
 

 
 

 

N/REF 20/07                                       Angra do Heroísmo, Abril de 2007 

 

Assunto: DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO COMPROVATIVA DE 

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA OU CONTRIBUTIVA REGULARIZADA 

 

Exmo.(s) Associado(s), 

 
Leva-se ao conhecimento de V./Exa.(s), a publicação do Decreto-Lei n.º 114/2007, 

de 19 de Abril, que estabelece a faculdade de dispensa, da apresentação de certidão 

comprovativa de situação tributária ou contributiva regularizada, no relacionamento 

com serviços públicos. 

 

Tal medida visa proceder à dispensa da apresentação das referidas certidões, prevendo 

a possibilidade de o interessado autorizar a consulta da referida informação nos sítios 

da Internet das declarações electrónicas e do serviço Segurança Social Directa. 

 

No âmbito do presente decreto-lei, estão abrangidas todas as pessoas e entidades que 

participem em procedimentos administrativos cujas entidades competentes para a sua 

instrução ou tomada da decisão final sejam as seguintes: 

a) Os serviços da administração directa do Estado; 

b) Os organismos da administração indirecta do Estado; 

c) As autarquias locais, suas associações ou federações e seus serviços, bem 

como as áreas metropolitanas. 

 

Assim, é dispensada a apresentação da certidão comprovativa da situação tributária ou 

contributiva regularizada, quando o interessado para tal dá o seu consentimento. Este 

consentimento é prestado de forma expressa e inequívoca pelo titular dos dados, 

sendo prestado no requerimento que inicia o procedimento, o qual é válido apenas 

para esses procedimentos.  

 

Deste modo, a permissão do titular dos dados autoriza o serviço público identificado a 

aceder à informação constante dos sítios da Internet das declarações electrónicas e do 



serviço Segurança Social directa com a finalidade de comprovar a existência de 

situação tributária ou contributiva regularizada. 

 

O consentimento prestado pelo titular dos dados, pode ser revogado a todo o tempo 

pelo mesmo, através dos meios disponibilizados nos sítios da Internet. 

 

A informação obtida através da consulta realizada tem a validade de seis meses, e não 

pode ser utilizada para outra finalidade que não seja a de comprovação da situação 

tributária ou contributiva regularizada. 

 

No entanto, caso se verifique a não prestação de consentimento ou a sua revogação, 

esta não impede a apresentação em papel da certidão de situação tributária ou 

contributiva regularizada. 

 

Para consulta do diploma, pode aceder ao site do Diário da República em www.dre.pt. 

 

A presente circular não dispensa a consulta do diploma legal em causa. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Direcção. 


