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a) Suspensão dos termos ulteriores do processo até à apresentação ou 
detenção do arguido, sem prejuízo da realização de actos urgentes nos 
termos do artigo 320.º do C. P. Penal;

b) Anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial ce-
lebrados pelo arguido, após esta declaração;

c) Proibição de obter quaisquer documentos, certidões ou registos 
junto de autoridades públicas.

20 de Dezembro de 2007. — A Juíza de Direito, Susana Brandão 
Loureiro Marques. — O Escrivão Auxiliar, Rui Colaço. 

 CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Deliberação (extracto) n.º 74/2008
Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura, 

realizado em 04.12.2007:
Dr. João Luís Nunes; Drª Albertina Maria Gomes Pedroso; Drª Cris-

tina Maria Teixeira Pêgo Branco; Dr. José Emanuel Correia Garcia, Drª 
Laurinda Vitória Doudinho Guerreiro Gemas; Drª Maria Joana Gomes 
Duarte Grácio, Juízes de Direito, servindo em comissão eventual de 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Despacho (extracto) n.º 730/2008
Por meu despacho de 14 de Dezembro de 2007:
Felismina Rosa Vinagre Mesquita, assistente administrativa especia-

lista do quadro de pessoal dos Serviços de Apoio Técnico e Adminis-
trativo da Procuradoria -Geral da República, remunerada pelo escalão 
5, índice 337 — nomeada, em regime de substituição, para o lugar de 
chefe de secção do mesmo quadro de pessoal, posicionada no escalão 
1, índice 337, com efeitos a 17 de Dezembro de 2007.

17 de Dezembro de 2007. — O Secretário, Carlos José de Sousa 
Mendes. 

serviço, como Assessores no Supremo Tribunal de Justiça — renovadas, 
as mesmas comissões de serviço, com efeitos a 15.09.2007.

19 de Dezembro de 2007. — A Juíza Secretária, Maria João de Sousa 
e Faro. 

PARTE E

 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS

Despacho n.º 731/2008
Procedendo à densificação dos princípios estabelecidos no artigo 56.º 

do Decreto -Lei n.º 30/2006, de 15 de Fevereiro, que consagrou as dis-
posições gerais aplicáveis à organização e ao funcionamento do Sis-
tema Nacional do Gás Natural (SNGN), o artigo 57.º do Decreto -Lei 
n.º 140/2006, de 26 de Julho, que complementou aquele diploma, habi-
litou o Regulamento Tarifário a estabelecer os critérios e métodos para 
cálculo e fixação de tarifas, designadamente as de acesso às redes, às 
instalações de armazenamento subterrâneo, aos terminais de recepção, 
armazenamento e regaseificação de GNL e às interligações e aos serviços 
de sistema, bem como as tarifas de venda de gás natural do comerciali-
zador de último recurso, segundo os princípios definidos no Decreto -Lei 
n.º 30/2006, e tendo em conta o equilíbrio económico e financeiro das 
concessões e licenças. Conjugando -se com este preceito, o artigo 63.º do 
mencionado Decreto -Lei n.º 140/2006 atribuiu à Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos (ERSE) a competência para, entre outros 
regulamentos, aprovar e aplicar o Regulamento Tarifário.

Nos termos da habilitação do citado artigo 63.º do Decreto -Lei 
n.º 140/2006, a ERSE, na sequência do procedimento regulamentar 
previsto no artigo 23.º dos seus Estatutos, anexos ao Decreto -Lei 
n.º 97/2002, de 12 de Abril, procedeu à aprovação do Regulamento 
Tarifário através do seu Despacho n.º 19624 -A/2006, publicado no 
Diário da República, 2.ª Série, n.º 185, de 25 de Setembro. Conside-
rando os regimes transitórios estabelecidos no Decreto -Lei n.º 140/2006 
designadamente no seu artigo 64.º, que estabeleceu o calendário para 
a abertura do mercado do gás natural, o Regulamento Tarifário diferiu 
no seu artigo 168.º a entrada em vigor de algumas das suas disposições, 
em particular as referentes à aprovação das tarifas. Nesta linha, esta-
beleceu um calendário faseando o início da aprovação pela ERSE das 
diversas tarifas previstas no Regulamento Tarifário. Em cumprimento 
deste calendário, a ERSE, através do seu Despacho n.º 13315/2007, 
publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 122 de 27 de Junho, 
aprovou as tarifas das actividades de transporte, de armazenamento e 
regaseificação de GNL e de armazenamento subterrâneo, que entraram 
em vigor em 1 de Julho de 2007.

No quadro do referido calendário, e antes da aprovação das tarifas para 
entrarem em vigor em 1 de Julho de 2008, cabe nesta fase à ERSE ho-
mologar as tarifas de venda dos fornecimentos de gás natural, designada-
mente as tarifas de venda aos clientes finais para vigorarem até à referida 
data. De acordo com o n.º 5 do artigo 168.º do Regulamento Tarifário, as 
tarifas a homologar pela ERSE devem, no quadro do regime transitório, 

ser determinadas e fixadas segundo o regime dos actuais contratos de 
concessão e licenças, considerando designadamente o enquadramento 
estabelecido nas Bases XIII e XIV anexas ao Decreto -Lei n.º 33/91, de 
16 de Janeiro, e na Base XXI anexa ao Decreto -Lei n.º 274 -C/93, de 4 
de Agosto, na redacção que lhes foi dada pelo Decreto -Lei n.º 183/94, de 
1 de Julho, bases que estabeleceram o regime de preços das concessões 
do gás natural cujos contratos se encontram a ser modificados, bem 
como na Portaria n.º 5/2002, de 4 de Janeiro, que estabeleceu o regime 
de preços a praticar pelas entidades titulares de licenças autónomas de 
distribuição de gás natural em regime de serviço público.

Considerando os pressupostos estabelecidos no artigo 68.º do Decreto-
-Lei n.º 140/2007 de 26 de Julho, designadamente os previstos na Base 
XIII e na Base XIV, anexas ao Decreto -Lei n.º 33/91, de 16 de Janeiro, 
e na Base XXI anexa ao Decreto -Lei n.º 274 -C/93, de 4 de Agosto, 
com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 183/94, de 1 de 
Julho, as tarifas ora homologadas vigoram a partir de 1 de Janeiro de 
2008, sendo objecto de revisão trimestral, considerando as disposições 
relativas ao termo variável, o qual deve reflectir a variação dos custos 
de aquisição do gás natural.

Em cumprimento do disposto no artigo 168.º do Regulamento Tari-
fário, as empresas concessionárias e as empresas titulares de licenças 
de serviço público de gás natural enviaram à ERSE, para homologação 
as propostas das tarifas, acompanhadas da respectiva fundamentação. 
A ERSE analisou as tarifas em questão ao abrigo dos pressupostos dos 
actuais contratos de concessão, tal como determinado pelo artigo 168.º 
do Regulamento Tarifário.

Nestes termos:
Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 58.º e 63.º do 

Decreto -Lei n.º 140/2006, de 26 de Julho, do n.º 6 do artigo 168.º do 
Regulamento Tarifário e do n.º 1 do artigo 31.º dos Estatutos da ERSE 
anexos ao Decreto -Lei n.º 97/2002, de 12 de Abril, o Conselho de ad-
ministração deliberou o seguinte:

1 — Homologar, nos termos constantes do Anexo do presente despa-
cho e que dele fica a fazer parte integrante, as seguintes tarifas:

a) Tarifas de Venda do Comercializador de Último Recurso Grossista 
para fornecimentos de gás natural aos Comercializadores de Último 
Recurso Retalhistas;

b) Tarifas de Venda a Clientes Finais do Comercializador de Úl-
timo Recurso Grossista para fornecimentos de gás natural superiores 
a 2 000 000 m3;

c) Tarifas de Venda dos Comercializadores de Último Recurso Reta-
lhistas para fornecimentos de gás natural superiores a 10 000 m3;

d) Tarifas de Venda dos Comercializadores de Último Recurso Reta-
lhistas para fornecimentos de gás natural até 10 000 m3.




