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BOLETIM INFORMATICO N.º 48 

Abril de 2001 

NOTAS 

1. Encontra-se designada para o dia 30 de Maio a próxima sessão do Conselho Superior do 

Ministério Público (CSMP). 

2. Realizaram-se já duas reuniões do grupo de trabalho incumbido de apresentar um novo 

anteprojecto de regulamento de inspecções. As reuniões, presididas pelo inspector do 

Ministério Público procurador-geral-adjunto Lic. José Ribeiro Afonso, tiveram lugar no 

Palácio de Justiça de Coimbra nos passados dias 26 de Março e 23 de Abril. As próximas 

reuniões estão agendadas para os dias 14 e 28 de Maio. 

3. Em anexo divulgam-se as breves notas justificativas e mapas relativos ao movimento 

de magistrados efectuado em 4 de Abril de 2001 (anexo I). 

4. Realizou-se no passado dia 4 de Abril, na Procuradoria-Geral da República, a cerimónia 

de apresentação dos 64 novos procuradores-adjuntos provenientes do XVII curso 

normal de formação. 

Para além do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Ministro da Justiça, bem como 

de outras individualidades, estiveram presentes muitos magistrados, funcionários e 

familiares dos novos magistrados. 

Na ocasião usaram da palavra o Director do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), o Lic. Rui 

Manuel de Jesus Batista, em representação dos novos procuradores-adjuntos, e o 

Procurador-Geral da República cuja intervenção consta em anexo (anexo II). 

5. Realizou-se nos dias 19, 20 e 21 de Abril de 2001, em Tomar, a V Conferência - 

Consumo e Justiça, organizada pela Procuradoria-Geral da República e Instituto do 

Consumidor. 

Como resultado dos trabalhos desenvolvidos ao longo dessa conferência, a qual contou com 

a participação de cerca de 190 participantes (magistrados e representantes tanto de 

autarquias locais como de centros arbitrais, de associações de consumidores e de outras 

entidades), foram aprovadas as conclusões e recomendações que constam em anexo 

(anexo III). 

6. Em anexo divulga-se ainda a lista de antiguidades dos magistrados do Ministério Público 

reportada a 31 de Dezembro de 2000 (anexo IV). 
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A TABELA 

1. A tabela da sessão efectuada no passado dia 4 de Abril p. p. integrava um total de 27 

pontos, todos para serem apreciados em Plenário. 

2. Na agenda de trabalhos estavam inscritos, para além do ponto de antes da ordem do 

dia, os seguintes pontos: oito processos de inspecção; duas reclamações de decisões 

proferidas pelo Conselho em matéria disciplinar; uma reclamação relacionada com o 

movimento de magistrados de 31 de Janeiro de 2001; um pedido de 

aposentação/jubilação; duas exposições do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público 

(SMMP), das quais uma relativa à situação actual do Ministério Público em diversas 

comarcas e outra respeitante ao movimento de magistrados; lista de antiguidades e 

movimento de magistrados. 

Para além disso constavam, ainda, da referida agenda de trabalhos a apreciação dos 

seguintes assuntos: designação de magistrados formadores; duas ordens de serviço do 

Procurador-Geral Distrital de Lisboa relacionadas com o destacamento do procurador da 

República Lic. José António Branco para a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa; parecer 

emitido pelo Director do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) acerca da antecipação do 

termo de estágio dos procuradores-adjuntos estagiários do XVII Curso Normal; renovação 

das comissões de serviço que vêm sendo exercidas por dois procuradores-gerais-adjuntos 

nos supremos tribunais; autorização para os procuradores da República Lics. Mário 

Fernando Gonçalves Lisboa e Maria Manuela Basílio Luís exercerem, em comissão de 

serviço e respectivamente, as funções de Inspector-Geral e de Sub-Inspectora Geral do 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade (MTS); pedido de prorrogação até 30 de Junho de 

2001 da comissão de serviço que vem sendo exercida pelo procurador da República Lic. Luís 

António da Cunha Sotto Mayor Felgueiras em Timor–Leste; autorização para a nomeação, 

em comissão de serviço, do procurador-geral-adjunto Lic. Agostinho Pereira Marques como 

Inspector-Geral das Pescas; e, autorização para a nomeação do procurador-geral-adjunto 

Lic. Amável Dias Raposo como Juiz-Conselheiro do Tribunal de Contas. 

AS SESSÕES EM RETROSPECTIVA 

1. Não estiveram presentes a Prof.ª Doutora Teresa Pizarro Beleza, o Prof. Doutor Pedro 

Bacelar de Vasconcelos e a Dr.ª Paula Teixeira da Cruz. 

2. Foram adiados dez pontos, incluindo os respeitantes aos processos de inspecção 

inscritos em tabela. 
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PONTOS DAS AGENDAS 

1. No período de antes da ordem foi aprovada a acta da sessão anterior, tendo ainda o 

Procurador-Geral da República informado da designação da procuradora da República, Lic.ª 

Joana Marques Vidal para, em representação do CSMP, intervir no seminário internacional, 

promovido pelo Ministério da Justiça, subordinado ao tema “Formação de Magistrados e 

Cidadania”, seminário esse realizado nos passados dias 6 e 7 de Abril. 

2. O Conselho apreciou duas reclamações de decisões proferidas em matéria disciplinar, 

tendo deliberado num dos casos declarar extinto, por amnistia, o procedimento disciplinar 

e no outro caso indeferir o pedido de revisão da decisão disciplinar em causa. 

3. Foi renovada a comissão de serviço que os procuradores-gerais-adjuntos Lics. António 

Alberto Pereira da Costa e António José Miranda de Pacheco vêm exercendo nos supremos 

tribunais. 

4. O Conselho autorizou a prorrogação, até 30 de Junho de 2001, da comissão de serviço 

que vem sendo desempenhada em Timor-Leste pelo procurador da República Lic. Luís 

Felgueiras. 

Os procuradores da República Lics. Mário Lisboa e Maria Manuela Luís foram autorizados 

a exercerem, respectivamente e em comissão de serviço, as funções de inspector-geral e 

de sub-inspectora-geral do MTS. 

Foi igualmente autorizada a nomeação, em comissão de serviço, do 

procurador-geral-adjunto Lic. Agostinho Pereira Marques como inspector-geral das pescas. 

5. O CSMP tomou conhecimento do destacamento do procurador da República José António 

Branco para a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa bem como do procurador-adjunto Lic. 

João Paulo da Mota Lopes Rodrigues para o exercício de funções como assessor do 

Ministério Público no STJ. 

Foi ratificada a designação de magistrado formadores para o XIX Curso Normal do CEJ. 

6. Foi tomado conhecimento da recente eleição pela Assembleia da República do Prof. 

Doutor Pedro Carlos da Silva Bacelar de Vasconcelos como vogal do CSMP. 

7. O Conselho autorizou a nomeação do procurador-geral-adjunto Lic. Amável Dias 

Raposo como juiz-conselheiro do Tribunal de Contas. 

8. Tendo tomado conhecimento da exposição enviada pelo SMMP acerca da situação actual 

do Ministério Público em diversas comarcas, foi deliberado designar relator para esse 

assunto tendo em vista a sua apreciação em próxima sessão. 
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9. O Conselho tomou conhecimento do parecer positivo do Director do CEJ relacionado com 

a antecipação do termo do estágio dos procuradores-adjuntos do XVII Curso Normal de 

Formação. 

10. Foi aprovada a lista de antiguidades relativa a 31 de Dezembro de 2001 (anexo IV). 

11. O CSMP aprovou o movimento de magistrados (cfr. anexo I) e apreciando a exposição 

do SMMP bem como outras, sobre o mesmo assunto, apresentadas por vários magistrados. 

 

 

 

Anexos 

 Movimento de magistrados de 4 de Abril de 2001 – Breves notas 

- Procuradores da República 

o Transferências 

o Promoções 

o Destacamentos 

- Procuradores-Adjuntos 

o Transferências 

o Auxiliares efectivos 

o Estagiários (XVII curso normal) 

 Intervenção do Procurador-Geral da República na apresentação dos novos 

magistrados (XVII curso normal) 

 V Conferência CONSUMO E JUSTIÇA – conclusões e recomendações 

 Lista de antiguidades dos magistrados do Ministério Público relativa a 31 de 

Dezembro de 2000 

o Procurador-Geral da República 

o Procuradores-Gerais Adjuntos 

o Procuradores da República 

o Procuradores Adjuntos 

 

http://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/anexo1-boletim_48_2001_breves_notas.pdf
http://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/anexo2-boletim_48_2001_pr.pdf
http://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/anexo-boletim_48_2001_pa_transferencias.pdf
http://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/anexo-boletim_48_2001_pa_estagiarios.pdf
http://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/anexo-boletim_48_2001_intervencao_pgr.pdf
http://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/anexo-boletim_48_2001_conferencia.pdf
http://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/anexo-boletim_48_2001_la_pgr2000.pdf
http://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/anexo-boletim_48_2001_la_pga2000.pdf
http://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/anexo-boletim_48_2001_la_pr2000.pdf
http://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/anexo-boletim_48_2001_la_pa2000.pdf

