoriedade da existência e legalização dos livros da escritu-
ração mercantil das empresas e à adopção de modalidades mais simples de dissolução 
e de liquidação de entidades comerciais. Igualmente, foi adop tado um regime mais 
simples e barato de fusão e cisão de sociedades, permitiu-se o alar gamento das com-
petências para a auten tica ção e reconhecimento presencial de documentos por advo-
gados, solicitadores, câmaras de comércio e indústria e conservatórias e foram elimi-
nados e simplificados actos de registo comercial, prevendo inclusivamente o fim da 
competência territorial das conservatórias de registo co mercial. 

No plano dos processos de simplificação relacionados com a vida dos cidadãos, 
também já começou a ser emitido o «cartão de cidadão» e foi submetida à Assem-
bleia da República a possibilidade de constituição de associações em atendimento 
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presencial único: a «associação na hora». Com o mesmo objectivo, eliminou-se o 
livrete e o título de registo de propriedade do automóvel, que foi substituído por um 
«documento único automóvel»: o «certificado de matrícula». 

O presente decreto-lei insere-se no ciclo de medidas de simplificação e desfor-
malização relacionadas com a vida dos cidadãos, no quadro das medidas pro movidas 
pelo Ministério da Justiça para o Programa SIMPLEX 2007, assim con tribuindo para 
que sejam reduzidos obstá culos burocráticos e formalidades dispensáveis nas áreas 
do registo civil e dos actos notariais conexos. 

Em primeiro lugar, permite-se que os actos e formalidades relacionados com 
a sucessão hereditária se possam efectuar num único balcão de atendimento, nas 
conservatórias do registo civil. Assim, as conservatórias do registo civil passam a 
poder realizar todas as operações e actos relacionados com a sucessão hereditária, 
tais como a habilitação de herdeiros, a partilha dos bens imóveis, móveis ou par-
ticipações sociais sujeitos a registo do falecido, a liquidação dos impostos que se 
mostrem devidos e a entrega das declarações às finanças que sejam necessárias, bem 
como os registos e pedidos de registo dos bens partilhados. Visa-se simplificar os 
procedimentos associados a circunstâncias da vida especialmente penosas para os 
cidadãos, que, particularmente nestes casos, não devem ser onerados com obstá-
culos burocráticos evitáveis e deslocações desnecessárias. 

Em segundo lugar, simplificam-se as formalidades associadas ao processo de 
separação de pessoas e bens e de divórcio por mútuo consentimento, que são tra-
mitados nas conservatórias do registo civil. No âmbito desse processo, passa a ser 
possível partilhar os bens imóveis, móveis ou participações sociais sujeitos a registo, 
liquidar os impostos que se mostrem devidos e efectuar os registos e pedidos de 
registo dos bens partilhados. Todas essas formalidades ficam concentradas num 
único momento, sem necessidade de múltiplas deslocações. 

O Decreto-Lei nº 272/2001, de 13 de Outubro, já havia determinado que a sepa-
ração de pessoas e bens e o divórcio por mútuo consen timento fossem requeridos 
nas conservatórias do registo civil. Porém, a habitual partilha dos bens imóveis do 
casal separado ou divorciado continuou a ter de realizar-se por escritura pública, no 
notário. Poderia ainda haver lugar à liquidação de impostos e era necessário registar 
os bens imóveis partilhados na conservatória do registo predial competente para o 
efeito. Embora os bens móveis e as participações sociais sujeitos a registo não este-
jam sujeitos a escritura pública de partilha, continuava a ser necessário registá-los 
na conservatória competente. 

Conforme referido, o presente decreto-lei permite que todos estes actos, for-
malidades e diligências se possam fazer nas conservatórias do registo civil. Criam-se 
assim condições para que o processo de separação de pessoas e bens e o processo 
de divórcio por mútuo consentimento se possam realizar mais rapidamente e com 
menos custos, sem deixar de contar com as garantias de segurança proporcionadas 
pelos oficiais públicos das conservatórias do registo civil. 

Em terceiro lugar, adoptam-se medidas para simplificar o processo de casa-
mento. Assim, por exemplo, passa a ser possível apresentar o pedido do processo 
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preliminar do casamento em qualquer conservatória de registo civil e dispensa-se a 
obtenção prévia de certidões de nascimento, pois a comprovação da identidade dos 
nubentes passa a ser efectuada pelo acesso da conservatória que instruiu o processo 
à base de dados do registo civil. Eliminam-se deslocações e certidões desnecessárias, 
aumentando a protecção jurídica. 

Em quarto lugar, permite-se que a escolha de um regime de bens do casamento 
que não esteja tipificado na lei também se possa fazer nas conservatórias do registo 
civil. Até agora, só era possível celebrar a convenção antenupcial nas conservatórias 
do registo civil se o casal que pretendesse casar escolhesse um dos regimes de bens 
do casamento tipificados na lei. Se optasse por um regime que agregasse elementos 
dos vários regimes de bens, era obrigado a celebrar uma escritura pública, no notá-
rio, e só posteriormente podia celebrar o casamento. 

Com o objectivo de simplificar o processo de casamento, permite-se que a esco-
lha de um regime de bens atípico e a celebração do casamento se possam realizar 
num único momento, nas conservatórias do registo civil, com os ganhos resultantes 
da ausência de diversas deslocações e do pagamento dos dois actos em causa. 

Em quinto lugar, atendendo ao número crescente de comunidades imigrantes 
que residem no nosso país, simplificou-se o processo de casamento de estrangeiros 
que pretendam casar em Portugal, sem prejudicar a segurança jurídica. 

Em sexto lugar, determina-se que os cidadãos estão dispensados de apresentar 
certidões de actos ou documentos nas conservatórias do registo civil sempre que os 
mesmos constem de base de dados a que a conservatória tenha acesso ou que tenham 
sido lavrados ou se encontrem arquivados em qualquer conservatória ou serviço de 
registo. Esta medida evita que os cidadãos se desloquem a diversas conservatórias 
para obter documentos que já estão na posse de outras conservatórias ou serviços 
de registo, tornando o serviço prestado mais rápido, mais cómodo e mais eficiente. 

Com o presente decreto-lei, basta que os cidadãos se dirijam uma única vez à 
conservatória do registo civil, não necessitando de obter documentos noutras con-
servatórias. Por exemplo, no âmbito do processo de divórcio por mútuo con sen-
timento, deixará de ser necessário entregar uma certidão do registo de casamento. 

Em sétimo lugar, elimina-se a competência territorial das conservatórias de 
registo civil. Com esta alteração, qualquer acto de registo civil pode ser praticado em 
qualquer conservatória, independentemente da localização física ou da residência 
dos interessados. O registo de nascimento, o processo de casamento ou o processo 
de divórcio por mútuo consentimento passam a poder ser praticados na conservató-
ria do registo civil onde seja mais cómodo praticar esses actos ou naquela que preste 
um melhor serviço. 

Em oitavo lugar, permite-se que os oficiais de registos também possam praticar 
actos de registo civil. Assim se evita a concentração de competências no conservador 
e se criam condições para que sejam efectivamente exercidas funções de gestão do 
pessoal das conservatórias. 

Em nono lugar, concretiza-se uma utilização alargada de meios in formáticos no 
funcionamento das conservatórias do registo civil, fazendo com que os actos e pro-
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cessos de registo civil sejam lavrados em suporte informático, permitindo a elimi-
nação dos livros de registo e, de forma geral, do suporte de papel na feitura desses 
actos. 

Por fim, simplificam-se numerosos actos, substituindo procedimentos mo rosos e 
complexos por outros mais rápidos e mais simples. É o caso da eliminação dos bole-
tins comprovativos da feitura de registos e da sua substituição pela entrega ou envio 
ao interessado de certidão gratuita do registo efectuado. Ou da atribuição da com-
petência para autorizar a mudança de nome ao conservador dos registos centrais. 

O presente decreto-lei cumpre ainda um outro objectivo, extremamente rele-
vante no plano da concretização da lei da liberdade religiosa: a regulamentação dos 
casamentos civis sob forma religiosa. Com efeito, o Código do Registo Civil é alte-
rado de forma a permitir que o casamento celebrado por forma religiosa perante o 
ministro do culto de uma igreja ou comunidade religiosa radicada no País produza 
efeitos civis. Desta forma, a partir de agora, basta a celebração do casamento civil 
sob forma religiosa nos termos previstos no Código do Registo Civil para que o 
mesmo possa ser registado. 

Foram ouvidos o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais, o Conselho Superior do Ministério Público,  
a Comissão Nacional de Protecção de Dados, a Comissão da Liberdade Religiosa,  
a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Notários. 

Foram ainda ouvidos, a título facultativo, a Confederação Geral dos Trabalhado-
res Portugueses, a União Geral de Trabalhadores, a Associação Empresarial de Por-
tugal, a Associação Industrial Portuguesa, a Confederação da Indústria Portuguesa e 
a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. 

Foi promovida a audição à Câmara dos Solicitadores e ao Conselho dos Oficiais 
de Justiça. 

Assim: 
Nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 198º da Constituição, o Governo decreta 

o seguinte: 

CAPÍTULO I
Alterações legislativas 

ARTIGO 1º
Alteração ao Código do Registo Civil 

Os artigos 5º, 6º, 10º, 11º, 12º, 13º 14º, 15º, 16º, 17º, 40º, 41º, 42º, 43º, 45º, 46º, 47º, 
48º, 49º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 61º, 62º, 63º, 68º, 73º, 74º, 77º, 78º, 81º, 85º, 87º, 88º, 
91º, 92º, 93º, 96º, 97º, 99º, 100º, 101º, 102º, 104º, 107º, 111º, 117º, 124º, 126º, 134º, 135º, 
136º, 137º, 140º, 142º, 143º, 144º, 145º, 146º, 147º, 148º, 149º, 150º, 151º, 152º, 153º, 
154º, 155º, 156º, 159º, 160º, 162º, 163º, 166º, 167º, 169º, 170º, 171º, 172º, 173º, 174º, 177º, 
179º, 180º, 182º, 184º, 185º, 187º, 188º, 189º, 192º, 200º, 201º, 203º, 204º, 205º, 207º, 
209º, 210º, 211º, 212º, 214º, 215º, 216º, 222º 224º, 226º, 233º, 240º, 241º, 247º, 251º, 
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253º, 255º, 258º, 259º, 266º, 268º, 269º, 271º, 272º, 278º, 279º, 282º, 286º, 291º, 292º, 
295º, 297º, 298º, 299º e 305º do Código do Registo Civil, aprovado pelo Decreto-
-Lei nº 131/95, de 6 de Junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nos 
224-A/96, de 26 de Novembro, 36/97, de 31 de Janeiro, 120/98, de 8 de Maio, 375-
A/99, de 20 de Setembro, 228/2001, de 20 de Agosto, 273/2001, de 13 de Outubro, 
323/2001, de 17 de Dezembro, 113/2002, de 20 de Abril, 194/2003, de 23 de Agosto, 
e 53/2004, de 18 de Março, e pela Lei nº 29/2007, de 2 de Agosto, passam a ter a 
seguinte redacção: 

(As alterações foram inseridas no local próprio)

ARTIGO 2º 
Aditamento ao Código do Registo Civil 

São aditados ao Código do Registo Civil os artigos 81º-A, 102º-A, 187º-A,  
187º-B, 187º-C, 202º-A, 202º-B, 210º-A, 210º-B, 210º-C, 210º-D, 210º-E, 210º-F, 
210º-G, 210º-H, 210º-I, 210º-J, 210º-L, 210º-M, 210º-N, 210º-O, 210º-P, 210º-Q,  
210º-R, 220º-A, 220º-B, 220º-C, 220º-D, 220º-E, 220º-F, 272º-A, 272º-B e 272º-C, 
com a seguinte redacção: 

(Os aditamentos foram inseridos no local próprio)

ARTIGO 3º 
Alterações à organização sistemática do Código do Registo Civil 

1 – O capítulo iv do título i do Código do Registo Civil passa a ter como epí-
grafe «Suportes dos actos e sua reconstituição» e passa a integrar a secção i, com a 
epígrafe «Suportes e reconstituição de actos e processos de registo», abrangendo 
os artigos 14º e 15º, e a secção ii, com a epígrafe «Arquivo de documentos», abran-
gendo os artigos 16º e 17º 

2 – A secção ii do capítulo i do título ii do Código do Registo Civil passa a ter 
como epígrafe «Documentos para actos e processos de registo». 

3 – A subsecção ii, que tem como epígrafe «Declarações para assentos pres-
tadas em conservatórias intermediárias», da secção iii do capítulo i do título ii é 
eliminada. 

4 – A subsecção i da secção iii do capítulo ii do título ii do Código do Registo 
Civil passa a ter como epígrafe «Processo preliminar de casamento». 

5 – A subsecção vii da secção iv do capítulo ii do título ii do Código do Registo 
Civil passa a ter como epígrafe «Assento de casamento civil sob forma religiosa» e 
abrange os artigos 187º-A a 187º-C, aditados pelo presente decreto-lei. 

6 – É criada, na secção iv do capítulo ii do título ii do Código do Registo Civil, 
a subsecção viii, com a epígrafe «Efeitos do registo de casamento» e abrangendo o 
artigo 188º 

7 – É criada, na secção vi do capítulo ii do título ii do Código do Registo Civil, 
a subsecção vii, com a epígrafe «Procedimentos simplificados de sucessão heredi-
tária», a qual abrange os artigos 210º-A a 210º-R. 
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8 – É criada, na subsecção vii da secção vi do capítulo ii do título ii do Código 
do Registo Civil, a divisão i, com a epígrafe «Disposições gerais», a qual abrange os 
artigos 210º-A a 210º-N. 

9 – É criada, na subsecção vii da secção vi do capítulo ii do título ii do Código 
do Registo Civil, a divisão ii, com a epígrafe «Habilitação de herdeiros», a qual 
abrange os artigos 210º-O a 210º-Q. 

10 – É criada, na subsecção vii da secção vi do capítulo ii do título ii do Código 
do Registo Civil, a divisão iii, com a epígrafe «Partilha», a qual abrange o artigo 
210º-R. 

11 – O título iii do Código do Registo Civil passa a ter como epígrafe «Publi-
cidade, meios de prova e processos» e o capítulo i de tal título passa a ter como 
epígrafe «Publicidade e prova dos factos sujeitos a registo». 

12 – É criada, no capítulo i do título iii do Código do Registo Civil, a secção 
iii, com a epígrafe «Base de dados do registo civil», abrangendo os artigos 220º-A 
a 220º-F. 

ARTIGO 4º 
Alteração ao Código Civil 

1 – Os artigos 51º, 1589º, 1597º, 1598º, 1599º, 1603º, 1610º, 1613º, 1614º, 1616º, 
1622º, 1623º, 1624º, 1633º, 1710º, 1720º, 1857º e 1987º do Código Civil, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 47 344, de 25 de Novembro de 1966, com as alterações introduzidas 
pelos Decretos-Leis nos 67/75, de 19 de Fevereiro, 261/75, de 27 de Maio, 561/76, de 
17 de Julho, 605/76, de 24 de Julho, 293/77, de 20 de Julho, 496/77, de 25 de Novem-
bro, 200-C/80, de 24 de Junho, 236/80, de 18 de Julho, 328/81, de 4 de Dezembro, 
262/83, de 16 de Junho, 225/84, de 6 de Julho, e 190/85, de 24 de Junho, pela Lei 
nº 46/85, de 20 de Setembro, pelos Decretos-Leis nos 381-B/85, de 28 de Setembro, 
e 379/86, de 11 de Novembro, pela Lei nº 24/89, de 1 de Agosto, pelos Decretos-
-Leis nos 321-B/90, de 15 de Outubro, 257/91, de 18 de Julho, 423/91, de 30 de Outu-
bro, 185/93, de 22 de Maio, 227/94, de 8 de Setembro, 267/94, de 25 de Outubro, e 
163/95, de 13 de Julho, pela Lei nº 84/95, de 31 de Agosto, pelos Decretos-Leis nos 
329-A/95, de 12 de Dezembro, 14/96, de 6 de Março, 68/96, de 31 de Maio, 35/97, de 
31 de Janeiro, e 120/98, de 8 de Maio, pelas Leis nos 21/98, de 12 de Maio, e 47/98, de 
10 de Agosto, pelo Decreto-Lei nº 343/98, de 6 de Novembro, pela Lei nº 16/2001, 
de 22 de Junho, pelos Decretos-Leis nos 272/2001, de 13 de Outubro, 273/2001, de 
13 de Outubro, 323/2001, de 17 de Dezembro, e 38/2003, de 8 de Março, pela Lei 
nº 31/2003, de 22 de Agosto, pelo Decreto-Lei nº 199/2003, de 10 de Setembro, 
pela Lei nº 6/2006, de 27 de Fevereiro, e pelo Decreto-Lei nº 263-A/2007, de 23 de 
Julho, passam a ter a seguinte redacção: 

2 – A subsecção ii da secção ii do capítulo iii do título ii do livro iv do Código 
Civil passa a ter como epígrafe «Processo preliminar de casamento». 

(As alterações não se transcrevem por não se inserirem no âmbito da presente publicação)
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ARTIGO 5º 
Alteração ao Decreto-Lei nº 519-F2/79, de 29 de Dezembro 

Os artigos 7º, 8º e 11º do Decreto-Lei nº 519-F2/79, de 29 de Dezembro, com 
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nos 71/80, de 15 de Abril, 449/80, 
de 7 de Outubro, 397/83, de 2 de Novembro, 145/85, de 8 de Maio, de 15 de Abril, 
297/87, de 31 de Julho, 66/88, de 1 de Março, 52/89, de 22 de Fevereiro, 92/90, de 17 
de Março, 312/90, de 2 de Outubro, 131/91, de 2 de Abril, 300/93, de 31 de Agosto, 
131/95, de 6 de Junho, 256/95, de 30 de Setembro, 254/96, de 26 de Dezembro,  
178-A/2005, de 28 de Outubro, 76-A/2006, de 29 de Março, e 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro, passam a ter a seguinte redacção: 

(As alterações não se transcrevem por não se inserirem no âmbito da presente publicação)

ARTIGO 6º
Alteração ao Código do Notariado 

Os artigos 187º, 188º, 202º, 203º e 207º do Código do Notariado, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 207/95, de 14 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos 
Decretos-Leis nos 40/96, de 7 de Maio, 250/96, de 24 de Dezembro, 257/96, de 31 de 
Dezembro, 380/98, de 27 de Novembro, 375-A/99, de 20 de Setembro, 410/99, de 
15 de Outubro, 64-A/2000, de 22 de Abril, 237/2001, de 30 de Agosto, 273/2001, de 
13 de Outubro, 194/2003, de 23 de Agosto, 287/2003, de 12 de No vembro, 2/2005, 
de 4 de Janeiro, e 76-A/2006, de 29 de Março, passam a ter a seguinte redacção: 

(As alterações foram inseridas no local próprio)

ARTIGO 7º 
Alteração ao Decreto-Lei nº 272/2001, de 13 de Outubro 

Os artigos 6º, 12º e 14º do Decreto-Lei nº 272/2001, de 13 de Outubro, passam a 
ter a seguinte redacção: 

(As alterações foram inseridas no local próprio)

ARTIGO 8º 
Alteração ao Decreto-Lei nº 236/2001, de 30 de Agosto 

Os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 236/2001, de 30 de Agosto, passam a ter a 
seguinte redacção: 

(As alterações foram inseridas no local próprio)

ARTIGO 9º 
Alteração ao Código do Imposto do Selo 

O artigo 26º do Código do Imposto do Selo, aprovado pela Lei nº 150/99, de 11 
de Setembro, passa a ter a seguinte redacção: 

(A alteração foi inserida no local próprio)
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