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PARTE D

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Despacho n.º 2173/2017
Nos termos do n.os 1 e 4 do artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 545/99, 

de 14 de dezembro, ouvida o Juíza Conselheira interessada e obtida a 
necessária anuência do Conselho Superior da Magistratura, nomeio a 
Juíza de Direito Mariana Gomes Sousa Machado para exercer funções 
de Assessora do Gabinete dos Juízes do Tribunal Constitucional, 
em comissão de serviço, com efeitos a partir de 21 de fevereiro de 
2017.

A nomeada opta pelo vencimento correspondente às funções que 
exercia à data da nomeação.

23 de fevereiro de 2017. — O Presidente do Tribunal Constitucional, 
Manuel da Costa Andrade.

310293572 

 TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO

Despacho n.º 2174/2017
Em cumprimento do n.º 6, do Despacho 7.546/04, do SEJ, de 31 

de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de abril 
de 2004, atenta a lista de candidatos para a vaga aberta como analista 
na Comissão de Análise dos Sumários dos Acórdãos Crime e Social, 
decido nomear o Exmo. Senhor Juiz Desembargador, Dr. Evaristo José 
Freitas Vieira, em virtude de ser aquele que possui mais antiguidade no 
exercício da função.

A presente nomeação tem efeitos, na sequência do n.º 1, do referido 
despacho, a 1 de fevereiro de 2017, sem termo certo, conforme se 
infere do seu n.º 3, sem prejuízo de revogação, desde que requerida 
pelo próprio ou por termo de funções nesta Relação, pese embora o 
disposto no n.º 8.

O pagamento será feito nos moldes previstos pelos números 9 e 12, 
do citado despacho.

23 de fevereiro de 2017. — O Presidente do Tribunal da Relação do 
Porto, Henrique Luís de Brito Araújo.

310291928 

 TRIBUNAL DA COMARCA DE LISBOA NORTE

Despacho n.º 2175/2017

Subdelegação de competências
Ao abrigo do disposto nos artigos 106.º, n.º 5, da Lei n.º 62/2013, de 

26 de agosto e 109.º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
DL n.º 18/2008, de 29 de janeiro, subdelego, com efeitos a 03 -02 -2017, 
nos Senhores Secretários de Justiça, abaixo identificados, as competên-
cias que me foram delegadas, em 3 de fevereiro de 2017, pelo Exmo. 
Senhor Diretor -Geral da Administração da Justiça, conforme publicação 
no Diário da República n.º 36, 2.ª série, de 20 -02 -2017, Despacho 
n.º 1620/2017.

Secretários de Justiça:
Emília Maria Ferreira Guerreiro Bonita Fernandes e Maria Emília 

Gomes Venâncio, a exercerem funções no Núcleo de Loures, Maria de 
Fátima Barbosa Pereira, a exercer funções nos Núcleos de Vila Franca 
de Xira e Alenquer e Rogério Augusto Ribeiro Osório, a exercer fun-
ções nos Núcleos de Torres Vedras, Lourinhã e Juízo de Proximidade 
do Cadaval.

21 de fevereiro de 2017. — A Administradora Judiciária do Tribu-
nal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, Maria Augusta Rodrigues 
Medeiros.

310293061 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Despacho (extrato) n.º 2176/2017

Consolidação da mobilidade na categoria 
de assistente operacional

Por meu despacho de 15 de fevereiro de 2017 e após anuência do 
Senhor Presidente do Instituto de Segurança Social, foi consolidada de-
finitivamente a mobilidade na categoria da assistente operacional Maria 
Dora Duarte Correia, na mesma carreira e categoria do mapa de pessoal 
dos Serviços de Apoio Técnico e Administrativo da Procuradoria-Geral 
da República, nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com efeitos a 1 de fevereiro de 2017.

15 de fevereiro de 2017. — O Secretário da Procuradoria-Geral da 
República, Carlos Adérito Teixeira (Procurador da República).

310290259 

 Conselho Superior do Ministério Público

Deliberação (extrato) n.º 182/2017
Por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 21 de 

fevereiro de 2017, nomeou a procuradora -geral -adjunta, Licenciada 
Amélia Maria Madeira Cordeiro, para em acumulação, não remunerada, 
com as funções de auditora jurídica junto do Ministério da Saúde, exercer 
as mesmas funções junto do Ministério da Cultura;

Por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 21 de 
fevereiro de 2017, nomeou o procurador -geral -adjunto, Licenciado Fran-
cisco José Pinto dos Santos, para em acumulação, não remunerada, com 
as funções de auditor jurídico junto do Ministério da Justiça, exercer as 
mesmas funções junto do Ministério da Administração Interna.

22 de fevereiro de 2017. — O Secretário da Procuradoria -Geral da 
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

310288331 

 Despacho (extrato) n.º 2177/2017
Licenciado Serafim Correia Gonçalves, Procurador -Geral -Adjunto a 

exercer funções na Procuradoria -Geral Distrital do Porto, cessa funções 
por efeitos de aposentação/jubilação;

Licenciado João António da Costa Albuquerque, Procurador da Re-
pública a exercer funções na comarca de Santarém, cessa funções por 
efeitos de aposentação/jubilação.

22 de fevereiro de 2017. — O Secretário da Procuradoria -Geral da 
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

310288234 

 CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Aviso n.º 2610/2017
Referente ao procedimento concursal publicitado através do Anúncio 

n.º 226/2016, publicado no DR, 2.ª série, n.º 207, de 27 de outubro, 
nos termos previstos na parte final do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, torna -se público que se encontra afixada a Lista Unitária 
de Ordenação Final, após homologação, em local visível e público do 
Conselho Superior da Magistratura, e publicitado no respetivo portal 
eletrónico.

22 de fevereiro de 2017. — O Juiz -Secretário, Carlos Castelo Branco.
310290104 
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