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MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA JUSTIÇA

Portaria n.o 262/99

de 12 de Abril

Dispõe o § 3.o do artigo 102.o do Código Comercial
que poderá ser fixada, por portaria conjunta dos Minis-
tros das Finanças e da Justiça, uma taxa supletiva de
juros moratórios relativamente aos créditos de que sejam
titulares empresas comerciais, singulares ou colectivas.

A taxa actualmente vigente foi fixada em 1995, encon-
trando-se o seu valor desajustado face à realidade do
mercado e tendo em conta a evolução verificada nas
taxas de inflação e das operações activas.

Não há razão para que o nível desta taxa ultrapasse
o nível da taxa de juros de mora por dívidas ao Estado
e outras entidades públicas recentemente fixado pelo
Governo.

Assim:
Manda o Governo, pelos Ministros das Finanças e

da Justiça, que, ao abrigo do § 3.o do artigo 102.o do
Código Comercial, a taxa supletiva de juros moratórios
relativamente aos créditos de que sejam titulares empre-
sas comerciais, singulares ou colectivas seja fixada em
12%.

Assinada em 22 de Março de 1999.

O Ministro das Finanças, António Luciano Pacheco
de Sousa Franco. — O Ministro das Justiça, José
Eduardo Vera Cruz Jardim.

Portaria n.o 263/99

de 12 de Abril

De acordo com o n.o 1 do artigo 559.o do Código
Civil, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 200-C/80,
de 24 de Junho, determina-se a fixação, por portaria
conjunta dos Ministros das Finanças e da Justiça, da
taxa dos juros legais e os estipulados sem determinação
de data ou quantitativo.

A última fixação da referida taxa ocorreu em 1995,
encontrando-se o seu valor desajustado da realidade
sócio-económica, tendo em conta a evolução verificada
nas taxas de inflação e das operações passivas.

A taxa agora fixada será aplicada, nos termos da lei
geral tributária, no cômputo dos juros compensatórios
e indemnizatórios nela previstos.

Assim:
Manda o Governo, pelos Ministros das Finanças e

da Justiça, que, ao abrigo do n.o 1 do artigo 559.o do
Código Civil, na redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 200-C/80, de 24 de Junho, a taxa anual dos juros
legais e os estipulados sem determinação de taxa ou
quantitativo seja fixada em 7%.

Assinada em 22 de Março de 1999.

O Ministro das Finanças, António Luciano Pacheco
de Sousa Franco. — O Ministro da Justiça, José Eduardo
Vera Cruz Jardim.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Portaria n.o 264/99

de 12 de Abril

O Estatuto do Ministério Público, publicado em anexo
à Lei n.o 60/98, de 27 de Agosto, dispõe que o Depar-
tamento Central de Investigação e Acção Penal
(DCIAP) é constituído por um procurador-geral-ad-
junto, que dirige, e por procuradores da República e
que o Ministério Público dispõe de serviços de coad-
juvação próprios (artigos 46.o, n.o 2, e 215.o).

Sendo um órgão de coordenação e de direcção da
investigação da criminalidade violenta, altamente orga-
nizada ou de especial complexidade e competindo-lhe,
entre outras funções, o exame e a execução de formas
de articulação com outros departamentos e serviços,
nomeadamente de polícia criminal, com vista ao reforço
da simplificação, racionalidade e eficácia de procedi-
mentos, o DCIAP é apoiado por funcionários de justiça
e coadjuvado por elementos pertencentes aos quadros
de órgãos de polícia criminal, em regime de comissão
de serviço, requisição ou destacamento.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Justiça, ouvido

o Conselho Superior do Ministério Público, de acordo
com o disposto nos artigos 46.o, n.o 2, e 215.o do Estatuto
do Ministério Público, publicado em anexo à Lei
n.o 60/98, de 27 de Agosto, o seguinte:

1.o O quadro previsto no artigo 46.o, n.o 2, do Estatuto
do Ministério Público é constituído por um procura-
dor-geral-adjunto e por oito procuradores da República.

2.o O Departamento Central de Investigação e Acção
Penal é apoiado por sete funcionários de justiça e coad-
juvado por elementos pertencentes aos quadros de
órgãos de polícia criminal, designados nos termos pre-
vistos na lei que aprova a orgânica dos serviços de apoio
técnico e administrativo da Procuradoria-Geral da
República.

3.o O Departamento Central de Investigação e Acção
Penal considera-se instalado no dia 1 de Junho de 1999.

O Ministro da Justiça, José Eduardo Vera Cruz Jardim,
em 23 de Março de 1999.

Portaria n.o 265/99

de 12 de Abril

Nos termos do disposto nos artigos 4.o, n.o 1, alínea a),
e 13.o, n.o 2, do Estatuto do Ministério Público, publi-
cado em anexo à Lei n.o 60/98, de 27 de Agosto, o
Ministério Público é representado junto do Supremo
Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional, do
Supremo Tribunal Administrativo, do Supremo Tribunal
Militar e do Tribunal de Contas pelo Procurador-Geral
da República, o qual, no exercício destas funções, é
coadjuvado e substituído por procuradores-gerais-ad-
juntos.

O artigo 34.o do mesmo diploma prevê que junto
do Conselho Superior do Ministério Público funciona
a Inspecção do Ministério Público, constituída por ins-
pectores e secretários de inspecção.


