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PARTE D

 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Despacho n.º 5039/2017
Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 99.º, n.º 3, da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, obtido que foi o acordo da Secretaria -Geral do Ministério 
da Justiça, autorizo a consolidação da mobilidade no mapa de pessoal 
do Supremo Tribunal de Justiça, na categoria de Assistente Operacional, 
do trabalhador João Manuel de Sousa Rodrigues, ficando posicionado 
no 5.º escalão, nível 5, com efeitos a 1 de junho de 2017.

10 de maio de 2017. — O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, 
António Henriques Gaspar.

310501896 

 TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE AVEIRO

Despacho (extrato) n.º 5040/2017

Por despacho do Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de 
Aveiro, de 24 de abril de 2017, nos termos do disposto no artigo 105.º 
da Lei n.º 62/2013, de 26/08, com parecer favorável do Magistrado 
Coordenador do Ministério Público e obtida a concordância do serviço 
competente do Ministério da Justiça, foi renovada a comissão de serviço 
do Administrador Judiciário do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro 
Sérgio Aureliano Gonçalves da Cunha.

24 de abril de 2017. — O Presidente do Tribunal Judicial da 
Comarca de Aveiro, Paulo Neto da Silveira Brandão, Juiz Desem-
bargador.

310491796 

 TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VISEU

Despacho (extrato) n.º 5041/2017
Por despacho da Senhora Juiz Presidente da comarca de Viseu, de 

19 de abril de 2017, após prévia concordância do Senhor Procurador 
Coordenador do Ministério Público e do Senhor Diretor -Geral da Admi-
nistração da Justiça, ao abrigo dos artigos 105.º da Lei n.º 62/2013 de 26 
de agosto e 21.º do Decreto -Lei n.º 49/2014 de 27 de março, foi renovada, 
pelo período de 3 anos, com efeitos a 6 de maio de 2017, a comissão de 
serviço do Administrador Judiciário Felibiano José Raposo Neto.

19 de abril de 2017. — A Juíza Presidente, Maria José Monteiro 
Guerra.

310512417 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Despacho (extrato) n.º 5042/2017
Licenciado Alberto Gomes Proença, procurador -adjunto a exercer 

funções na comarca de Lisboa Oeste — Procuradoria do Juízo Local 
Cível de Sintra, cessa funções por efeitos de aposentação/jubilação por 
limite de idade, com efeitos a partir de 6/05/2017.

19 de maio de 2017. — O Secretário da Procuradoria -Geral da Re-
pública, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

310511023 

PARTE E

 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Édito n.º 135/2017
Em conformidade com o artigo 11.º -A dos Estatutos desta Caixa, 

na redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 193/97 de 29/7, se 
declara que, para habilitação edital ao subsídio de € 101,59, constituído 
por Torcato Peixoto Pereira Machado, sócio desta Caixa n.º 12947, 
falecido em 26/11/2015 e legado a Maria Amélia Amorim Machado, 
desconhecendo -se o seu paradeiro, correm éditos de trinta dias a contar 
da data da publicação deste anúncio no “Diário da República” citando 
a beneficiária referida, ou em caso de falecimento desta, os seus repre-
sentantes sucessórios ou, não os havendo, outros herdeiros do sócio 
a deduzirem a sua habilitação naquele prazo, a fim de, apreciados os 
direitos invocados, se decidir sobre o seu pagamento.

6/04/2017. — O Administrador -Delegado, Alípio Magalhães Fer-
nandes.

310508335 

 Édito n.º 136/2017
Em conformidade com o artigo 11.º -A dos Estatutos desta Caixa, na 

redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 193/97 de 29/7, se declara 
que, para habilitação edital ao subsídio de € 224,00, constituído por 
Maria Fernanda Marques David, sócia desta Caixa n.º 15726, falecida 
em 21/12/2016 e legado a Maria José David Resende dos Santos de 
Oliveira Batista, também já falecida, correm éditos de trinta dias a contar 
da data da publicação deste anúncio no Diário da República citando os 
representantes sucessórios da beneficiária referida ou, não os havendo, os 

herdeiros da sócia, a deduzirem a sua habilitação naquele prazo, a fim de, 
apreciados os direitos invocados, se decidir sobre o seu pagamento.

12/04/2017. — O Administrador -Delegado, Alípio Magalhães Fer-
nandes.

310508449 

 Édito n.º 137/2017
Em conformidade com o artigo 11.º -A dos Estatutos desta Caixa, 

na redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 193/97, de 29/7, se 
declara que, para habilitação edital ao subsídio de € 210,85, consti-
tuído por Virgínia Glória, sócia desta Caixa n.º 14543, falecida em 
10/10/2015 e legado a Margarida Costa Almeida, também já falecida 
e sem representantes sucessórios e a Manuel Costa Almeida Ângelo, 
desconhecendo -se o seu paradeiro, correm éditos de trinta dias a contar 
da data da publicação deste anúncio no Diário da República citando 
os herdeiros da sócia e o beneficiário referido, em caso de falecimento 
deste, os seus representantes sucessórios a deduzirem a sua habilitação 
naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se decidir 
sobre o seu pagamento.

13/04/2017. — O Administrador -Delegado, Alípio Magalhães Fer-
nandes.

310508465 

 Édito n.º 138/2017
Em conformidade com o artigo 11.ºA dos Estatutos desta Caixa, na 

redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 193/97 de 29/7, se de-
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