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Gabinete de Apoio ao Juiz Presidente 

 

Competências 

 Tratamento dos procedimentos e outro expediente a remeter ao Conselho Superior da 
Magistratura, relativamente aos Srs. Juízes, nomeadamente: posses, comunicações de 
atrasos, prescrições, substituições, reafectações, propostas de ordens/distribuição de 
serviço, férias pessoais, mapas de turnos, mapas de férias e registo de faltas; 

 Tratamento dos procedimentos e outro expediente recebido do Conselho Superior da 
Magistratura e demais entidades; 

 Recolha, tratamento e inserção via iudex dos dados relativamente às grelhas de 
monitorização quadrimestral do Conselho Superior da Magistratura; 

 Recolha, tratamento e inserção dos dados relativamente aos relatórios da Comarca; 
 Recolha e tratamento de dados relativamente ao cumprimento dos objetivos processuais 

estabelecidos/homologados para a Comarca pelo CSM; 
 Recolha e divulgação, das publicações do Diário da República, com interesse para a 

Comarca; 
 Agendamento de diligências (webex); 
 Atualização da Página Eletrónica da comarca 
 Acompanhamento das notícias publicadas na imprensa; 
 Todos os demais serviços superiormente ordenados. 

Gabinete de Apoio ao Magistrado do Ministério Público Coordenador 

 

Competências 

 Apoio técnico e funcional no cumprimento de despachos, seja no sistema informático SIMP 
e proGest, no email ou em expediente físico; 

 Tratamento de procedimentos e outro expediente proveniente da Procuradoria-Geral da 
República, do Conselho Superior do Ministério Público e da Procuradoria-Geral Regional de 
Lisboa; 

 Assessoria ao Conselho de Gestão e ao Conselho Consultivo, designadamente na 
preparação das reuniões e elaboração das respetivas atas; 

 Criação, tramitação e gestão de Dossiers de Acompanhamento de Processos e outros 
assuntos relacionados com a atividade do Ministério Público em toda a comarca; 

 Gestão do correio eletrónico do “Ministério Público Coordenador”; 
 Acompanhamento, gestão e controlo de prazos processuais; 
 Acompanhamento das notícias de imprensa sobre processos com repercussão social; 
 Elaboração e atualização da listagem anual das publicações na página da comarca no Portal 

do Ministério Público; 
 Organização e manutenção dos Processos Individuais dos Magistrados do Ministério 

Público; 
 Gestão das férias, turnos, faltas e licenças dos magistrados do Ministério Público; 
 Organização e gestão do arquivo deste Gabinete; 
 Elaboração de Mapas Estatísticos mensais, semestrais e anuais; 
 Elaboração dos Memorandos e Relatórios Semestrais e Anuais; 
 Acompanhamento da Gestão de Atividades e monitorização do cumprimento dos objetivos 

processuais. 



S. R. 
TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE LISBOA 

Rua Marquês de Fronteira - Palácio da Justiça de Lisboa – Edifício Norte (Piso 4) 
1098-001 Lisboa 

 

3 

Gabinete de Apoio à Gestão 

 

Competências 

 GESTÃO DE ACTIVIDADES 

 Monitorização das atividades no Citius; 

 Monitorização no sistema das custas Judiciais dos vários atos praticados como 
confirmação de contas, notas de adiantamento e outras, atos avulsos e ainda confirmação 
dos pedidos de pagamento no âmbito do apoio judiciário. 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 Assegurar o necessário apoio administrativo aos Órgãos de Gestão, através da 
elaboração de atas das reuniões periódicas do Conselho de Gestão e do atendimento 
presencial e não presencial, nomeadamente, via telefone, correio, correio eletrónico; 

 Assegurar a receção, tramitação interna e expedição da documentação bem como a 
gestão do correio eletrónico do Gabinete de Apoio ao Conselho de Gestão; 

 Garantir as ligações funcionais e burocráticas do Gabinete com os restantes serviços da 
Comarca; 

 Promover a divulgação, pelas diferentes Núcleos/Unidades orgânicas, de normas 
internas e demais diretivas;  

 Assegurar a inserção e atualização de dados no Programa ProjRH e garantir a 
atualização dos ficheiros relativos aos RH de toda a Comarca, nomeadamente, 
movimentos, aposentações, comissões de serviço, licenças sem vencimento, frequência 
de ações de formação, contactos; 

 Elaborar relatórios, proceder á recolha e tratamento de dados destinados á informação 
para o Conselho de Gestão, com vista á apreciação de requerimentos e exposições e á 
distribuição e recolocação do pessoal oficial de justiça, quer por força dos movimentos de 
oficiais de justiça ou necessidades de serviço;   

 Gerir os acessos e perfis dos utilizadores nas várias aplicações informáticas. 
 

 GESTÃO DE FROTA 

 Assegurar a gestão operacional e manutenção preventiva e corretiva da frota de viaturas 
afetas á Comarca;  

 Planear e programar a distribuição e afetação de viaturas pelos diferentes serviços, bem 
como dos respetivos condutores;  

 Promover e executar os registos dos diversos dados no SGPVE-ESPAP. 
 

 ECONOMATO - GESTÃO DE STOCKS 

 Promover a organização, registo e atualização permanente das existências em armazém 
com um efetivo controlo contínuo de todas as entradas e saídas dos doze armazéns 
existentes na Comarca no suporte informático GIS;  

 Providenciar pelo armazenamento e zelar pelo bom acondicionamento e conservação dos 
bens em stock no Armazém Lisboa 1 – Palácio da Justiça;  

 Constituição e reaprovisionamento racional de stocks, em consonância com critérios 
definidos em articulação com os Secretários de Justiça dos serviços utilizadores, com 
respeito pela regra do saldo orçamental. 

 

 BIBLIOTECAS 

 Coordenar o inventário e cadastro das Bibliotecas; 

 Assegurar a recolha dos dados bibliográficos da Comarca; 

 Proceder ao controlo das requisições e devoluções das obras. 
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Gabinete de Execução Orçamental 

 

Competências 

 Registo em ficheiro informático do correio do Gabinete (faturas, guias remessa, etc.); 
 Classificação das faturas por rubricas e sua digitalização;  
 Registo das faturas em programa de execução orçamental GIS; 
 Atendimento telefónico aos Fornecedores e Srs. Secretários de Justiça visando a resolução 

dos problemas surgidos; 
 Colaboração na receção de encomendas, separação de produtos equipamentos e respetivas 

entregas; 
 Execução agendamentos de telemóvel, vídeo e Skype solicitados pelos Srs. Funcionários 

para diligências processuais; 
 Arquivo e criação de novas pastas com vista à organização da prestação de contas da 

Comarca. 
 Contratação Pública: 

 Prospeção de mercado e análise de propostas orçamentais; 

 Elaboração Procedimentos (Ajuste Direto; Regime Geral, Simplificado; Empreitadas). 
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Secretários de Justiça 
(Tribunais e Procuradorias associadas) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMPETÊNCIAS SUBDELEGADAS (sem prejuízo de avocação pela Srª. Administradora Judiciária) 

 Autorizar a destruição ou a remoção, e o subsequente abate, de bens insuscetíveis de 
reutilização, precedendo de parecer obrigatório favorável da Direção-Geral da 
Administração da Justiça, sempre que os bens sejam anteriores a 1980, ou, no caso de 
equipamento informático, de áudio e de comunicações, precedendo avaliação técnica do 
IGFEJ, I. P.; 

 Celebrar contratos «emprego inserção» e «emprego inserção +» ou no âmbito de 
programas ocupacionais, ao abrigo da Portaria n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro, que altera 
e republica a Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 294/2010, 
de 31 de maio, Portaria n.º 164/2011, de 18 de abril e Portaria n.º 378 H/2013, de 31 de 
dezembro e do Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro e, no caso das regiões 
Autónomas, da Portaria n.º 137/2014, de 6 de agosto, publicada na 1.ª série, n.º 118, do 
Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, do Decreto Regulamentar Regional n.º 
9/2008-A, de 7 de maio, republicado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2012/A, 
de 9 de maio, no domínio dos projetos de tratamento e salvaguarda do património 
arquivístico dos tribunais (sendo os contratos celebrados comunicados à DGAJ); 

 Autorizar a condução de veículo afeto ao respetivo tribunal, pelos oficiais de justiça e 
demais trabalhadores, nas deslocações em serviço na área e fora da área de 
competência territorial da comarca (a autorização é conferida caso a caso, precedendo 
de adequada fundamentação, contendo os elementos referidos no n.º 2 do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 490/99, de 17 de novembro), sendo os respetivos despachos de 
autorização comunicados à DGAJ mensalmente; 

 Autorizar os pedidos de flexibilidade do horário de trabalho aos oficiais de justiça e demais 
trabalhadores com filhos com idade até aos 12 anos, ajustando-os às necessidades 
familiares, desde que não configure uma redução do horário de trabalho; 

 Autorizar os pedidos de dispensa para a frequência de ações de formação ou seminários 
de curta duração, não ministrados pela DGAJ, que não se prolonguem por mais dois dias 
úteis seguidos nem mais de 5 dias interpolados em cada ano, sendo os respetivos 
despachos de autorização comunicados à DGAJ mensalmente; 

 Decidir dos pedidos de justificação das faltas previstas no n.º 2 do artigo 134.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); 

 Decidir dos pedidos de justificação das faltas dadas pelos membros das mesas das 
assembleias de voto, no dia da realização das eleições e no dia seguinte; 

 Autorizar no âmbito dos direitos atribuídos na proteção da parentalidade, previstos nos 
artigos 33.º a 69.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, os infra indicados: 

i. Licença em situação de risco clínico durante a gravidez; 
ii. Licença por interrupção de gravidez; 
iii. Licença parental, em qualquer das modalidades; 
iv. Licença por adoção; 
v. Licença parental complementar em qualquer das modalidades; 
vi. Dispensa para consulta pré-natal; 
vii. Dispensa para avaliação para adoção; 
viii. Dispensa para amamentação ou aleitação; 
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Competências 

ix. Faltas para assistência a filho; 
x. Faltas para assistência a neto; 
xi. Licença para assistência a filho; 
xii. Licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica; 

 Conceder o estatuto de trabalhador-estudante e autorizar as dispensas, faltas e licenças 
previstas nos artigos 89.º a 96.º do Código do Trabalho, sendo os respetivos despachos 
de autorização comunicados à DGAJ mensalmente; 

 Autorizar e estabelecer a execução de trabalho presencial na modalidade de jornada 
contínua, para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 3 do artigo 114.º da LTFP, no primeiro 
semestre de 2021, desde que assegurado o horário de funcionamento da secretaria 
sendo os respetivos despachos de autorização comunicados à DGAJ mensalmente; 

 Autenticar o livro de reclamações existentes nos tribunais. 
 
  COMPETÊNCIAS DELEGADAS (sem prejuízo de avocação pela Srª. Administradora Judiciária) 

 Dirigir os serviços da secretaria dos Juízos/Tribunal/Serviços do qual é responsável; 

 Autorizar o gozo de férias antecipadas à aprovação do respetivo Mapa de Férias pela Srª. 
Administradora Judiciária ou as alterações ao mesmo dos oficiais de justiça e dos demais 
trabalhadores; 

 Conceder dispensa ao serviço nos termos do disposto no nº. 6, do artº. 59º., dos Estatutos 
dos Funcionários de Justiça; 

 Decidir os pedidos de justificação das faltas por conta do período de férias, previstas no 
artigo 135.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); 

 Supervisionar a utilização das salas de audiência; 

 Providenciar pela boa utilização e conservação de parques ou lugares privativos de 
estacionamento de veículos, de acordo com os Regulamentos aprovados pelo Conselho 
de Gestão; 

 Providenciar, pela correta utilização dos espaços e equipamentos afetos aos serviços dos 
Juízos/Tribunal/Serviços, dos quais é responsável; 

 

 


