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um quinto do vencimento à licenciada Maria Helena Fernandes
Manuel da Silva, juíza de direito dos Juízos de Execução de Lisboa,
2.o Juízo, 3.o Secção, por acumulação destas funções com as de juíza
de direito do Tribunal de Família e Menores de Sintra, no período
compreendido entre 25 de Outubro e 16 de Dezembro de 2004, com
exclusão das férias judiciais.
6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.
Despacho n.o 20 040/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 5 e 6 do artigo 68.o e do n.o 2 do artigo 69.o,
ambos da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, e na sequência de informação
nesse sentido do Conselho Superior da Magistratura, autorizo o abono
de três quintos do vencimento ao licenciado Nélson Paulo Martins
de Borges Carneiro, juiz de direito do Círculo Judicial da Amadora,
por acumulação destas funções com as de juiz de direito no 2.o Juízo
Cível da Comarca da Amadora, no período compreendido entre 18
de Outubro e 21 de Dezembro de 2004.
6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.
Despacho n.o 20 041/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas do n.o 6 do artigo 63.o e do n.o 4 do artigo 64.o,
ambos da Lei n.o 47/86, de 15 de Outubro, com a redacção introduzida
pelo artigo 1.o da Lei n.o 60/98, de 27 de Agosto, ouvido o Conselho
Superior do Ministério Público, autorizo a remuneração de um quinto
do vencimento à licenciada Bárbara Cristina Jorge Mesquita Alves,
procuradora-adjunta no Tribunal Judicial da Comarca de São João
da Madeira, por acumulação destas funções com as que exerceu no
mesmo Tribunal, em substituição da procuradora-adjunta Ana Margarida Nunes Simões, por impedimento desta, durante o período de
tempo compreendido entre 28 de Julho e 9 de Novembro de 2002,
com excepção das férias judiciais.
6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.
Despacho n.o 20 042/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 5 e 6 do artigo 68.o e do n.o 2 do artigo 69.o,
ambos da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, atento o parecer favorável
do Conselho Superior da Magistratura, autorizo a remuneração de
dois quintos do seu vencimento à licenciada Ana Isabel de Azeredo
Rodrigues Coelho da Silva, juíza de direito da 1.a Vara de Competência
Mista Cível e Criminal de Sintra, por acumulação dessas funções com
as de juiz de direito no Tribunal de Família e Menores de Sintra,
no período compreendido entre 20 de Outubro de 2004 e 11 de Janeiro
de 2005, com exclusão do período das férias judiciais.
6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.
Despacho n.o 20 043/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 63.o, n.o 6, da Lei n.o 47/86, de 15 de Outubro, na redacção
que lhe foi conferida pela Lei n.o 60/98, de 27 de Agosto, e na sequência
de parecer nesse sentido emitido pelo Vice-Procurador-Geral da
República (com competência delegada pelo Conselho Superior do
Ministério Público), autorizo o abono de um quinto do vencimento
à licenciada Maria José Fernandes, procuradora da República no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, por acumulação de
tais funções com as de procurador da República na Secção Regional
dos Açores do Tribunal de Contas no período compreendido entre
15 de Setembro e 4 de Dezembro de 2004, com exclusão do período
de férias judiciais.
6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.
Despacho n.o 20 044/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 5 e 6 do artigo 68.o e do n.o 2 do artigo 69.o,
ambos da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, atento o parecer favorável
do Conselho Superior da Magistratura, autorizo a remuneração de
um quinto do vencimento à licenciada Amália Rosa Mano Dinis Mendes Gonçalves de Sousa Santarém Morgado, juíza de direito do
2.o Juízo B do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, por acumulação dessas funções com as de juiza de direito do 3.o Juízo A
do mesmo Tribunal, no período compreendido entre 15 de Outubro
de 2004 e 12 de Dezembro do mesmo ano.
6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.

N.o 181 — 20 de Setembro de 2005

Despacho n.o 20 045/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 5 e 6 do artigo 68.o e do n.o 2 do artigo 69.o,
ambos da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, atento o parecer favorável
do Conselho Superior da Magistratura, autorizo a remuneração de
três quintos do seu vencimento à licenciada Marta Susana Mesquita
Mendes, juíza de direito no 2.o Juízo do Tribunal Judicial da Comarca
de Penafiel, por acumulação dessas funções com as de juíza de direito
no 4.o Juízo do mesmo Tribunal, no período compreendido entre
1 de Março e 18 de Abril de 2005.
6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.
Despacho n.o 20 046/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 4 e 6 do artigo 63.o do Estatuto aprovado
pela Lei n.o 47/86, de 15 de Outubro, na redacção dada pela Lei
n.o 60/98, de 27 de Agosto, e na sequência de informação da Procuradoria-Geral da República, autorizo o abono de um quinto do
vencimento ao licenciado Fernando Manuel Laranja de Freitas, procurador da República no 1.o Juízo Liquidatário do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, por acumulação destas funções com as
de procurador da República no Tribunal Administrativo e Fiscal de
Braga, no período compreendido entre 5 de Janeiro e 21 de Junho
de 2004, com exclusão das férias judiciais.
6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.
Despacho n.o 20 047/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 5 e 6 do artigo 68.o e do n.o 2 do artigo 69.o,
ambos da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, atento o parecer favorável
do Conselho Superior da Magistratura, autorizo a remuneração de
dois quintos do vencimento correspondente ao cargo de juiz de círculo
ao licenciado Horácio Correia Pinto, por acumulação das funções
de juiz de direito da 2.a Vara Criminal do Porto com as de juiz de
direito de instrução criminal dos Círculos Judiciais de Gondomar e
Maia, no período compreendido entre 9 de Janeiro e 1 de Outubro
de 2004, com exclusão das férias judiciais.
6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.
Despacho n.o 20 048/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas do n.o 6 do artigo 63.o e do n.o 4 do artigo 64.o,
ambos da Lei n.o 47/86, de 15 de Outubro, com a redacção introduzida
pelo artigo 1.o da Lei n.o 60/98, de 27 de Agosto, e na sequência
de informação nesse sentido da Procuradoria-Geral da República,
autorizo o abono de dois quintos do vencimento à licenciada Antónia
do Monte Ramos Soares, procuradora-adjunta nos juízos criminais
de Lisboa, que acumula aquelas funções com as de procuradora-adjunta no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa,
pela acumulação de funções com o exercício funcional na comarca
de Mafra, que exerceu durante o período compreendido entre 1 de
Outubro e 31 de Dezembro de 2004, com exclusão do período das
férias judiciais.
6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.
Despacho n.o 20 049/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 5 e 6 do artigo 68.o e do n.o 2 do artigo 69.o,
ambos da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, atento o parecer favorável
do Conselho Superior da Magistratura, autorizo a remuneração de
dois quintos do seu vencimento à licenciada Maria Manuela Marques
de Sousa Paupério, juíza de direito na 1.a Vara Criminal do Tribunal
de Círculo do Porto, por acumulação dessas funções com as de juíza
de direito no mesmo Tribunal, no período compreendido entre 13
de Abril de 2004 e 16 de Fevereiro de 2005, com exclusão das férias
judiciais.
6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.
Despacho n.o 20 050/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas do n.o 6 do artigo 63.o e do n.o 4 do artigo 64.o,
ambos da Lei n.o 47/86, de 15 de Outubro, com a redacção introduzida
pelo artigo 1.o da Lei n.o 60/98, de 27 de Agosto, ouvido o Conselho
Superior do Ministério Público, autorizo a remuneração de dois quintos do vencimento à licenciada Maria Silvina Cardoso Marcelino, procuradora-adjunta no Tribunal Judicial da Comarca de Benavente, por,
em acumulação destas funções, ter coadjuvado a Procuradora da
República do Círculo de Loulé no julgamento dos elementos da Brigada de Trânsito no Tribunal Judicial de Albufeira, no período de
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tempo compreendido entre 15 de Outubro de 2003 e 19 de Julho
de 2004, com excepção das férias judiciais.

direito do 3.o Juízo A do mesmo Tribunal, no período compreendido
entre 15 de Outubro e 12 de Dezembro de 2004.

6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.

6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.

Despacho n.o 20 051/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 5 e 6 do artigo 68.o e do n.o 2 do artigo 69.o,
ambos da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, atento o parecer favorável
do Conselho Superior da Magistratura, autorizo a remuneração de
dois quintos do seu vencimento ao licenciado Eduardo José Capela
de Sousa Paiva, juiz de direito do 2.o Juízo Cível do Tribunal Judicial
da Comarca de Silves, por acumulação destas funções com as de
juiz de direito no círculo judicial de Portimão, no período compreendido entre 13 de Abril e 15 de Julho de 2004.

Despacho n.o 20 057/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 5 e 6 do artigo 68.o e do n.o 2 do artigo 69.o,
ambos da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, atento o parecer favorável
do Conselho Superior da Magistratura, autorizo a remuneração de
dois quintos do vencimento à juíza da 1.a Vara Criminal do Porto
Maria Isabel Louro Xavier Fernandes de Castro Rocha, por acumulação destas funções com as de juíza da mesma Vara no período
de 13 de Abril de 2004 a 16 de Fevereiro de 2005, com excepção
das férias judiciais.

6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.
Despacho n.o 20 052/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 5 e 6 do artigo 68.o e do n.o 2 do artigo 69.o,
ambos da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, atento o parecer favorável
do Conselho Superior da Magistratura, autorizo a remuneração de
dois quintos do vencimento ao licenciado Fernando da Silva Bastos,
juiz de direito do 3.o Juízo Cível da Comarca do Barreiro, por acumulação dessas funções com as de juiz do círculo do Barreiro no
período compreendido entre 8 de Março e 30 de Novembro de 2004.
6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.

6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.
Despacho n.o 20 058/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 4 e 6 do artigo 63.o e do n.o 4 do artigo 64.o,
ambos da Lei n.o 60/98, de 27 de Agosto, atento o parecer favorável
do Conselho Superior do Ministério Público, autorizo a remuneração
de um quinto do vencimento ao licenciado Ernesto Carlos Reis Vaz
Pereira, actualmente procurador da República no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela e, ao tempo, procurador da República
no Tribunal de Trabalho de Bragança, por acumulação dessas funções
com as de procurador da República no Tribunal Administrativo e
Fiscal de Mirandela, no período compreendido entre 5 de Janeiro
e 22 de Junho de 2004, com exclusão do período de férias judiciais.
6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.

Despacho n.o 20 053/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas do n.o 6 do artigo 63.o e do n.o 4 do artigo 64.o,
ambos da Lei n.o 47/86, de 15 de Outubro, com a redacção introduzida
pelo artigo 1.o da Lei n.o 60/98, de 27 de Agosto, e na sequência
de informação nesse sentido da Procuradoria-Geral da República,
autorizo o abono de dois quintos do vencimento ao licenciado Manuel
José Gonçalves Pereira, procurador-adjunto no 2.o Juízo Criminal
de Oeiras, pela acumulação daquelas funções com as de procurador-adjunto na 3.a Secção de Processos, letra T, dos Serviços do Ministério Público da Comarca de Oeiras que iniciou em 1 de Março de
2005 e enquanto se mantiver em funções, com exclusão do período
das férias judiciais.

Despacho n.o 20 059/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas do n.o 6 do artigo 63.o e do n.o 4 do artigo 64.o,
ambos da Lei n.o 47/86, de 15 de Outubro, com a redacção introduzida
pelo artigo 1.o da Lei n.o 60/98, de 27 de Agosto, ouvido o Conselho
Superior do Ministério Público, autorizo o abono de três quintos do
vencimento à licenciada Inês Faria da Cruz Nascimento Ferreira
Advínculo Sequeira, procuradora-adjunta no Tribunal Judicial de Silves, por acumulação destas funções com as de procuradora-adjunta
no Tribunal Judicial de Albufeira, no período compreendido entre
6 de Janeiro e 31 de Março de 2003.

6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.

6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.

Despacho n.o 20 054/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 5 e 6 do artigo 68.o e do n.o 2 do artigo 69.o,
ambos da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, atento o parecer favorável
do Conselho Superior da Magistratura, autorizo a remuneração de
um quinto do vencimento ao licenciado Pedro Manuel Inácio Borges
Morgado, juiz de direito do 7.o Juízo do Tribunal de Pequena Instância
Cível de Lisboa (liquidatário), por acumulação destas funções com
as de juiz do 8.o Juízo do mesmo Tribunal, no período compreendido
entre 20 de Setembro de 2003 e 15 de Julho de 2004, exceptuados
os períodos de férias judiciais.

Despacho n.o 20 060/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 5 e 6 do artigo 68.o e do n.o 2 do artigo 69.o,
ambos da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, atento o parecer favorável
do Conselho Superior da Magistratura, autorizo a remuneração de
um quinto do seu vencimento à licenciada Lúcia Chandra Gracias,
juíza de direito no 3.o Juízo do Tribunal Judicial de Pequena Instância
de Lisboa, pelo exercício, em regime de acumulação, das funções
de juíza de direito no Tribunal Judicial da Comarca de Albufeira,
nos períodos compreendidos entre 6 de Outubro de 2000 e 18 de
Janeiro de 2001 e entre 15 de Setembro de 2002 e 15 de Julho de
2004, com exclusão das férias judiciais.

6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.

6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.

Despacho n.o 20 055/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 5 e 6 do artigo 68.o e do n.o 2 do artigo 69.o,
ambos da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, atento o parecer favorável
do Conselho Superior da Magistratura, autorizo a remuneração de
dois quintos do seu vencimento ao licenciado Bruno Jorge Galaz Coelho de Oliveira Pinto, juiz de direito no 2.o Juízo Cível do Tribunal
de Portimão, pelo exercício em regime de acumulação destas funções
com as de juiz de direito do 3.o Juízo Cível do mesmo Tribunal,
no período compreendido entre 1 de Outubro e 30 de Novembro
de 2004.

Despacho n.o 20 061/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas do n.o 6 do artigo 63.o e do n.o 4 do artigo 64.o,
ambos da Lei n.o 47/86, de 15 de Outubro, na redacção introduzida
pela Lei n.o 60/98, de 27 de Agosto, atento o parecer favorável da
Procuradoria-Geral da República, autorizo a remuneração de dois
quintos do vencimento ao licenciado Adão Paulo Marinho da Conceição Carvalho, procurador-adjunto no Tribunal da Comarca de
Olhão, por acumulação de funções no Tribunal da Comarca de Vila
Real de Santo António, no período compreendido entre 21 de Fevereiro e 22 de Maio de 2005, com exclusão das férias judiciais.

6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.

6 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.

Despacho n.o 20 056/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 5 e 6 do artigo 68.o e do n.o 2 do artigo 69.o,
ambos da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, atento o parecer favorável
do Conselho Superior da Magistratura, autorizo a remuneração de
um quinto do vencimento à licenciada Isabel Eugénia Luz Pestana
de Vasconcelos Pereira Ramos, juíza de direito do 1.o Juízo B do
TIC do Porto, por acumulação dessas funções com as de juíza de

Despacho n.o 20 062/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 5 e 6 do artigo 68.o e do n.o 2 do artigo 69.o,
ambos da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, atento o parecer favorável
do Conselho Superior da Magistratura, autorizo a remuneração de
quatro quintos do seu vencimento ao licenciado Francisco Maria Barbedo Marques Ferreira da Silva, juiz de direito colocado no tribunal
de Paredes Penafiel, por acumulação das funções desempenhadas ao

