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Extrato da Deliberação da reunião do Conselho de Gestão da Comarca de Leiria, do dia 14.02.2019 

“Ponto 2 (Discussão das notícias referentes à falta de acessibilidades nos edifícios do 

Tribunal): 

Analisadas e discutidas as notícias referentes à falta de acessibilidades nos edifícios do Tribunal, 

publicadas na imprensa escrita, designadamente em 31-01-2019 pela Agência Lusa, Diário de Noticias, 

Jornal Noticias, Jornal de Leiria e Diário de Leiria, e difundidas nos meios de comunicação audiovisual, 

foi deliberado, por unanimidade, esclarecer os seguintes pontos: 

- A entidade titular e responsável pelas instalações dos Tribunais é o Estado Português - 

Ministério da Justiça; 

- A sala de audiências principal do Palácio da Justiça de Leiria, recentemente remodelada por 

ação do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (I.G.F.E.J.), encontra-se dotada, no 

seu interior, de condições de mobilidade para pessoas que se deslocam em cadeira de rodas. Essas 

condições foram garantidas por ação dos Órgãos de Gestão da Comarca, que no momento da receção da 

obra logo apontaram a subsistência de um obstáculo arquitetónico, sendo este removido unicamente por 

ação dos Órgãos de Gestão da Comarca. 

- No entanto, para aceder a essa sala provindas do exterior, as pessoas com mobilidade reduzida 

são, de facto, obrigadas a ascender/ultrapassar dois lanços de escadas, nos quais se encontram 

instaladas duas das três plataformas elevatórias existentes. Estas plataformas avariam frequentemente, e 

a sua reparação é morosa e dispendiosa. Os mecanismos encontram-se obsoletos, não existindo 

habitualmente peças no mercado para a respetiva reparação, fator que, aliado à própria tramitação 

burocrática e demorada dos procedimentos legais de contratação pública, determina que cada reparação 

demore vários meses a ser realizada. Na atualidade, encontram-se avariadas as três plataformas, 

estando a Comarca a desenvolver procedimento de reparação (aguarda-se a apresentação de orçamento 

por parte da empresa contactada). 

- Para superar este problema, a Comarca tem proposto repetidamente, designadamente em 

vários relatórios e múltiplos ofícios e reuniões, à entidade com competência exclusiva para o efeito - O 

Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, a instalação de elevador no Palácio da 

Justiça de Leiria, o que, conforme projeto elaborado pela D.G.A.J., dispensará as plataformas. Aguarda-
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se que esta entidade realize tais obras. 

- A rampa de acesso colocada no rés-do-chão do edifício, amovível, foi aplicada pela Comarca 

para resolução provisória do problema do acesso às salas de audiência aí existentes. Não sendo a 

solução ideal, é preferível à inexistência de acesso, ou à necessidade de transporte em peso das pessoas 

com mobilidade reduzida. 

- Todas as demais limitações arquitetónicas existentes nos edifícios da Comarca têm sido 

repetidamente denunciados e comunicados, designadamente em vários relatórios e múltiplos ofícios e 

reuniões, à entidade com competência exclusiva para as solucionar e resolver - O Instituto de Gestão 

Financeira e Equipamentos da Justiça. Aguarda-se que esta entidade realize as obras e alterações 

necessárias à superação dessas limitações. 

- Além disso, os Órgãos de Gestão da Comarca tudo têm feito, no âmbito e medida das suas 

competências e possibilidades, no sentido de solucionar os problemas que vão surgindo referentes a 

acessibilidade, designadamente recorrendo a rampas de acesso provisórias e amovíveis, e à aplicação e 

adaptação de balcões de atendimento e bancadas adequados a pessoas com mobilidade reduzida. 

Deliberou-se ainda, por unanimidade, publicitar estes esclarecimentos em nota à imprensa, e na 

página web da Comarca, e comunicá-los ao C.S.M., Procuradoria Geral da República, D.G.A.J., 

I.G.F.E.J., Ordem dos Advogados, Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, e a todos os Juízes 

de Direito, Magistrados do Ministério Público e Funcionários Judiciais da Comarca. 
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