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PARTE D
TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE COIMBRA

Despacho (extrato) n.º 7741/2018

Aviso (extrato) n.º 11080/2018

Extrato de despacho de nomeação provisória de Administradora
Judiciária da comarca de Portalegre

Ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 55.º, do Decreto-Lei
n.º 49/2014, de 27 de março, e no n.º 2 do artigo 36.º da Lei
n.º 62/2013, de 26 de agosto, é publicado, em anexo ao presente
aviso, e dele faz parte integrante, o mapa de turnos do Tribunal
Judicial da Comarca de Coimbra (de outubro de 2018 a janeiro de
2019), do serviço urgente previsto no Código de Processo Penal, na
lei de cooperação judiciária internacional em matéria penal, na lei
de saúde mental, na lei de proteção de crianças e jovens em perigo
e no regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento
de estrangeiros do território nacional, que deva ser executado aos
sábados, nos feriados que recaiam em segunda-feira e no 2.º dia
feriado, em caso de feriados consecutivos.
24 de julho de 2018. — A Juíza Presidente, Isabel Matos Namora.

Por despacho da Senhora Juíza Presidentes do Tribunal Judicial da
comarca de Portalegre, de 17 de julho de 2018, ao abrigo do disposto no
art. 20.º do RLOSJ (D.L. n.º 49/2014, de 27/3) foi nomeada, com efeitos
a 1 de setembro de 2018, como Administradora Judiciária do Tribunal
Judicial da comarca de Portalegre, em regime de substituição, Célia de
Fátima Salgueiro Rodrigues da Costa, até à conclusão do procedimento
de seleção, formação e escolha de administrador judiciário do Tribunal
Judicial da comarca de Portalegre.
17 de julho de 2018. — A Presidente do Tribunal Judicial da Comarca
de Portalegre, Doutora Ana Mafalda Brandão Barbosa Sequinho dos
Santos.
311552863

ANEXO
Serviço de turno do Tribunal Judicial da Comarca
de Coimbra

Data

Grupo 2 (Arganil,
Grupo 1 (Cantanhede,
Condeixa-a-Nova,
Coimbra, Figueira
Lousã, Penacova,
da Foz, Montemor-oOliveira do Hos-Velho).
pital, Tábua).

Sábado, 6 de outubro de 2018 Coimbra . . . . . . . .
Sábado, 13 de outubro de 2018 Coimbra . . . . . . . .
Sábado, 20 de outubro de 2018 Coimbra . . . . . . . .

Lousã.
Lousã
Oliveira do Hospital.
Sábado, 27 de outubro de 2018 Coimbra . . . . . . . . Penacova.
Sábado, 3 de novembro de 2018 Figueira da Foz . . . Tábua.
Sábado, 10 de novembro de 2018 Montemor-o-Velho Arganil.
Sábado, 17 de novembro de 2018 Cantanhede. . . . . . Condeixa-a-Nova.
Sábado, 24 de novembro de 2018 Coimbra . . . . . . . . Lousã.
Sábado, 1 de dezembro de 2018 Coimbra . . . . . . . . Lousã.
Sábado, 8 de dezembro de 2018 Coimbra . . . . . . . . Oliveira do Hospital.
Sábado, 15 de dezembro de 2018 Coimbra . . . . . . . . Penacova.
Sábado, 22 de dezembro de 2018 Coimbra . . . . . . . . Tábua.
Sábado, 29 de dezembro de 2018 Coimbra . . . . . . . . Arganil.
Sábado, 5 de janeiro de 2019 Coimbra . . . . . . . . Condeixa-a-Nova
Sábado, 12 de janeiro de 2019 Figueira da Foz . . . Lousã.
Sábado, 19 de janeiro de 2019 Montemor-o-Velho Lousã.
Sábado, 26 de janeiro de 2019 Cantanhede. . . . . . Oliveira do Hospital.
311532604

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE PORTALEGRE
Despacho (extrato) n.º 7740/2018
Extrato de despacho de Cessação Comissão de Serviço
de Administradora Judiciária
Por despacho da Senhora Juíza Presidente do Tribunal Judicial
da Comarca de Portalegre, de 5 de julho de 2018, tendo em consideração o pedido formulado pela Senhora Administradora e o
disposto no artigo 22.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 49/2014 de 23/3
(ROFT) foi declarada cessada a comissão de serviço, como Administradora Judiciária do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre,
de Isabel Maria Salgueiro Pedro Mira Martins, com efeitos a 31
de agosto de 2018.
5 de julho de 2018. — A Presidente do Tribunal Judicial da Comarca
de Portalegre, Doutora Ana Mafalda Brandão Barbosa Sequinho dos
Santos.
311552247

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Deliberação (extrato) n.º 893/2018
Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura, de
11 de julho de 2018, foi renovada a comissão de serviço como inspetora
judicial, por mais três anos, à Exma. Senhora Juíza Desembargadora
do Tribunal da Relação de Coimbra, Dra. Anabela Figueiredo Luna de
Carvalho, nos termos dos artigos 53.º, 54.º, n.os 1, 2 e 3, 55.º e 56.º, n.º 1,
alínea a) do Estatuto dos Magistrados Judiciais.
19 de julho de 2018. — O Juiz Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Carlos Castelo Branco.
311527234
Deliberação (extrato) n.º 894/2018
Por deliberação do Plenário Ordinário do Conselho Superior da
Magistratura, de 11 de julho de 2018, foi concedida equiparação a
bolseiro no País à Exma. Juíza de Direito Dra. Idalina Maria dos
Santos Pereira Ribeiro, ao abrigo das disposições conjugadas dos
artigos 1.º a 3.º do Decreto-Lei n.º 272/88, de 03 de agosto, dos
n.os 3 e 4 do artigo 10.º-A do Estatuto dos Magistrados Judiciais e
dos artigos 29.º a 31.º do Regulamento das Atividades de Formação
Complementar dos Magistrados Judiciais, pelo período de um ano,
com início no mês de setembro de 2018 e termo em setembro de
2019, com dispensa total do exercício de funções, a fim de desenvolver projeto de investigação “Competências de Gestão e Liderança dos Presidentes das Comarcas: impacto no desempenho dos
tribunais judiciais”, no âmbito do programa de Doutoramento em
Gestão de Empresas na Faculdade de Economia da Universidade
de Coimbra.
19 de julho de 2018. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Carlos Castelo Branco.
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CONSELHO SUPERIOR DOS TRIBUNAIS
ADMINISTRATIVOS E FISCAIS
Deliberação (extrato) n.º 895/2018
Por deliberação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos
e Fiscais de 18 de julho de 2018:
Dr. José Norberto de Melo Baeta Queiroz, juiz conselheiro, jubilado — concedida, a seu pedido, a renovação da suspensão temporária da
condição de jubilado, pelo período de um ano, com efeitos reportados
a 1 de julho de 2018.
19 de julho de 2018. — O Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Vítor Manuel Gonçalves Gomes.
311526635

