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Cigarros e Tabaco de Enrolar 
Portaria n.º 168/2017 – D.R. n.º 98/2017, Série I de 2017-05-22 
Estabelece a lista prioritária de aditivos contidos em cigarros e tabaco de enrolar sujeitos a 
obrigações reforçadas de comunicação, nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 37/2007, de 14 
de agosto, na redação conferida pela Lei n.º 109/2015, de 26 de agosto 
 
 
Imposto do Selo 
Lei n.º 22/2017 – D.R. n.º 99/2017, Série I de 2017-05-23 
Altera o Código do Imposto do Selo, aprovado em anexo à Lei n.º 150/99, de 11 de setembro, 
clarificando o titular do interesse económico nas taxas relativas a operações de pagamento 
baseadas em cartões 
 
A presente lei vem definir que, nas operações de pagamento baseadas em cartões, o imposto 
do selo passa a constituir um encargo para as instituições de crédito, sociedades financeiras 
ou outras entidades a elas legalmente equiparadas e quaisquer outras instituições financeiras. 
 
 
Sistema Judiciário 
Portaria n.º 170/2017 – D.R. n.º 101/2017, Série I de 2017-05-25 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 280/2013, de 26 de agosto, que regula vários 
aspetos da tramitação eletrónica dos processos judiciais 
 
A presente portaria introduz algumas alterações ao nível do sistema judiciário, 
nomeadamente: 
 

• A possibilidade de as partes procederem ao exame e consulta de processos executivos 
por via eletrónica (página informática do Ministério da Justiça). 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/107047291
https://dre.pt/application/conteudo/107061810
https://dre.pt/application/conteudo/107078025
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A disponibilização da consulta desses processos será efetuada de modo gradual, entre 
maio de 2017 e março de 2018. 

 

• A aplicação do regime de tramitação eletrónica previsto na Portaria n.º 280/2013, de 
26 de agosto, aos processos judiciais que até agora não se encontravam abrangidos 
pelo mesmo, designadamente aos processos penais (a partir da fase de julgamento), 
aos processos de contraordenação (apenas a partir do momento em que os autos são 
presentes ao juiz) e aos processos de promoção e proteção de crianças e jovens em 
perigo (a partir da receção do requerimento para abertura da fase jurisdicional). 

 
Ao nível do sistema informático Citius, agiliza e simplifica um conjunto de procedimentos, 
nomeadamente, dispensando as partes de remeterem por via eletrónica o comprovativo de 
pagamento de taxas de justiças e de outras custas judiciais, exceto nos casos expressamente 
previstos na lei. 
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Não foi publicada legislação relevante. 
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26.05.2017 

http://www.cip.org.pt/

