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Foi publicado no Diário da República o seguinte:

Aviso n.º 24866-A/2011. D.R. n.º 248, Suplemento, Série II de 2011-12-28
Ministério das Finanças - Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P.
Taxa de juros de mora aplicáveis às dívidas ao Estado e outras entidades públicas

Portaria n.º 319/2011. D.R. n.º 250, Série I de 2011-12-30
Ministério da Justiça
Terceira alteração à Portaria n.º 10/2008, de 3 de Janeiro, que regulamenta a lei do acesso ao
direito
Alterações
Artigo 28º
Aplicação no tempo
Aplica-se aos pedidos de pagamento efectuados pelos profissionais forenses inscritos no sistema de acesso ao direito
pendentes na data da sua entrada em vigor.

Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Portaria n.º 320/2011. D.R. n.º 250, Série I de 2011-12-30
Ministério da Justiça
Extingue os Juízos Liquidatários dos Tribunais Administrativos e Fiscais do Porto, Coimbra e
Sintra

Lei n.º 64-B/2011. D.R. n.º 250, Suplemento, Série I de 2011-12-30
Assembleia da República
Orçamento do Estado para 2012
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Portaria n.º 1/2012. D.R. n.º 1, Série I de 2012-01-02
Ministérios das Finanças e da Justiça
Terceira alteração à Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de abril, que regula o modo de elaboração,
contabilização, liquidação, pagamento, processamento e destino das custas processuais, multas e
outras penalidades
Alterações
Artigo 44º

Entrada em vigor
Produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2012

Portaria n.º 2/2012. D.R. n.º 1, Série I de 2012-01-02
Ministério da Justiça
Regulamenta o acesso electrónico da Comissão para a Eficácia das Execuções (CPEE) à
informação disponível no sistema de informação de suporte à actividade dos tribunais (Citius) e
no sistema de informação de suporte à actividade dos agentes de execução (SISAAE), e a prática
de actos pela CPEE nestes sistemas de informação

A legislação já se encontra actualizada e publicada no site do Sindicato dos Oficiais de Justiça.
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