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Decreto-Lei n.º 73/2018 - Diário da 
República n.º 179/2018, Série I de 

2018-09-17 
 
Presidência do Conselho de 

Ministros 
 
Alarga o âmbito pessoal do regime 

especial de acesso antecipado à pensão 
de velhice para os beneficiários do 
regime geral de segurança social e do 

regime de protecção social convergente 
com muito longas carreiras 
contributivas aos beneficiários que 

iniciaram a carreira contributiva com 16 

anos ou em idade inferior. 

 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

376/2018 - Diário da República n.º 
180/2018, Série I de 2018-09-18 
 

Tribunal Constitucional 
 
Declara a inconstitucionalidade com 

força obrigatória geral da norma 
constante da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 22.º da Lei n.º 34/2013, de 16 

de Maio (Estabelece o regime do 
exercício da actividade de segurança 
privada), e, quanto à remissão para a 

mesma feita, das normas constantes 
dos n.ºs 2, 3 e 4 do mesmo artigo (…) 
 

Continuar a ler aqui. 
 

 Portaria n.º 266/2018 - Diário da 
República n.º 181/2018, Série I de 

2018-09-19 
 
Finanças, Administração Interna e 

Ambiente 
 
Estabelece o valor das taxas a cobrar 

pela APA, I. P., e pela ANPC pelos actos 
praticados no âmbito do Decreto-Lei n.º 
150/2015, de 5 de Agosto, bem como 

as modalidades de pagamento, 
cobrança e afectação da respectiva 
receita. 

 

Portaria n.º 267/2018 - Diário da 

República n.º 182/2018, Série I de 
2018-09-20 
 

Justiça 
 
Procede à alteração dos regimes de 

tramitação electrónica dos processos 
nos tribunais judiciais e nos tribunais 
administrativos e fiscais (Citius/SITAF). 
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