
LEGISLAÇÃO:

PORTARIA N.º 269/2018, DE 26 DE SETEMBRO, DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE

MINISTROS, FINANÇAS E ECONOMIA

A Portaria n.º 269/2018, de 26 de setembro, alterou as condições e os procedimentos do

regime de reembolso parcial de impostos sobre combustíveis para empresas de transportes de

mercadorias, previsto no artigo 93º-A do Código dos Impostos Especiais de Consumo↖.

PORTARIA N.º 267/2018, DE 20 DE SETEMBRO, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

A Portaria n.º 267/2018, de 20 de setembro, procedeu à alteração dos regimes de tramitação

eletrónica dos processos nos tribunais judiciais e nos tribunais administrativos e fiscais, bem

como à Portaria n.º 209/2017, de 13 de julho, que regulamentou o regime do requerimento,

emissão, disponibilização e consulta da certidão eletrónica, nomeadamente, no âmbito dos

processos dos tribunais administrativos e fiscais↖.

PORTARIA N.º 259/2018, DE 13 DE SETEMBRO, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

A Portaria n.º 259/2018, de 13 de setembro, regulamentou o âmbito da certidão permanente

eletrónica relativa à informação referente às entidades previstas nas alíneas a), b) e e) do n.º 1

do artigo 4º do regime do Registo Nacional de Pessoas Coletivas, bem como dos atos e factos

relativos às entidades que estejam sujeitas a inscrição no Ficheiro Central de Pessoas

Coletivas↖.
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