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Publicidade 

 

(Art.º 8º do Regulamento dos critérios de reafectação de juízes, afetação de processos e acumulação de funções) 

  
Substituição e acumulação de funções no Juízo de Família e Menores de Santa Maria da Feira (Juiz 2) 

entre 04 de janeiro e 04 de fevereiro de 2022 

 

  

            De acordo com o despacho proferido pelo Exmo. Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, 

em 03/01/2022, a concordar com a proposta apresentada pelo Exmo. Senhor Juiz Presidente da Comarca, tendente a  

colmatar as necessidades de serviço verificadas no Juízo de Família e Menores de Santa Maria da Feira,  decorrentes da 

ausência ao serviço da Senhora Juíza titular do lugar de juiz 2, com efeitos a partir de 04-01-2022 e com duração previsível 

até final da primeira semana (dia 04) de fevereiro de 2022, o respetivo serviço será assegurado, ao abrigo de uma medida 

gestionária de acumulação de funções, a par da substituição legal, nos seguintes termos: 

- o Juiz 1 do Juízo do Família e Menores de Santa Maria da Feira, com o auxílio dos juízes estagiários que tem a seu 

cargo, assegurará: 

a) o expediente de todos os processos de natureza urgente; 

b) as diligências a realizar nos processos de natureza urgente; 

c) o expediente relativo aos processos não urgentes com número terminado nos algarismos 1 e 2; 

d) as diligências agendadas para as tardes de segunda-feira e terça-feira; 

- o Juiz do Juízo de Família e Menores de São João da Madeira, assegurará o expediente relativo aos processos de natureza 

não urgente com número terminado nos algarismos 3, 4, 5 e 6; 

- o Juiz 1 do Juízo de Competência Genérica de Espinho, assegurará o expediente relativo aos processos de natureza não 

urgente com número terminado nos algarismos 7, 8, 9 e 0; 

- o juiz pertencente ao quadro previsto no art.º 107.º do DL n.º 49/2014, de 27 de março RLOSJ), assegurará as diligências 

designadas para a tarde do dia 14 e para a manhã do dia 28 de janeiro (sextas feiras); 

- o Juiz 1 do Juízo Local Cível de Santa Maria da Feira, assegurará as diligências designadas para as tardes dos dias 6 de 

janeiro e 3 fevereiro (quintas-feiras); 

- o Juiz 2 do Juízo Local Cível de Santa Maria da Feira, assegurará as diligências designadas para as tardes dos dias 13 e 

27 de janeiro (quintas-feiras) e para a manhã do dia 4 de fevereiro (sexta feira). 

 

 

 

 
 


