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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

12 DE JANEIRO DE 2021 

Teleconferência 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Atos de gestão: 

 

a) Deliberado ratificar o despacho n.º 054/CSTAF/2020, de 16 de dezembro de 

2020, relativo a uma ordem de pagamento nos termos do n.º 4 do artigo 172.º 

do CPTA – Processo n.º 863/05.3BELRA-B/93. 

b) Deliberado ratificar o despacho n.º 055/CSTAF/2020, de 16 de dezembro de 

2020, relativo à prorrogação do estágio de um Senhor Juiz de Direito, em 

regime de estágio. 

c) Deliberado ratificar o despacho n.º 057/CSTAF/2020, de 17 de dezembro de 

2020, relativo à designação da Senhora Juíza de Direito Mariana Brandão de 

Pinho Noites como formadora.  

d) Deliberado ratificar o despacho n.º 059/CSTAF/2020, de 28 de dezembro de 

2020, relativo à homologação do Plano Individual de Estágio de um Senhor 

Juiz de Direito, em regime de estágio.  

e) Deliberado ratificar o despacho n.º 060/CSTAF/2020, de 28 de dezembro de 

2020, relativo a uma ordem de pagamento nos termos do n.º 4 do artigo 172.º 

do CPTA – Processo n.º 353/16.9BEBRG-A.  

f) Deliberado ratificar o despacho n.º 061/CSTAF/2020, de 28 de dezembro de 

2020, relativo a uma ordem de pagamento nos termos do n.º 4 do artigo 172.º 

do CPTA – Processo n.º 555/18.3BEBRG-A.  

g) Deliberado ratificar o despacho n.º 001/CSTAF/2021, de 6 de janeiro de 2021, 

relativo à prorrogação do prazo para a tomada de posse da Senhora Juíza de 

Direito Helena Filipa Escairo Brandão Linhares. 

h) Deliberado nomear três Juízes Militares para as secções de contencioso 

administrativo dos Tribunais Centrais Administrativos Sul e Norte. 
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i) Deliberado afetar, provisoriamente, a Senhora Juíza de Direito, Dra. Noémia 

Maria Ferreira Fernandes Santos ao Juízo de Contratos Públicos do TAC de 

Lisboa, continuando colocada como efetiva no Juízo Social do TAC de Lisboa. 

j) Deliberado designar os Senhores Vogais, Juiz de Direito Jorge Manuel 

Monteiro da Costa e Juíza de Direito Eliana Cristina de Almeida Pinto, para 

exercerem funções no Conselho em regime de tempo parcial.  

k) Deliberado desligar do serviço a Senhora Juíza Conselheira Maria Cristina Gallego 

dos Santos. 

l) Deliberado nomear, em comissão de serviço, a Senhora Juíza Conselheira 

Maria Cristina Gallego dos Santos para movimentar processos da Secção de 

Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo. 

m) Deliberado nomear a Senhora Juíza Desembargadora Fernanda de Fátima 

Esteves como representante do Conselho para integrar grupo de trabalho no 

Ministério da Justiça para equacionar medidas legislativas para agilizar a 

justiça administrativa e fiscal. 

n) Deliberado desencadear o procedimento para nomeação dos Presidentes das 

Zonas Geográficas, dos Tribunais Administrativos e Fiscais, fixando-se em 8 

dias o prazo para os senhores juízes desembargadores habilitados com o 

curso de formação próprio se candidatarem e indicarem as zonas geográficas 

pelas quais têm preferência. 

 

 

Lisboa, 14 de janeiro de 2021 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

Helena Telo Afonso 


