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Regulamento do Conselho de Gestão da 

Comarca de Lisboa Norte 

 

  

  

Artigo 1.º  

(Definição) 

O regulamento interno do Conselho de Gestão (CG) da comarca 

de Lisboa Norte é o documento definidor do regime de funcionamento deste 

órgão de gestão.  

Artigo 2.º  

(Composição e competência)  

1 - O Conselho de Gestão da comarca de Lisboa Norte é com-

posto pelo Juiz Presidente do Tribunal de Comarca, que a ele preside, pelo 

magistrado do Ministério Público Coordenador de Comarca e pelo 

Administrador Judiciário.  

2 - O Conselho de Gestão é o órgão ao qual compete a condução 

da gestão administrativa, patrimonial e financeira, bem como a gestão de 

recursos humanos da comarca de Lisboa Norte. 

3 – Compete ao Conselho de Gestão, nos termos dos nºs 2 e 3, 

do artigo 108.º da Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto, e as demais que os 

seus membros considerarem compreendida na boa administração dos 

meios e recursos afectos, de abrangência ou de repercussão comum, 

designadamente: 

a) – Aprovar o relatório semestral sobre o estado dos serviços e a 

qualidade da resposta, a que alude alínea g), nº 2, do artigo 94º, da Lei n.º 

62/2013, de 26 de Agosto; 

b) – Aprovar o projecto de orçamento para a comarca; 

c) – Promover alterações orçamentais; 
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d)– Planear e avaliar os resultados da comarca, tendo designada-

mente em conta as avaliações sobre a qualidade do serviço de justiça pres-

tado aos cidadãos a que se refere a alínea b) do nº 4, do artigo 94º, e a alí-

nea o), do nº 1, do artigo 101º, da Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto; 

e) – Aprovar as alterações à conformação inicialmente estabeleci-

das para ocupação dos lugares de oficial de justiça, efectuadas de acordo 

com o planeamento quando as necessidades do serviço o justifiquem ou 

ocorra vacatura do lugar; 

f) – Aprovar, no final de cada ano judicial, o relatório de gestão 

que contenha informação respeitante ao grau de cumprimento dos objecti-

vos estabelecidos, indicando as causas dos principais desvios; 

g) – Acompanhar a execução orçamental em conformidade com o 

previsto na alínea j), do nº 1 do artigo 106º, da Lei n.º 62/2013, de 26 de 

Agosto. 

 

Artigo 3.º  

(Cooperação)  

Os membros do Conselho de Gestão cooperam entre si e com as 

demais entidades e serviços com que tenham de se relacionar no âmbito 

das respectivas competências, pautando a sua conduta institucional, além 

dos princípios constitucionais e legais que enquadram a sua actividade, à 

luz, designadamente, dos seguintes valores: 

a) Cultura de excelência do serviço público; 

b) Responsabilidade; 

c) Rigor; 

d) Transparência e isenção; 

e) Qualidade. 

 

Artigo 4.º 

(Reuniões e competências)  

1-  As reuniões do Conselho de Gestão não são públicas, cabendo 

ao Presidente, além de outras funções que lhe sejam atribuídas, represen-
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tar o órgão, abrir e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e assegurar o 

cumprimento das leis e a regularidade das deliberações. 

2- O Conselho de Gestão pode solicitar a elaboração de parecer 

técnico sobre aspectos específicos das matérias submetidas à apreciação. 

3- O Conselho de Gestão reunirá habitualmente na sede dos 

órgãos de gestão da comarca, sem prejuízo do Presidente determinar, 

fundamentadamente e ouvidos os demais membros do Conselho de Ges-

tão, que a reunião ocorra em outro local da comarca. 

4-  O Conselho de Gestão reúne ordinariamente uma vez por 

mês, de acordo com o calendário previamente acordado, com excepção do 

mês de Agosto.  

5-  As alterações ao dia e hora fixados em calendário para as reu-

niões ordinárias ditadas por circunstâncias de índole excepcionais, devem 

ser comunicadas a todos os membros, de forma a garantir o seu efectivo 

conhecimento por parte de todos os membros do CG.  

6- O Conselho de Gestão reúne extraordinariamente sempre que 

convocado pelo Presidente, por sua iniciativa ou mediante solicitação de 

um dos seus membros, da qual constará o assunto que pretendem seja 

tratado.  

7- O Presidente comunicará aos demais membros do CG, por via 

electrónica, a ordem de trabalhos com antecedência de dois dias, nela 

incluindo as sugestões que sejam feitas pelos restantes membros. 

8- As reuniões extraordinárias serão marcadas com uma 

antecedência não inferior a três dias, salvo acordo de todos os membros do 

conselho de gestão, e a data e hora serão comunicadas por correio electró-

nico.  

9- O Presidente poderá, em caso de urgência ou por razões 

ponderosas, convocar o Conselho de Gestão sem a antecedência referida 

no número anterior e sem necessidade da observância das formalidades 

acima apontadas. 



S. R. 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE LISBOA NORTE 

 

10- As reuniões do Conselho de Gestão decorrerão na sala a 

esse fim destinada no edifício do Palácio da Justiça da sede da comarca de 

Lisboa Norte. 

11- Podem ser convidados a reunir com o Conselho de Ges-

tão os membros do conselho consultivo a que se refere o nº 2 do artigo 

109º da Lei nº 62/2013, de 26 de Agosto. 

12-  – O Presidente, ou qualquer um dos membros do Conse-

lho de Gestão, sempre que considerem convenientes, podem convidar para 

participar nas reuniões, sem direito de voto, quem considerem pertinente 

para esclarecimento dos assuntos em apreciação. 

  

Artigo 5.º 

(Quórum, deliberações e votações) 

 

1- O Conselho de Gestão funciona com a presença dos seus 

membros. 

2- O exercício das funções dos membros do Conselho de Gestão 

rege-se pelo princípio da cooperação, sendo as deliberações, tendencial e 

preferencialmente, adoptadas por consenso. 

3- Na impossibilidade da deliberação de consenso, o Conselho de 

Gestão delibera com o voto da maioria simples dos seus membros. 

4- As questões fundamentais para o regular funcionamento da 

judicatura ou do Ministério Público podem ser objecto de veto, respectiva-

mente pelo Juiz Presidente da Comarca ou pelo magistrado do Ministério 

Público Coordenador de Comarca.  

5- Quando a ordem de trabalhos incluir questões relativas ao 

orçamento, a convocatória será acompanhada dos elementos de consulta 

considerados pertinentes pelo Presidente, sem prejuízo de outros serem 

solicitados pelos restantes membros do CG. 
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Artigo 6.º 

(Ordem de trabalhos) 

 

1. As reuniões do conselho de gestão seguem uma ordem de 

trabalhos previamente estabelecida.  

2. A ordem de trabalhos será construída pelos membros do 

Conselho de Gestão de entre as matérias indicadas no artigo 108.º da Lei 

n.º 62/2013, de 26 de Agosto, ou outras que entendam justificadas, 

comunicando aqueles entre si por correio electrónico, cabendo ao presi-

dente fixá-la e comunica-la por correio electrónico, com pelo menos dois 

dias de antecedência. 

3. Quando a ordem de trabalhos incluir questões relativas ao 

orçamento, a convocatória será acompanhada dos elementos de consulta 

considerados pertinentes pelo Presidente, sem prejuízo de outros serem 

solicitados pelos restantes membros do Conselho de Gestão. 

4.  Só podem ser objecto de deliberação os assuntos incluídos na 

ordem do dia da reunião, salvo se, tratando de reunião ordinária, todos os 

membros do Conselho de Gestão reconhecerem a urgência de deliberação 

imediata sobre outros assuntos. 

5. O último dos temas a tratar em cada reunião será de assuntos 

gerais, sobre o qual, porém, não poderá ser tomada qualquer deliberação.  

Artigo 7.º 

(Actas) 

 

1. De cada reunião é lavrada acta que, por súmula, conterá os 

assuntos tratados e as deliberações tomadas, sendo que em caso de ter 

havido votação, podem incluir declarações de voto. 

2. As actas serão elaboradas pelo secretariado e são submetidas 

a aprovação de todos os membros do Conselho de Gestão no final da 

respectiva reunião ou logo no início da seguinte, sendo assinada, após 

aprovação, por todos os membros do CG. 
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3. As convocatórias, as ordens de trabalho e as actas das reu-

niões, bem como os dados que adicionalmente forem considerados perti-

nente, são arquivados em pasta própria e podem ser alojados numa página 

electrónica do Conselho de Gestão, com acesso reservado. 

 

Artigo 8.º 

(Interpretação e integração de lacunas) 

 

Compete ao Conselho de Gestão interpretar as dúvidas e integrar 

as lacunas que se suscitarem na aplicação do presente regulamento. 

 

Artigo 9.º 

(Revisão) 

 

Este regulamento pode ser revisto logo que decorridos seis meses 

do início da sua vigência, por deliberação unânime dos seus membros. 

 

Artigo 10.º 

(Entrada em vigor) 

  O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua aprovação. 

 

Loures, 9 de Fevereiro de 2015 

 

______________________________ 

A Juiz Presidente do Tribunal da Comarca  

 

______________________________ 

O Magistrado do Ministério Público Coordenador  

 

______________________________ 

O Administrador Judiciário   


