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Regulamento do Conselho de Gestão 

Preâmbulo  / Normas habilitantes 

O presente Regulamento é elaborado tendo presente a previsão legal da existência do 

Conselho de Gestão e respectivas competências no artigo 108.º da Lei n.º 62/2013, de 26 de 

agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário), e atentas as disposições constantes do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 

novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro. 

Artigo 1º 

Definição 

O Regulamento interno do Conselho de Gestão do Tribunal Judicial da Comarca do Porto 

Este, doravante apenas designado por Conselho de Gestão, propõe-se definir o regime do 

seu funcionamento. 

Artigo 2º 

Composição e competência 

1. O Conselho de Gestão é constituído pelo juiz presidente do tribunal, que a ele preside, 

pelo magistrado do Ministério Público coordenador e pelo administrador judiciário. 

2. O Conselho de Gestão tem as competências previstas no artigo 108.º da Lei n.º 

62/2013, de 26 de Agosto e as demais previstas na Lei. 

Artigo 3º 

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 

Artigo 4º 

Reuniões 

1. O Conselho de Gestão reúne ordinariamente uma vez por mês, com a excepção do mês 

de Agosto. 
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2. O Conselho de Gestão reúne extraordinariamente por iniciativa do presidente ou a 

requerimento fundamentado de qualquer um dos demais membros. 

3. Em cada reunião ordinária será designada a data e hora que se lhe suceder. 

4. As reuniões extraordinárias serão marcadas com uma antecedência não inferior a dois 

dias e a data e hora serão comunicadas para os endereços de correio electrónico de cada 

um de seus membros. 

5. As reuniões do Conselho de Gestão decorrerão na sala a esse fim destinada no Edifício 

do Palácio da Justiça de Penafiel. 

Artigo 5º 

Ordem de trabalhos 

1. As reuniões do Conselho de Gestão seguem uma ordem de trabalhos previamente 

estabelecida. 

2. A ordem de trabalhos será determinada pelo Presidente do Tribunal, de entre as 

matérias elencadas no artigo 108.º da lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto, que entenda 

justificadas, comunicando-a por meio electrónico, com pelo menos dois dias de 

antecedência. 

3. Qualquer dos membros do Conselho de Gestão poderá requerer o aditamento de novos 

pontos à ordem de trabalhos, desde que tal aditamento seja expressamente aceite pelos 

restantes membros. 

4. O último dos pontos a tratar em cada uma das reuniões será o de assuntos gerais, sobre 

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

Artigo 6º 

Deliberações 

1. As deliberações do Conselho de Gestão são, em regra, aprovadas por maioria, não 

podendo nenhum dos seus membros abster-se. 

2. As deliberações que possam afectar específica e unicamente questões fundamentais do 

estatuto da judicatura e do Ministério Público, ou o regular funcionamento das funções 
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judicial ou do Ministério Público podem ser objecto de veto, respectivamente, pelo 

Presidente do Tribunal ou pelo Magistrado do Ministério Público Coordenador. 

Artigo 7.º 

Participação de terceiros 

1. Podem participar nas reuniões do Conselho de Gestão, sem direito a voto, por 

iniciativa do respectivo Presidente ou a requerimento de qualquer dos membros, 

quaisquer pessoas ou entidades cuja presença seja necessária para a boa decisão das 

questões em apreciação. 

2. Podem ser convidados a participar nas reuniões do Conselho de Gestão, sem direito a 

voto, quaisquer membros do Conselho Consultivo do Tribunal Judicial da Comarca do 

Porto Este. 

Artigo 8º 

Ata 

1. Em cada reunião será elaborada uma ata que documentará, por súmula, os assuntos 

submetidos ao Conselho de Gestão, bem como, as deliberações tomadas. 

2. A ata será redigida pelo funcionário que secretariar a reunião, sob direcção do Presidente 

do Tribunal e será assinada pelos demais membros do Conselho de Gestão, num prazo 

de oito dias, após a comunicação e envio da respectiva minuta por correio electrónico. 

3. A assinatura da ata sem qualquer declaração faz presumir a sua aprovação. 

4. Qualquer membro do Conselho pode sugerir alterações à ata e dela reclamar para o 

conselho de gestão dentro do prazo para a sua assinatura. 

5. Assinada a ata por todos os membros do Conselho de Gestão, será devidamente 

arquivada em pasta própria. 

Artigo 9º 

Norma transitória 
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No decurso do ano de 2014, as reuniões ordinárias do Conselho de Gestão decorrerão duas 

vezes por mês, observando-se as regras gerais relativas ao agendamento e organização da 

ordem de trabalhos. 

Artigo 10º 

Revisão 

O presente regulamento interno poderá ser alterado, sempre que o Conselho de Gestão o 

deliberar, por unanimidade dos votos dos seus membros. 

Artigo 11º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento, depois de aprovado pelo Conselho de Gestão, entra imediatamente 

em vigor, vigorando até revisão ou revogação. 

 

O PRESENTE REGULAMENTO FOI APROVADO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DE 03/09/2014. 


