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PLANO DE CONTINGÊNCIA ESPECÍFICO PARA RESPONDER A UM CENÁRIO DE EPIDEMIA 

PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

I 

Introdução 

 

§ 1 Tendo em consideração o actual estado de emergência em matéria de saúde pública 

decretado pela Organização Mundial de Saúde, em razão da propagação de infecções do 

aparelho respiratório de origem viral, concretamente as causadas pelo agente 

Coronavírus (SARS-Cov-2 e COVID-19), e tendo em linha de conta as recomendações 

daquela organização, o teor do Despacho 2836-A/2020, de 2.3.2020, dos Gabinetes das 

Ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública, do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social e da Saúde, bem como as orientações da Direcção 

Geral da Saúde (DGS), especialmente a Orientação 6/2000, de 26.2.2020, e a da 

Direcção Geral da Administração da Justiça (DGAJ), concretamente de 2.3.2020, foi 

elaborado um Plano de Contingência pelo Administrador Judiciário visando, então, 

apenas os oficiais de justiça. 

 

§ 2 Seguidamente, pela Divulgação 59/2020, de 4.3.2020, do Conselho Superior da 

Magistratura (CSM), veio este órgão solicitar, desta feita aos presidentes dos Tribunais 

de Comarca, o delinear de um tal plano, com referência aos magistrados. Porque a 

questão é sanitária, haveria toda a conveniência em que o plano a delinear fosse único. 

Não se tendo processado assim as coisas, importa formular um que abranja o que já 

antes fora definido para os oficiais de justiça, de modo que a todos abarque, já que 

sendo a matéria a todos respeitante, magistrados e oficiais de justiça, é por força ao 

Presidente que cabe dispor (arts. 94.º/1 e 104.º/2 LOSJ). Será deste modo desenhado de 

acordo com os actos normativos acima referidos e ainda, atendendo às especificidades 

da Região Autónoma dos Açores, com o disposto no Despacho 331/2020, de 5.3.2020, 

da Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores, e nas Circulares Normativas da 

Direcção Regional da Saúde dos Açores (DRSA) 2/2020 de 26.1.2020 e 11/2020, de 

28.2.2020. 

 

II 

Plano de acção 

 

§ 3 A estruturação do nível de resposta é definida atendendo ao actual conhecimento da 

propagação da doença e desencadeia-se a três níveis: 1 divulgação de informação; 2 

recomendações sobre cuidados de higiene e precauções de contágio; 3 Monitorização de 

eventuais casos suspeitos. Ficará ainda prevista a hipótese de afectação de recursos no 

caso de ser necessário assegurar apenas o serviço urgente. 

 

A) Nível 1: Divulgação de Informação 

 

a) Com a entrada em vigor do plano de contingência e acção, até que se justifiquem 

procedimentos diferentes, serão divulgados nos suportes físicos dos vários 
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núcleos de secretaria da Comarca, os comunicados, orientações e informações 

publicadas pela DGS no site www.dgs.pt. 

b) Sempre que se justificar, serão emitidas explicações internas sobre algumas 

dúvidas que surjam no âmbito daqueles comunicados, orientações e 

informações. 

c) Serão identificadas as áreas de isolamento, definidas nos termos do ponto 5.2.1 

da Orientação 6/2020 (DGS), de 26.2.2020, e no ponto 2 da Divulgação 59/2020 

(CSM), de 4.3.2020. 

 

B) Nível 2: Recomendações sobre cuidados de higiene, precauções de contágio 

e medidas preventivas 

 

a) Nos pontos de entrada dos diversos edifícios existentes na Comarca dos Açores 

e nos locais de maior afluxo de pessoas, serão colocados dispensadores de 

higienização anti-séptica para mãos, logo que sejam fornecidos pela DGAJ, para 

todos o que trabalhem ou se desloquem às instalações da Comarca possam 

desinfectar as mãos nos termos recomendados pela DGS; 

b) Sempre que possível deverão ser cumpridos os procedimentos básicos da 

higienização das mãos (lavagem com água e sabão durante pelo menos 20 

segundos, cobrindo todas as superfícies e esfregando-as na totalidade); 

c) Deverão sempre ser seguidos os procedimentos de etiqueta respiratória, como 

evitar tossir ou espirrar para as mãos, fazendo-o antes para o antebraço ou 

manga, com o aquele flectido, ou usando lenço de papel, sendo imperioso 

higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias; 

d) Deverão ser implementados procedimentos de colocação de máscara cirúrgica 

para aqueles que tenham realizado, nos últimos 14 dias, viagens a países 

actualmente afectados pela doença ou tenham tido contacto com casos suspeitos 

ou confirmados de SARS-CoV-2 e COVID-2019, nos termos definidos pela 

OMS, incluindo a higienização das mãos antes de colocar, e após remover, a 

máscara;  

e) Também devem ser adoptados procedimentos defensivos de conduta social, 

evitando-se o aperto de mão e contactos próximos com terceiros. 

f) A circulação de processos físicos entre unidades de secretaria e entre estas e 

gabinetes de magistrados será, sempre que possível, evitada, privilegiando-se as 

comunicações e trabalho por via electrónica. 

g) Ficam vedadas visitas de estudo aos edifícios afectos à Comarca dos Açores. 

h) Qualquer magistrado ou funcionário judicial que tenha viajado ou se proponha 

viajar para área do globo considerada de risco deve prontamente informar o 

Presidente do Tribunal, a Senhora magistrada Coordenadora do MP ou o Senhor 

administrador Judiciário, conforme os casos, mas sempre com conhecimento ao 

primeiro. 

i) Em tratando-se de informação de carácter íntimo, e, portanto, não havendo nisso 

obrigatoriedade, qualquer magistrado ou funcionário judicial que padeça de 

enfermidade do foro imunológico ou outra que implique certa vulnerabilidade 

diante de agente patogénico como o em causa, comunicá-la-á ao Presidente do 
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Tribunal, à Senhora magistrada Coordenadora do MP ou ao Senhor 

administrador Judiciário, conforme os casos, mas sempre com conhecimento ao 

primeiro, a fim de se diligenciar por adicionais medidas de protecção 

 

C) Nível 3: Monitorização de eventuais casos suspeitos 

 

C.1 Comunicações 

 

A suspeita de magistrado ou funcionário judicial com sinais e sintomas de 

COVID-19 (dores musculares, febre alta, tosse seca e dificuldades 

respiratórias) ou ligação epidemiológica alguém suspeito nesse particular, e 

sem prejuízo de ser levada sempre ao conhecimento do Presidente do 

Tribunal, é comunicada directamente: a) ao juiz Presidente (tm: 968 269 045 

/ VoIP: 713596), tratando-se de juiz; b) à magistrada Coordenadora do 

Ministério Público (tm. 919 024 073 / VoIP 713597), tratando-se de 

magistrado do Ministério Público; e, tratando-se de funcionário judicial c) ao 

responsável pelo núcleo da secretaria, cujo VoIP e número de telemóvel 

deverá ser fornecido com antecedência, d) ao Administrador judiciário (tm. 

tm 962 305 563 / VoIP 713600) e ao e) Ponto Focal da Comarca para a SST, 

Sr. Dr. Paulo Rodrigues, do Gabinete de Apoio à Gestão (tm. 964 438 917 / 

VoIP 713563). A suspeita referida deverá ser reportada ao CSM, PGR ou à 

DGAJ, conforme os casos. 

 

      C.2 Procedimentos 

 

  C2.1 No local de trabalho 

 

   C.2.1.1 Aspectos comuns 

 

1. Nas situações estritamente necessárias (p. ex. dificuldade de 

locomoção do paciente) deverá ser solicitada assistência para 

acompanhamento até à sala de “isolamento” com guarda de distância 

de segurança (superior a 1 metro do paciente). 

2. O acompanhante, que será o responsável pelo núcleo da secretaria, ou 

quem o substituir, deve colocar, antes de iniciar a assistência, 

máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprir as 

precauções básicas de controlo de infecção quanto à higiene das 

mãos, após contacto com o paciente. 

3. Se a condição clínica do paciente o consentir, deve ele mesmo ajustar 

máscara cirúrgica em termos de permitir a oclusão completa do nariz, 

boca e áreas laterais da face, máscara que, sempre que estiver 

húmida, deve ser substituída. 

4. Depois de o paciente se encontrar na área de isolamento é contactada 

a Linha de Saúde Açores (808 24 60 24) e anotada a hora da 

realização do contacto telefónico e o nome do profissional de saúde 

que atendeu. A pessoa isolada não deve em caso algum abandonar 

a área de isolamento, sem ordem expressa das autoridades de 

mailto:gestao.comarca.acores@tribunais.org.pt


 
TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DOS AÇORES 

CONSELHO DE GESTÃO 
 

4 
 Rua Marquês da Praia e Monforte, 31 a 33 – 9500-089 PONTA DELGADA 

Telef. 296 209 670 – Correio eletr.: gestao.comarca.acores@tribunais.org.pt 

saúde, devendo, porém, ter acesso em exclusivo a uma casa de 

banho, e nem deve nessa área entrar qualquer pessoa que não seja 

pessoal médico ou paramédico autorizado. 

 

C.2.1.1.1 Suspeita não validada 

 

5. Após avaliação, o profissional do Linha de Saúde Açores informa o 

paciente se se trata de caso suspeito não validado, caso em que define 

os procedimentos habituais adequados à situação clínica daquele, 

devendo o doente, então, informar as pessoas referidas em C1, 

conforme os casos e, sempre, o juiz Presidente. 

6. Na hipótese referida no número antecedente o juiz Presidente 

comunica o facto ao CSM, à magistrada Coordenadora do MP e ao 

Administrador Judiciário, ficando o processo encerrado para o 

COVID-19, devendo proceder-se à limpeza e desinfeção do local, 

conforme orientações da autoridade de saúde. 

 

C.2.1.1.2 Suspeita validada 

   

7. Sendo validada a suspeita, é determinada pela autoridade de saúde 

competente o transporte do paciente para o Hospital de Referência, 

permanecendo aquele até essa altura na área de isolamento com 

máscara cirúrgica (caso a condição clínica o permita). 

8. O acesso das outras pessoas à área de isolamento fica interditado 

(exceto àqueles que forem designados para prestar assistência), até à 

validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela 

Autoridade de Saúde Local. 

9. Para efeitos do referido no ponto anterior o Administrador Judiciário 

providenciará pela limpeza e desinfeção (descontaminação) da área 

de isolamento, pelo reforço da limpeza e desinfeção das superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo paciente 

confirmado com o COVID-19, armazenará os resíduos do caso 

confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 mícron), 

que, após fechado, será separado e enviado para operador licenciado 

para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

10. O juiz Presidente, através do Gabinete de Apoio à Gestão, colaborará 

com as autoridades de saúde locais, nomeadamente com o Delegado 

de Saúde Concelhio, na identificação dos contactos próximos do 

paciente cuja suspeita de infecção foi validada e informará os 

magistrados e funcionários acerca do caso suspeito e validado. 

11. É aplicável, com as devidas adaptações, o estabelecido acima no 

ponto 6, quanto a comunicações. 

 

         C.2.2 Suspeita fora de local de trabalho 

   

12. Qualquer magistrado ou funcionário judicial com sinais e sintomas de 

COVID-19 e ligação epidemiológica deve informar, por via 

telefónica e evitando a deslocação ao local onde exerce funções, o 

juiz Presidente do Tribunal, que dará conta do facto à magistrada 
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Coordenadora do Ministério Público e ao Administrado Judicial, 

conforme os casos, determinando ou articulando com estes a 

possibilidade do exercício de funções através do sistema VPN, ou 

outro que se mostre adequado, sendo as diligências asseguradas pelos 

respetivos substitutos, de acordo com as regras vigentes, devendo o 

magistrado ou funcionário judicial retomar o exercício de funções 

logo que possível e desde que o caso suspeito não seja validado. 

 

D)  Garantia de funcionamento dos serviços em caso de necessidade de fecho 

ao trabalho ordinário 

 

§ 4 Havendo necessidade, por indicação das autoridades de saúde pública, do fecho dos 

edifícios, é acautelado o serviço urgente previsto nos arts. 36.º/2 L 62/2013, de 26.8 

(Lei Orgânica do Sistema Judiciário) e 53.º/1 do DL 49/204, de 27.3, que regula aquele 

diploma, concretamente o assim classificado no Código de Processo Penal, na lei de 

cooperação judiciária internacional em matéria penal, na lei de saúde mental, na lei 

de protecção de crianças e jovens em perigo e no regime jurídico de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros, ou, ainda, conforme sugestão do 

CSM na “Divulgação 59/2020” (ponto 1), qualquer outro considerado inadiável, por 

estarem em causa direitos fundamentais e/ou em que haja efectiva possibilidade de 

dano irreparável, se não acudido. 

 

§ 5 Para esta hipótese, dispõe-se na tabela infra sobre o número de juízes, magistrados 

do Ministério Público e funcionários judiciais que garantirão, em turnos semanais, por 

um período previsível de quatro semanas, porventura prorrogável, o serviço urgente 

referido supra no § 4: 

 

Município Juízos, DIAP e Unidades de processos SU OJ Juízes Procuradores 

Ponta Delgada 

Unidade Central 
  

2 2 

Juízo Central Cível e Criminal X 2 

Juízo de Família e Menores X 2 

Juízo do Trabalho X 1 

Juízo de Instrução Criminal X 1 

Juízo Local Cível 
  

Juízo Local Criminal X 2 

   DIAP X 2 

M.º P.º - Juízo de Família e Menores X 1 

M.º P.º - Juízo do Trabalho X 1 

   Apoio Técnico ao Conselho de Gestão X 1 

    

Ribeira Grande 

Unidade Central 
  

Juízo Local Cível 
  

Juízo Local Criminal X 2 

Serviços do Mº Pº X 1 

    
Vila Franca 

Campo 

Serviços judiciais e do Ministério Público X 2 

Tribunal de Execução das Penas X 2 

    Nordeste Juízo de proximidade 
  

    Povoação Juízo de proximidade 
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Angra do 

Heroísmo 

Unidade Central 
  

1 1 

Juízo Central Cível e Criminal X 2 

Juízo Local Cível 
  

Juízo Local Criminal X 2 

Serviços do Mº Pº X 2 

    

Praia da Vitoria 

Juízo Local competência genérica 
  

Juízo Misto de Família, Menores e do Trabalho X 1 

Serviços do Mº Pº X 1 

      
Horta Serviços judiciais e do Ministério Público X 2 1 1 

      Santa Cruz da 

Graciosa 
Serviços judiciais e do Ministério Público X 2 1 1 

      Santa Cruz das 

Flores 
Serviços judiciais e do Ministério Público X 2 1 1 

      São Roque do 

Pico 
Serviços judiciais e do Ministério Público X 2 1 1 

      Velas Serviços judiciais e do Ministério Público X 2 1 1 

      Vila do Porto Serviços judiciais e do Ministério Público X 2 1 1 

 

§ 6 Num tal contexto, será efectivado por via electrónica e por videoconferência todo o 

serviço que não requeira a presença física de quem nele intervém. 
 

E) Áreas de isolamento, equipamentos e produtos  
 

§ 7 Para efeitos do que se dispõe acima em C.2.1 são definidas como áreas de 

isolamento, por referência a cada um dos serviços as que constam da tabela seguinte: 
 

Município Juízos, DIAP e Unidades de processos Áreas de isolamento 

Ponta Delgada 

Unidade Central 

Sala de advogados no Palácio de 

Justiça e também no Palácio do 

Marquês 

Juízo Central Cível e Criminal 

Juízo de Família e Menores 

Juízo do Trabalho 

Juízo de Instrução Criminal 

Juízo Local Cível 

Juízo Local Criminal 

 DIAP 

M.º P.º - Juízo de Família e Menores 

M.º P.º - Juízo do Trabalho 

 Apoio Técnico ao Conselho de Gestão 

   

Ribeira Grande 

Unidade Central 

Sala de advogados 
Juízo Local Cível 

Juízo Local Criminal 

Serviços do Mº Pº 

   
Vila Franca 

Campo 

Serviços judiciais e do Ministério Público 
Sala de advogados 

Tribunal de Execução das Penas 

   Nordeste Juízo de proximidade 
 

   Povoação Juízo de proximidade 
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Angra do 

Heroísmo 

Unidade Central 

Gabinete das inspeções no Piso 0 

Juízo Central Cível e Criminal 

Juízo Local Cível 

Juízo Local Criminal 

Serviços do Mº Pº 

   

Praia da Vitoria 

Juízo Local competência genérica 
Espaço da antiga secretaria do M.º 

P.º no Piso 1 
Juízo Misto de Família, Menores e do Trabalho 

Serviços do Mº Pº 

   

Horta Serviços judiciais e do Ministério Público 
Último gabinete no corredor do Piso 

1 (antes das escadas com saída pelas 

traseiras) 

   Santa Cruz da 

Graciosa 
Serviços judiciais e do Ministério Público Gabinete dos exames médicos 

   Santa Cruz das 

Flores 
Serviços judiciais e do Ministério Público Gabinete dos exames médicos 

   São Roque do 

Pico 
Serviços judiciais e do Ministério Público Sala vaga no corredor 

   Velas Serviços judiciais e do Ministério Público Gabinete dos exames médicos 

   Vila do Porto Serviços judiciais e do Ministério Público Gabinete de inquéritos 

 

§ 8 As referidas áreas de isolamento, que devem ter ventilação natural ou mecânica, 

possuir revestimentos lisos e laváveis e estar equipadas com telefone, cadeira ou 

marquesa, kit com água e alguns alimentos não perecíveis, estarão ainda munidas dos 

seguintes equipamentos e produtos: solução anti-séptica de base alcoólica-SABA (que 

também estará disponível à entrada do edifício e noutros locais considerados 

necessários; cf. supra B/a); saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 mícron); 

máscaras cirúrgicas; toalhetes de papel; desinfectante para superfícies; luvas 

descartáveis; termómetro; e equipamento de limpeza único. 

 

F)  Outros 

  

§ 9 Através do Administrador Judiciário, os secretários de justiça e responsáveis por 

núcleos da secretaria diligenciarão no mais breve espaço de tempo para: 

a. Divulgar o Plano de Contingência a todos e funcionários de justiça e 

informar sobre os procedimentos específicos a adotar perante um Caso 

Suspeito, conforme referido em C; 

b. Afixar o folheto informativo, em anexo, nas áreas de isolamento e nos 

locais das secretarias que proporcionem a transmissão da sua mensagem 

de modo eficiente e eficaz ao maior número possível de pessoas; 

c. Contactar as empresas prestadoras de serviços de limpeza, alertando-as 

para a necessidade de redobrar os cuidados a tomar nos atos de limpeza, 

os quais deverão ser mais frequentes e visíveis, bem como para a 

necessidade de efetuar a limpeza das áreas de isolamento nos termos 

definidos pela DGS.  

 

§ 10 Nos casos em que, nas áreas de isolamento acima estabelecidas, não seja possível 

colocar um telefone, dado o número exíguo dos mesmos, deverão ser informados os 

magistrados e funcionários de justiça que, antes de entrarem nessa área, deverão levar 
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um telefone móvel para efetuarem o contacto com a Linha de Saúde Açores (808 24 

60 24). 
 

§ 11 Sob direcção do Administrador Judiciário os secretários de justiça efectuam o 

levantamento das existências e das necessidades relativas aos equipamentos e produtos 

constantes no ponto supra E-§8, e informam a gestão, para se desencadearem os 

procedimentos adequados para satisfazer as necessidades de todos os serviços. No 

mesmo prazo informarão igualmente a gestão das condições das áreas de isolamento e 

da existência de telefone fixo nesses locais. 

 

§ 12 Considerando que há um vasto número de tarefas da secretaria que podem ser 

realizadas à distância, nomeadamente na tramitação dos processos e na realização de 

diligências por vídeo ou teleconferência; tendo presente que os serviços de secretaria 

que são imprescindíveis que continuem em funcionamento são os acima (§ 5) 

identificados (SU assinalados com x), com vista a articular com o IGFEJ, I.P. a 

necessidade de equipamentos informáticos que permitam esse desiderato (portáteis com 

webcam e cartões VPN na quantidade de um para cada um dos serviços assinalados), os 

senhores secretários de justiça, sob direcção do Administrador Judiciário, informam a 

gestão do número de portáteis com webcam disponíveis e de utilizadores com cartão 

VPN. 

 

§ 13 Providenciar-se-á pela instalação de VPN relativamente a todos os magistrados que 

não o tenham. 

 

Dê-se conhecimento a todos os magistrados e funcionários de justiça da Comarca, aos 

magistrados do TAF-PDL e comunique-se ao CSM, PGR, DGAJ, Presidente do TAF-

PDL e DRSA. 

 

Ponta Delgada, 9 de Março de 2020 

 

O Presidente do Tribunal 

 (e do Conselho de Gestão) 
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