
10 de Fevereiro 2021. www.diariodosacores.ptREGIONAL4

Comarca dos Açores diminuiu número de   
processos pendentes em 2020, apesar da pandemia

O Tribunal Judicial da Comarca dos 
Açores manteve em 2020 a diminui-
ção do número de processos judiciais 
pendentes, apesar das condicionantes 
provocadas pela pandemia de Co-
vid-19 que levaram a uma “menor 
celeridade”. 

A conclusão consta do relatório 
anual de gestão do tribunal, divulgado 
na segunda-feira.

“Não obstante a relativa paragem em 
razão da pandemia por coronavírus e a 
menor celeridade decorrente da toma-
da de medidas de segurança sanitária, 
que por força afectaram a marcha dos 
processos, e bem assim a circunstân-
cia de durante o primeiro semestre ter 
estado privado de juízes em três ilhas, 
o Tribunal Judicial da Comarca dos 
Açores manteve a linha de diminuição 
geral das pendências, o que não pode 
deixar de ser sublinhado num contexto 
em que cumpriu a sua função à partida 
diminuído em cinco juízes (incluindo 
aqueles três), sem computar as natu-
rais ausências por razões legítimas”, 
lê-se no documento.

O relatório aponta que, para haver 
esta diminuição, foram tomadas “me-
didas de gestão de modo a diminuir o 
impacto das deficiências, medidas que 
implicaram a intervenção, por junto, 
de vinte e cinco juízes”. 

Segundo o documento, em 2020, a 
pendência oficial da Comarca dos Aço-

res foi de 7.900 processos e, em com-
paração com 2019, a pendência geral 
diminuiu cerca de 2%.

Em 2020 verificou-se um aumento 
em 41 dias da duração máxima estima-
da para uma decisão final (passando 
de 175 para 216 dias).

Nas conclusões do relatório lê-se 
também que foi detectado em alguns 
juízos um “significativo aumento das 
entradas”, mas que os “resultados al-

cançados” foram positivos.
Na parte referente às “necessidades 

materiais e humanas” é apontada a ne-
cessidade de assegurar dois juízes no 
Juízo Local Genérico da Horta e de “as-
segurar o efectivo preenchimento dos 
lugares de juiz do” Juízo Local de Santa 
Cruz da Graciosa e das Flores, lugares 
que ficaram por preencher em 2019.

O documento alerta para a neces-
sidade de “reverter a degradação do 

equipamento”, ao nível de computado-
res, impressos, sistemas de gravação e 
telefones.

“Para cabal rendimento dos seus seis 
juízes são necessárias mais duas salas 
de audiências em Angra do Heroísmo, 
ar condicionado no Palácio da Justiça 
de Ponta Delgada e reparação do res-
pectivo sistema nos Palácios da Justi-
ça de Ribeira Grande e Santa Cruz das 
Flores”, lê-se ainda no relatório anual.

Câmara de Ponta Delgada negoceia aquisição 
de imóveis da Azores Parque, PS pede explicações

A Câmara Municipal de Ponta Del-
gada confirmou estar em negociações 
com o administrador de insolvência da 
Azores Parque para a aquisição de bens 
imóveis pertencentes à antiga empre-
sa pública, lamentando a “tentativa de 
aproveitamento político” com a divulga-
ção das negociações. 

Na Segunda-feira, foram enviados às 
redacções, de forma anónima, os e-mails 
da negociação em causa, trocados entre o 
advogado da autarquia, o administrador 
de insolvência e a Comissão de Credores 
da Massa Insolvente.

“A Câmara Municipal confirma a exis-
tência de negociações entre o advogado 
da Câmara Municipal e o administrador 
de insolvência, com vista à aquisição de 
bens imóveis integrados no activo da 
Massa, em resposta a proposta formu-
lada pelo administrador de insolvência 
e dirigida à Câmara Municipal, conside-
rando o interesse na aquisição dos imó-
veis em causa, a qual se mantém”, afirma 
o município.

Segundo a autarquia, as negociações 
“têm por finalidade a celebração de con-
trato-promessa de compra e venda de 
património para o Município de Ponta 
Delgada, considerado de interesse públi-
co: o terreno em que se encontra instala-
do o parque de máquinas do município 
e que se encontra arrendado pelo muni-
cípio à Massa Insolvente até ao dia 1 de 

Outubro de 2023; um terreno adjacente 
a este parque de máquinas e necessário à 
respectiva expansão; e a estrada Azores 
Parque”. 

A aquisição destes imóveis, de acor-
do com a autarquia, só teria lugar após 
1 de Outubro de 2023, “sendo a sua 
aquisição absolutamente essencial, pois 
o Município de Ponta Delgada necessita 
de um parque de máquinas e o processo 
de aquisição de um novo terreno para tal 
fim e construção das infra-estruturas ne-
cessárias a um novo parque de máquinas 
seria mais onerosa do que a aquisição do 
terreno em que está instalado o actual 
parque de máquinas, sendo também de-

morada no tempo”.
Por outro lado, continua a Câmara, “a 

estrada Azores Parque, embora integra-
da na Massa Insolvente e não sendo uma 
via de comunicação regional ou muni-
cipal, está aberta à circulação pública, 
sendo urgente resolver tal situação, dado 
que esta via liga a estrada EN3-1ª ao Ca-
minho da Adutora, dando acesso ao par-
que de máquinas e a habitações implan-
tadas na extensão da via”.

A autarquia aponta ainda que, no 
âmbito destas negociações, “haveria lu-
gar a transacção judicial em dois pro-
cessos que envolvem o Município de 
Ponta Delgada e a Massa Insolvente 

uma acção de impugnação da resolução 
em benefício da massa insolvente da 
Azores Parque interposta pelo Municí-
pio de Ponta Delgada”, como apenso ao 
processo de insolvência da Azores Par-
que e “uma acção de verificação ulterior 
de créditos contra a massa insolvente 
da Azores Parque”.

“A Câmara Municipal esclarece que as 
negociações decorrem com total transpa-
rência de procedimentos, pelos normais 
meios utilizados para esta finalidade, la-
mentando a tentativa de aproveitamen-
to político da divulgação das negociações 
em curso”, conclui a autarquia presidida 
por Maria José Lemos Duarte.

PS:Pprocesso da Azores Parque 
“envolto numa nebulosa”

Os vereadores do Partido Socialista 
dos Açores avançaram, entretanto que 
irão, hoje, solicitar explicações à Presi-
dente de Câmara na reunião de Câmara.

“No entendimento dos vereadores so-
cialistas, o processo de venda da Azores 
Parque está envolto numa nebulosa, com 
omissões e ocultação de informação, por 
parte da maioria do PSD na Câmara 
Municipal de Ponta Delgada, pelo que se 
exige rigor e transparência em todo este 
processo, bem como em todos os proces-
sos que envolvem o bem público”, lê-se 
numa nota emitida ontem.


