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DESPACHO 

 

O Conselho de Gestão do Tribunal Judicial da Comarca de Santarém deliberou, 

por unanimidade, em reunião de 17 de junho de 2014 e ao abrigo do disposto no artº 

55º, n.º 8 do Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de março, dividir a área territorial do 

Tribunal da Comarca em duas zonas, de modo que em simultâneo se realizem dois 

turnos: um turno, designado como Turno A, com competência na área territorial 

abrangida pelas Secções Locais de Almeirim, Benavente, Cartaxo, Coruche, Rio Maior e 

Santarém, e outro turno, designado como Turno B, com competência na área territorial 

abrangida pelas Secções Locais de Abrantes, Entroncamento, Ourém, Tomar e Torres 

Novas. Esse regime tem-se revelado positivo para o desempenho do serviço de turno. 

Foi ouvido o Magistrado do Ministério Público Coordenador nos termos e para 

os efeitos do disposto no artº 55º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de março. 

Prevê-se para breve a introdução de alterações legislativas na organização 

judiciária com repercussão no serviço de turno, mas a respetiva legislação não está 

ainda aprovada. Isso justifica que se organizem turnos apenas para o início do próximo 

ano judicial, com a sequência até à data em que a nova legislação não interfira no 

serviço de turno, organizando-se o remanescente após a publicação da alteração legal.  

Ao abrigo do disposto nos artºs 36º, n.º 2 da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, e 

53º, 55º, n.ºs 1 a 4, 6, 8 e 9 do Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de março, organizo o 

mapa das secções de serviço de turno, conforme anexo ao presente despacho e que 

dele é parte integrante, referente aos sábados, feriados que recaiam em segunda-feira 

e segundo dia feriado consecutivo, destinado a assegurar o serviço urgente previsto no 

Código de Processo Penal, nas leis de cooperação judiciária internacional em matéria 

penal, de saúde mental, de proteção de crianças e jovens em perigo e do regime 

jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 

nacional, que deva ser executado aos sábados, nos feriados que recaiam em segunda-
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feira e no segundo dia feriado consecutivo, referente ao período de janeiro e fevereiro 

de 2017, para vigorar no Tribunal Judicial da Comarca de Santarém. 

 

 

 Remeta cópia, por correio eletrónico: 

i) A Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da 

Magistratura; 

ii) Aos Exmºs Senhores Juízes de Direito em funções no Tribunal Judicial da 

Comarca de Santarém e do Tribunal da Concorrência, Regulação e 

Supervisão; 

iii) Ao Exmº Senhor Magistrado do Ministério Público Coordenador; 

iv) Ao Exmº Senhor Administrador Judiciário, com incumbência de o 

divulgar por todos os núcleos da secretaria.  

 

Publique-se, por extrato, no Diário da República e, oportunamente, publicite-se 

na página de internet do Tribunal. 

 

Santarém, 7 de dezembro de 2016 

 

O Juiz Presidente, 

 

JOÃO GUILHERME GATO PIRES DA SILVA 
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Ano Judicial de 2016/2017 

janeiro e fevereiro de 
2017 

Município 
Turno A 

Instância / Secção 
de Turno 

Município 
Turno B 

Instância / 
Secção de Turno 

07 janeiro 2017, sábado Benavente Local / Criminal Ourém Local / Criminal 

14 janeiro 2017, sábado  Cartaxo Local / Genérica Tomar Local / Criminal 

21 janeiro 2017, sábado  Coruche Local/Genérica Tomar Local / Criminal  

28 janeiro 2017, sábado Rio Maior Local/Genérica Tomar Local / Criminal 

4 fevereiro 2017, sábado  Santarém Central / Instrução 
Criminal 

Tomar Local / Criminal 

11 fevereiro 2017, sábado  Santarém Central / Instrução 
Criminal 

Tomar Local / Criminal 

18 fevereiro 2017, sábado  Santarém Central / Instrução 
Criminal 

Torres Novas Local / Criminal 

25 fevereiro 2017, sábado Santarém Central / Instrução 
Criminal 

Abrantes Local / Criminal 

 


