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PARTE D

 TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

Despacho n.º 11757/2018

No uso dos poderes que me são conferidos pelo artigo 7.º, n.º 1, 
al. d), da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, aplicável, ex vi, artigo 4.º, 
n.º 2, do Decreto -Lei n.º 177/2000, de 11 de agosto, e nos termos 
do n.º 3 do despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado da 
Administração Judiciária, de 14 de janeiro de 2005, determinei, por 
despacho de 20 de setembro de 2018, e de acordo com o artigo 54.º 
do Estatuto dos Funcionários de Justiça e n.º 3, alínea c), do artigo 6.º, 
Titulo II, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a nomeação, em comissão de 
serviço, do escrivão auxiliar, Rui Manuel da Costa Barreira Umbelino, 
para exercer funções no Tribunal da Relação de Lisboa, com efeitos 
a partir de 01 de outubro de 2018.

6 de novembro de 2018. — O Presidente do Tribunal da Relação, 
Orlando Santos Nascimento.

311851583 

 Despacho n.º 11758/2018

No uso dos poderes que me são conferidos pelo artigo 7.º, n.º 1, 
al. d), da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, aplicável, ex vi, artigo 4.º, 
n.º 2, do Decreto-Lei n.º 177/2000, de 11 de agosto, e nos termos do 
n.º 3 do despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado da Admi-
nistração Judiciária, de 14 de janeiro de 2005, determinei, por despacho 
de 20 de setembro de 2018, e de acordo com o artigo 54.º do Estatuto 
dos Funcionários de Justiça e n.º 3, alínea c), do artigo 6.º, Titulo II, 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, a nomeação, em comissão de serviço, do 
técnico de justiça auxiliar, José António Reguengo Pereira, para exercer 
funções no Tribunal da Relação de Lisboa, com efeitos a partir de 01 de 
outubro de 2018.

6 de novembro de 2018. — O Presidente do Tribunal da Relação, 
Orlando Santos Nascimento.

311852969 

 Despacho n.º 11759/2018

No uso dos poderes que me são conferidos pelo artigo 7.º, n.º 1, 
al. d), da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, aplicável, ex vi, artigo 4.º, 
n.º 2, do Dec. -Lei n.º 177/2000, de 11 de agosto, e nos termos do n.º 3 
do despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado da Adminis-
tração Judiciária, de 14 de janeiro de 2005, determinei, por despacho 
de 20 de setembro de 2018, e de acordo com o artigo 54.º do Estatuto 
dos Funcionários de Justiça e n.º 3, alínea c), do artigo 6.º, Titulo II, 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, a nomeação, em comissão de serviço, 
da escrivã auxiliar, Maria Alexandra Figueira de Almeida Duarte da 
Graça, para exercer funções no Tribunal da Relação de Lisboa, com 
efeitos a partir de 01 de outubro de 2018.

6 de novembro de 2018. — O Presidente do Tribunal da Relação, 
Orlando Santos Nascimento.

311852441 

 Despacho n.º 11760/2018

No uso dos poderes que me são conferidos pelo artigo 7.º, n.º 1, 
al. d), da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, aplicável, ex vi, artigo 4.º, 
n.º 2, do Dec. -Lei n.º 177/2000, de 11 de agosto, e nos termos do n.º 3 
do despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado da Adminis-
tração Judiciária, de 14 de janeiro de 2005, determinei, por despacho 

 Despacho n.º 11761/2018
No uso dos poderes que me são conferidos pelo artigo 7.º, n.º 1, 

al. d), da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, aplicável, ex vi, artigo 4.º, 
n.º 2, do Dec. - Lei n.º 177/2000, de 11 de agosto, e nos termos do n.º 3 
do despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado da Adminis-
tração Judiciária, de 14 de Janeiro de 2005, determinei, por despacho 
de 20 de setembro de 2018, e de acordo com o artigo 54.º do Estatuto 
dos Funcionários de Justiça e n.º 3, alínea c), do artigo 6.º, Titulo II, 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de Junho, a nomeação, em comissão de serviço, 
do escrivão auxiliar, Pedro David Rodrigues Morgado, para exercer 
funções no Tribunal da Relação de Lisboa, com efeitos a partir de 01 de 
outubro de 2018.

6 de novembro de 2018. — O Presidente do Tribunal da Relação, 
Orlando Santos Nascimento.

311852069 

 CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Despacho (extrato) n.º 11762/2018
Por despacho do Exmo. Senhor Vice -Presidente do Conselho Superior 

da Magistratura, de 28 de novembro de 2018, no uso de competência 
delegada, é o Exmo. Senhor Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal 
de Justiça, Dr. João Manuel Cabral Tavares, desligado do serviço para 
efeitos de aposentação/jubilação.

29 de novembro de 2018. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior 
da Magistratura, Carlos Castelo Branco.

311865507 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Deliberação (extrato) n.º 1362/2018

Por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 4 de 
dezembro de 2018, é nomeada, a procuradora -geral -adjunta, licenciada 
Maria José Valente de Melo Bandeira para, em comissão de serviço, 
exercer funções de Procuradora -Geral Distrital de Coimbra, com efei-
tos a partir de 5/12/2018.(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas.)

4 de dezembro de 2018. — O Secretário da Procuradoria -Geral da 
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

311878605 

de 20 de setembro de 2018, e de acordo com o artigo 54.º do Estatuto 
dos Funcionários de Justiça e n.º 3, alínea c), do artigo 6.º, Título II, 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, a nomeação, em comissão de serviço, do 
técnico de justiça auxiliar, Luís Miguel Costa Gonçalves, para exercer 
funções no Tribunal da Relação de Lisboa, com efeitos a partir de 
01 de outubro de 2018.

6 de novembro de 2018. — O Presidente do Tribunal da Relação, 
Orlando Santos Nascimento.

311852628 
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