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JuriGest - Mapa de atualizações  
(N - New; U - Update; C - Correction) 

* DATA DESCRIÇÃO 

2020-07-07 versão 8.1.100 

U 2020-06-30 Revista impressão de nota de honorários - detalhe das tipologias (DD; DND; HON) 

U 2020-06-30 Revista Listagem de Pasta com filtro variáveis 

N 2020-06-30 Adicionado critério de pesquisa (série de faturação) em quadros de faturação  

U 2020-06-23 Revista a utilização de séries distintas de faturação 

U 2020-06-23 Revisto e otimizado arranque do JuriGest na disponibilização dos dados na arvore. 

C 2020-06-22 Corrigida a identificação visual do cliente aquando da criação de novo pedido de provisão ou adiantamento. 

N 2020-06-18 
Nova definição geral de postos «36. Reiniciar cronometro das diligências quando tempo já atribuído.», para 
ativar cronometro de diligencias caso já tenha tempo atribuído. 

U 2020-06-12 revisto e otimizado o processo de automatismo de backup. 

N 2020-06-09 Criada nova área para login na aplicação. 

N 2020-06-09 Criado novo método para identificar módulos não registados e processamento de registo de componentes. 

C 2020-05-07 Corrigida a tradução dos valores de recibos para extenso, uma centena. 

U 2020-04-29 
Estendida a disponibilidade de avisos para permissões de acesso aos avisos; tarefas e atos processuais e 
agora, tarefas e atos processuais/sem valores 

U 2020-04-28 Ampliada a dimensão do campo de Nome e Designação comercial em clientes (100). 

c 2020-04-09 Corrigida a leitura da lista dos pedidos de provisão. 

C 2020-04-03 Corrigida a pesquisa de partes contrárias 

U 2020-04-02 Implementada a impressão do motivo de regularização nas Notas de Crédito 

2020-03-13 versão 8.1.99 

C 2020-03-10 Corrigida a funcionalidade para o acompanhamento de tempos. 

U 2020-03-06 Otimizados acessos às funcionalidades no menu de atalhos á esquerda do ecrã principal 

U 2020-03-02 
Otimizado - JuriGest Outlook AddIN (versão 12.1.63) - inclui acesso rápido ao processamento de todas as 
regras do user no dia 

U 2020-03-02 otimizado a pesquisa de clientes no menu Clientes-Procurar 

N 2020-03-02 JuriGest, passa a permitir a utilização de múltiplas séries de faturação (incluindo séries de recuperação) 

C 2020-02-28 Correção da impressão de faturas anuladas aquando da existência de uma moeda de conversão associada. 

U 2020-02-26 Disponibilização do novo método e modelo para a entrega das injunções em lote (v1,5) 

U 2020-02-12 Revisão e uniformização do layout dos recibos (prints) 

C 2020-02-12 Corrigido o acesso às listagens no menu de atalhos aquando do bloqueio nos direitos do acesso a mapas. 

N 2020-02-10 
Incluída na secção de conta corrente de Clientes; Pastas e Processos as Provisões ainda disponíveis para a 
entidade. 

N 2020-02-07 Nova listagem rápida estatística (185) 

U 2020-01-31 Revista deteção de acesso ao JuriGest 

U 2020-01-30 
Revista a deteção de separador decimal (Para diferentes do standard «,») para valores na importação de 
dados de Excel. (JExcelImporter) 

C 2020-01-10 Corrigida a recolha da taxa de IVA para as NDhs. 

U 2020-01-07 Corrigida a impressão do IRS para NDHs sem adiantamento/Provisões afetadas 

U 2020-01-03 
Otimizada disponibilidade de componentes após o envio de mensagens de alerta aquando da criação de 
novas Notas de Débito e Crédito. 

U 2020-01-03 Otimizada disponibilização do botão gravar aquando da gestão de listas nas fichas de clientes. 
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U 2019-12-17 
Revisão de gestão de backups (Tag para Backups manuais; Inclusão de documentos de faturação exportados 
...) 

U 2019-12-06 Validada a opção por taxa de IVA em Notas de Débito aquando da total isenção do valor. 

C 2019-11-28 Corrigida exposição do Nr das Notas de Despesas e Honorários para faturas e Notas de crédito, nos mapas. 

C 2019-11-28 Corrigida a impressão de Avenças e Planos de Pagamento. 

C 2019-11-15 Corrigida a deteção de taxa de conversão para recibos de ND. 

U 2019-11-14 
Prevista definição Geral 9 de utilizador para preenchimento de descrição de valor com descrição de diligências 
na criação de novos. 

C 2019-11-14 Corrigida a seleção de métodos de cálculo e atribuição de valores default para Diligências padrão. 

C 2019-11-07 Corrigida impressão dos recibos, método de pagamento e descrição sobrepostos. 

C 2019-11-05 Corrigida a leitura dos Recibos. 

C 2019-11-04 Correção de tempo de carregamento da lista de Clientes/Partes Contrárias na funcionalidade Procurar 

2019-10-21 versão 8.1.97 

C 2019-10-18 Corrigida leitura/consulta de NDH. 

2019-10-16 versão 8.1.95 

U 2019-10-16 Revista a visualização da arvore principal aquando da abertura do programa. 

U 2019-10-16 Revisão e otimização na abertura das Notas de Despesas e Honorários 

N 2019-10-15 
JuriGest Outlook-AddIn -v. 12.1.46, nova definição implementada - na classificação do email com criação de 
diligência, esta fica como não executada, ficando desta forma visível nos avisos 

      

C 2019-10-15 Motivos de isenção, limitados a 60 caracteres de acordo com a estrutura de dados do ficheiro Saft-pt 

U 2019-10-09 
Adicionada opção, nas regras do WorkFlowManager, para atribuição de descrição de diligências diferente do 
nome do ficheiro (Descrição explicita e fixa) 

2019-10-03 versão 8.1.94 

U 2019-09-30 Preparado o WorkFlowManager para a remoção de caracteres especiais da tabela ASCII. 

U 2019-09-27 Revista a data de impressão dos documentos de faturação no rodapé 

C 2019-09-23 cálculo de provisões e adiantamentos disponíveis para consumo, nos mapas 

N 2019-09-17 
Expandida a importação de documentos na importação de dados de Excel para importar também os 
documentos da subdiretoria de referência 

C 2019-09-13 
correção de faturas anuladas, se o pc cliente tivesse o formato de data dd/mm/yyyy o comando SQL de 
Factnula falha, corrigido 

C 2019-09-13 
correção nos recibos, permitia colocar valores negativos no valor a cobrar, já não é possível, o ficheiro saft-pt 
passava com os valores negativos e isso provoca erro e ficheiro inválido 

C 2019-09-13 correção 160 - Mapa IVA 

C 2019-09-11 
Corrigida a disponibilização dos botões de Gestão de atos processuais aquando da gravação de um novo 
processo. 

C 2019-09-11 Corrigida a disponibilização, nos documentos de faturação do rodapé com versão print date e paginação 

C 2019-09-05 
Corrigida mensagem e comportamento, na exportação do Ficheiro SAF-T PT, quando no mês a exportar não 
existem documentos a reportar. 

C 2019-09-03 
Corrigida a criação de Planos de Pagamentos e Avenças para clientes com a extensão do nr para 20 caracteres 
Def. Geral Server 47 

C 2019-09-02 
Corrigido «Procurar» entidades (Clientes/Pastas/Processos) aquando da não opção 72 do server e estas 
personalizadas. 

N 2019-08-21 
Implementada nova definição geral no servidor para impedir a criação de nr. Repetidos; conjuntamente com 
as definições 123; 124; 125. 
(127. Validar repetição de números (123; 124; 125) impedir gravação) 

C 2019-07-23 
Corrigida, na importação de dados de Excel, a deteção de ficheiro ou folder a associar às diligências 
importadas (JExcelImporter -v9.0.2) 

C 2019-07-10 Corrigida listagem 128 para contemplar última tarefa e não primeira. 

N 2019-07-10 Duas novas listagens 180 e 181 Pastas e Processos com Sub-Resp e última diligência 
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C 2019-07-08 
Corrigida a identificação dos campos dinâmicos de Pastas e Processos para pesquisas na área de Pesquisas 
rápidas 

C 2019-07-04 Corrigida leitura de valores de NDHs anuladas e respetivas provisões e adiantamentos consumidos 

2019-07-01 versão 8.1.93 

C 2019-06-30 Colocado para impressão o código Hash de certificação dos recibos. 

C 2019-06-27 Corrigida a deteção de motivos de isenção de IVA em consulta á posteriori da criação de NDH. 

C 2019-06-26 Corrigida a impressão de NDHs, Fact. Det e faturas de avenças. 

U 2019-06-21 Removido prefixo «A/C" dos contactos associados ás impressões de documentos de faturação e similares 

U 2019-06-21 Alterada designação de «Prazo limite de pagamento» para «Prazo de pagamento» 

C 2019-06-21 Corrigida a impressão das faturas de Avenças na impressão do quadro de incidência do IVA 

U 2019-06-20 Revista a verificação de permissões de escrita local para o autoupdate. 

C 2019-06-17 Corrigida a distribuição para os postos dos ficheiros para o SAF-T PT. 

2019-06-07 versão 8.1.92 

U 2019-05-28 Otimização do método de aplicação regras, adicionado critérios de data na aplicação de de regras 

U 2019-05-28 Otimização área de listagens 

C 2019-05-23 Adicionada novo item de diligência iniciada ao ecrã dos avisos; possibilidade de agrupamento de colunas. 

U 2019-05-21 Revistos ficheiros a distribuir e referências a estes. 

U 2019-05-17 

Retirada atualização de datas (Executar até e Avisar a partir de) aquando da associação de tipos de tarefas e 
atos marcados com Prazo de execução e pré-aviso a zero; caso a data iniciada em estiver preenchida, a 
atualização desta está também condicionada. 

U 2019-05-17 Retirada a obrigatoriedade de preenchimento da data Executar Até das diligências (Tarefas e Atos) 

U 2019-05-17 Alterado botão default para a opção de marcar a NDH como definitiva. 

U 2019-05-15 
Retirado limite de 100 registos na pesquisa de Pastas, aquando da opção 10 das definições gerais do posto 
ativada. 

N 2019-05-07 Adicionada a possibilidade de gerir contactos de faturação nas pastas 

U 2019-04-26 Manutenção do cronometro ativo após a gravação da diligência 

C 2019-04-23 Otimização área Saft-pt 

C 2019-04-22 Correção de listagem com filtros variáveis; tarefas iniciadas e não executadas 

N 2019-04-04 
Implementada a localização, na arvore das entidades de referência, Pastas e Processos do item selecionado 
dos avisos 

N 2019-04-02 Nova Listagem 177 - Pasta Histórico; para recolher as pastas em histórico filtradas por cliente/subcliente 

C 2019-03-08 Revista a gravação e leitura do CAE, nas definições de faturação e respetiva validação para o SAF-T PT. 

U 2019-02-21 
Corrigida listagem rápida 121, para a lista no filtro do advogado Sub-Responsável não surgir com 
redundâncias. 

U 2019-02-18 Revisto limite de campo das Observações de importação para injunções de 1600 para 8000 

U 2019-02-18 Revista e adaptada a validação das observações para a entrega em lote de 1600 para 8000 caracteres 

U 2019-02-11 
Revista funcionalidade de gravação de «Assinado por» salvaguardando a errada existência de múltiplos 
registos. 

C 2019-02-11 
Corrigida a Gestão de campos Dinâmicos de Pastas e Processos, com a variação de controlo de campos 
Dinâmicos 

N 2019-02-05 
Criada definição geral para ignorar validações da saída da aplicação JGServer (não remotos), por forma a não 
condicionar os reinícios das máquinas. 

N 2019-02-05 
Criada possibilidade de renomear os documentos, na exportação/Save as em massa, manual ou 
automaticamente, para o caso de deteção de repetições. 

C 2019-02-05 Revista a exportação/Save as de documentos em massa, nas diligências, para nomes com caracteres inválidos. 

N 2019-02-01 Nova Listagem rápida 175, para estatísticas de Processos, similar á 3, mas agrupada por cliente 

C 2019-01-25 Revistas a Listagens Wizard para a recolha de dados em Histórico e com Histórico Ativado. 

C/N 2019-01-14 
Corrigido o acesso á info da listagem 161, assim como estendido as opções de filtros e resultado para incluir o 
Adv Resp da Pasta 

C 2019-01-10 Corrigida a gravação/associação de Recibos Verdes em NDH. 

C 2019-01-02 
Revista e corrigida a disponibilização de faturas pagas e não pagas na lista de faturas, aquando das 
verificações por cliente ou geral. 
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C 2018-12-17 Corrigida impressão de NDH - AO. 

U 2018-12-17 Atualizada a exportação de dados para Excel para dados superiores a 220 colunas. 

C 2018-12-14 Corrigida a opção de seleção de executantes para disponibilização de dados na Timesheet. 

C 2018-12-06 Corrigida a rotina de verificação de entidades repetidas em histórico. 

C 2018-12-06 Corrigida a leitura de contas correntes de Pré-Contencioso/Contencioso de pastas e Processos 

C 2018-11-30 
Corrigida a disponibilização do IVA default nas novas Notas de Despesas e Honorários, aquando da alteração 
deste nas definições de faturação, no servidor. 

U 2018-11-28 Nova Listagem - 174 - Contratos não alterados nos últimos 3 meses. 

U 2018-11-28 Atualizados contactos da ASSOFT. 

2018-09-24 versão 8.1.9 

U 2018-09-24 Criada exportação compatível com extensão de Excel >= office 2010. 

U 2018-09-24 
Atualização de critério no processo de regras: associar a diligência já existente, criada critérios de criação de 
regras – Por endereço de email; domínio, user. Criado possibilidade de atribuir tempo despendido em cada 
email enviado 

U 2018-09-18 Adicionada entrada para Timesheet e Pesquisa Rápida ao menu dos utilitários. 

U 2018-09-18 
Revistos os critérios de pesquisa, retorno de resultados e controlo de erros de acesso aos dados das pesquisas 
rápidas e colocação de uma entrada para esta no menu de utilitários. 

U 2018-09-17 
Ampliada listagem, de processos com filtros variáveis, por histórico, para contemplar o nr de contrato do 
Processo. 

C 2018-09-17 Alteradas designações de alocação de registos copiados e movidos para origem de «Destino» para «Colar» 

C 2018-09-14 
Revisto o cálculo de IVA e IRS para a faturação do Saft e isenção de iva para tipo de valores diferentes de 
despesas documentadas. 

C 2018-09-14 Revisto ecrã para alteração de password e login. (tabs e validações) 

C 2018-09-14 Corrigida a recolha dos defaults para observações de faturação em NDH 

  2018-09-14 Corrigida a autovalidação do SAFT na saída das definições gerais de server 

C 2018-09-14 

Corrigida chamada á função «VerifyTABLES» para construção de tabelas default, não estava a construir as 
tabelas apos um full reset ao saft 

«InitDefaultTables» 

U 2018-09-04 
Otimizada a associação de Faturas externas a Notas de Despesas e Honorários. Associação a NDH ainda não 
enviadas. 

C 2018-09-03 
Corrigida a apresentação do quadro de nova diligência, no arranque da Timesheet, a para os valores default 
dos campos. 

C 2018-09-03 Corrigida a seleção, com o cursor, dos processos na Timesheet. 

N 2018-08-09 
Corrigidos, nos Pedidos de Adiantamentos e Provisões; a impressão do Texto, cortado; O cálculo do IRS 
aquando da consulta de um pedido previamente gravado; e a impressão dos escudos enquanto moeda 
default de conversão. 

N 2018-08-09 
Criada nova opção para numeração automática do JuriGest. «Numeração hierarquicamente dependente. 
Numeração sequencial crescente para Clientes, Pastas e Processo dependentes de Cliente.» 

U 2018-08-07 Revista a validação de NIFs na criação de novos clientes ou partes contrárias com faturação ativada. 

C 2018-08-06 
Corrigida a impressão para as fichas de Clientes Singulares e Coletivos referente à impressão do Tipo de Taxa, 
default de IVA a aplicar. 

U 2018-08-06 
Adicionada a funcionalidade de impressão de valores faturados ou não, nas listagens de Serviços Prestados 
Ext, nos relatórios de Clientes e Pastas. 

C 2018-08-06 
Corrigida a aplicação do IVA em novas Notas de Despesas e Honorários, aquando da associação de tipos de 
taxas, de exceção, nas fichas de Clientes e Pastas. 

U 2018-07-24 Revista e otimizada funcionalidade de Word Tags Replacer. 

U 2018-07-20 
Implementada a validação de dados de clientes para SAFT, aquando da marcação como enviada da Nota de 
Despesas e Honorários. 

U 2018-07-20 
Implementada a validação de dados de clientes para SAFT, aquando do processamento de Avenças e Planos 
de Pagamento e marcação de Documentos (NDH e FACT). 

C 2018-07-20 Corrigida a apresentação da descrição da Identificação Fiscal em pessoas singulares DB MZ. 

N 2018-07-19 Estendidas as definições regionais monetárias para a versão MZ. 

U 2018-07-13 
Revista a remoção de emails (classificação por Outlook AddIn) e algumas funcionalidades acessórias 
descontinuadas. 
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U 2018-07-12 Revisto duplo Click na consulta de correio enviado e recebido, nos atos processuais. 

U 2018-07-11 
No ecrã de exportação de injunções, retirada a possibilidade de gestão destas, possibilidade apenas de 
seleção para exportação. 

N 2018-07-11 
Criada possibilidade, mediante definição de Tag (JGMESJG) na definição de Avenças e Planos de pagamento, 
substituir esta pela abreviatura do mês de referência. 

C 2018-07-11 Corrigida a impressão direta das Notas de Crédito sem referência (cálculo) à fatura associada. 

N 2018-07-11 Criado registo em logs de remoção de registos de exportações do ficheiro SAF-T. 

C 2018-07-10 
Revistas e corrigidas as listagens relacionadas com Pré-Contencioso/Injunções-Execuções nos reportings de 
dívidas e cobranças. Listagens rápidas, com filtros variáveis e relatórios. 

C 2018-06-06 
Corrigida a exportação de NDHs provisórias para PDF e revista a exportação de todos os documentos de 
faturação para este formato. 

C 2018-07-06 Adicionada a possibilidade de, nos relatórios de serviços prestados ext, imprimir também as durações. 

C 2018-07-06 
Corrigida a impressão dos relatórios de serviços prestados em Pastas e Clientes, duplicação de valores e 
durações 

C 2018-07-06 Corrigida a impressão de datas vazias (1900-01-01) na ficha de clientes. 

N 2018-07-04 
Previsto, nas recomendações de descrições, nas Notas de Despesas e Honorários, para clientes configurados 
para Inglês, as designações de Regularizações, Despesas Documentadas, Despesas Não Documentadas e 
Honorários, a sua tradução para inglês. 

C 2018-06-29 Corrigida impressão de fatura com opções de duração (ao) 

C 2018-06-28 Corrigida a pesquisa de documentos no Document Managar para ignorar os criados como padrão. 

C 2018-06-28 Removidas opções para envio por FTP de backups por descontinuidade de funcionalidade. 

C 2018-06-21 
Corrigido e otimizada opção 119 do JuriGest Server, para no fecho de uma pasta poder fechar todos os 
processos em aberto a esta associados. 

U 2018-06-20 Corrigida a geração do ficheiro SAF-T-PT para a opção do regime de IVA de Caixa. 

U 2018-06-19 Revistos os Tabindexs do ecrã de valores de custo e valores a cobrar. 

C 2018-06-15 
Removido menu, no JuriGest Server que possibilitava a configuração para os envios FTP, Funcionalidade 
descontinuada na aplicação. 

N 2018-06-11 Revista e ampliada funcionalidade de cronometro nas Diligências (Tarefas e Atos Processuais) 

N 2018-06-04 Remoção de possibilidade de edição de entidades diretamente na ferramenta de exportação de Injunções. 

N 2018-06-04 Reativada a procura de pessoas na base de dados na área de intervenientes de Processos e Atos Processuais. 

C 2018-05-24 Corrigido o processamento das regras do WorkFlowManager. 

C 2018-05-23 Corrigida a exportação do SAF-T-PT. 

C 2018-05-22 
Corrigida a possibilidade de edição da lista de executantes nos avisos, quando o utilizador não tem acesso á 
gestão da lista de executantes. 

2018-02-28 versão 8.1.6 

U 2018-05-07 Revisto método para o processamento de avenças e planos de pagamento. Otimizações e correções diversas. 

U 2018-04-26 
Removida a possibilidade de terminar o serviço do JuriGest Server aquando do fecho deste através de uma 
instância de utilizador. Alerta, mas a paragem deverá ser manual. 

U 2018-04-26 Revista a filosofia de gestão de logins no arranque do JuriGest Server. 

C 2018-04-24 
Corrigida a visualização de conteúdos de Notas de Despesas e Honorários criadas por pasta quando da seleção 
da lista por cliente. 

N 2018-04-24 
Possibilidade de, na lista de Notas de Despesas e Honorários, poder ver ou não as Anuladas, Pagas e não 
Pagas. 

C 2018-04-23 Corrigida a exportação para o SAFT dos recibos para as opções do Regime de IVA de Caixa. 

2018-02-28 versão 8.1.4 

C 2018-04-20 Corrigida a tradução para inglês da impressão das faturas de Adiantamentos e Provisões. 

C 2018-04-19 Corrigida a aplicação das opções das definições gerais 19 e 20 do Servidor. 

C 2018-04-11 Corrigida a impressão das fichas de clientes para a impressão das captações. 

C 2018-04-09 Corrigida a impressão da Timesheet por motivo da dimensão dos campos de valor total e data. 

C 2018-04-06 Corrigida a impressão de faturas com moeda de faturação diferente de euro, no quadro geral de valores. 

U 2018-03-28 
Integrada na validação da remoção de clientes a sua presença nos registos de ficheiros de exportação de 
Injunções. 
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U 2018-03-22 
Remoção da possibilidade de criação de novas fichas nas entidades Clientes; Partes Contrárias; Pastas e 
Processos, destas. 

U 2018-03-21 Otimizado arranque de JuriGest Server para acessos a bases de dados inválidos. 

C 2018-03-14 
Adaptada a validação de importação de dados do Excel para os números de Clientes/Partes Contrárias, Pastas 
e Processos de 15 para 20. 

C 2018-03-13 Corrigida listagem rápida 42 para filtro de Data Fim (até). 

C 2018-03-13 Corrigida a disponibilização de filtros de datas para relatórios, nas Pastas, relativamente a tarefas e serviços. 

C 2018-03-03 Corrigida a listagem rápida 135 para reportar o Solicitador de execução e o mandatário Judicial. 

U 2018-03-03 
Aumentada a dimensão do campo para classificação de «Tipo de documentos» nas tarefas e tipos de tarefas, 
possibilidade de aceder gestão destes aquando da classificação, 

U 2018-03-03 Aumentada a dimensão da lista de advogados no ecrã principal. 

2018-02-28 versão 8.1.2 

U 2018-02-26 Ampliada a dimensão da Descrição de Pastas e Processos de 100 para 200 caracteres. 

U 2018-02-26 
Removida possibilidade de pesquisa de pessoas na base de dados a fim de associar a uma ova ficha. (GDPR-C-
W) 

U 2018-02-21 Otimização no carregamento de novas diligências na timesheet. 

C 2018-02-12 Ativada a leitura dos campos de filtros nas listagens rápidas aquando da sua seleção na pesquisa. 

U 2018-02-12 Implementados filtros de clientes nas listagens rápidas de extratos 142 e 143 

C 2018-02-08 
Corrigida a impressão de Pedidos de Provisão e Adiantamentos na área da descrição, para que surja na 
totalidade. 

C 2018-02-08 
Corrigida a necessidade de atribuição de advogado aos processos para alertas de contencioso, data de 
prescrição e data de aviso. 

C 2018-02-07 
Corrigida a atualização dos dados aquando da definição de um dado default nas definições gerais de cliente e 
criação de novo valor. 

C 2018-02-07 
Corrigida a disponibilização de diferenças de tempo aquando da seleção de «Valor Tempo Tarefa/Ato» sem a 
existência de valores a cobrar já inseridos. 

U 2018-01-06 Integrado Logotipo nos backups. 

2018-02-01 versão 8.1.1 

C 2018-02-01 Corrigida a disponibilidade para remoção de partes contrárias no botão direito do rato. 

C 2018-01-30 
Corrigida a disponibilização de alteração de dados para Descrição, Tipo e Executante de tarefas com valores já 
faturados/Integrados em Notas de Despesas e Honorários. 

N 2018-01-15 Otimizações às funcionalidades implementadas das Listagens rápidas. 

2018-01-11 versão 8.1.0 

N 2018-01-10 Implementada a possibilidade de Filtrar Partes Contrárias por cliente selecionado nas Listagens Rápidas. 

U 2017-12-22 Atualizada a Unidade de Conta para a Taxa de Justiça das Injunções. 

N 2017-12-18 Nova listagem para expor as durações das pastas 168 - Pastas Duração 

U 2017-12-07 
Corrigida a informação, dada aos utilizadores, dos custos/Tarefas/Atos Processuais bloqueados para mover 
entre entidades, quando da seleção total. 

U 2017-12-04 Prevista, na Timesheet, a substituição automática de Tags no Word. 

U 2017-12-04 Alteração da Timesheet para múltipla seleção de utilizadores a filtrar. 

U 2017-11-30 Alteração de designação de Parte Contrária para outras, agora abstrato até 20 caracteres. 

U 2017-11-28 Ampliado o registo de logs para remoções para o número das entidades de Pastas e Processos. 

U 2017-11-28 

Forçar o registo de logs nas remoções (recolha de dados a remover) mesmo quando não está explicitamente 
selecionada a opção para registo nos logs 

«Ativar sistema de logs de operações» 

 


