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Plano de 
Actividades 
2019

Cumprimento dos objectivos processuais propostos ao Conselho Superior da Magistratura, 
nos termos do art.º 91.º da LOSJ, para o ano judicial de 2019.

Acompanhamento do movimento processual do Tribunal.

Monitorização da actividade dos diversos Juízos e Núcleos da Comarca para aferição regular 
da evolução dos resultados atingidos, com base, designadamente nos elementos 
disponibilizados pelo sistema de informação de suporte à tramitação processual.

Deslocação aos diversos Juízos e Núcleos da Comarca e realização de reuniões de 
planeamento e avaliação dos resultados dos serviços judiciais.

Continuação da adopção e promoção de medidas destinadas à desburocratização e 
simplificação de procedimentos.

No âmbito do projecto “Tribunal +”, concretização de um novo método organizativo da 
Secretaria.

Sinalização dos processos pendentes por tempo considerado excessivo ou que não são 
resolvidos em prazo considerado razoável.

Promoção da aplicação de medidas de simplificação e agilização processuais.

Recuperação dos espaços afectos ao Tribunal Judicial da Comarca de Santarém e 
continuação da sua execução.



  

 

Propostas Reforço da articulação dos Órgãos de Gestão da Comarca com o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da 
Justiça (IGFEJ) e com a Direcção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ).

Preenchimento de todos os lugares de Oficiais de Justiça e Funcionários Administrativos e alteração do quadro 
legal de Funcionários: para além do ocupação efectiva dos lugares criados pela Portaria n.º 93/2017, de 06-03, 
propõe-se a reformulação do quadro de funcionários dos diversos núcleos da Secretaria, nomeadamente a criação 
de três lugares de Escrivão de Direito, no núcleo da Secretaria do Entroncamento (dois para o Juízo de Execução e 
um para a Unidade Central), e a criação de lugares de Assistentes Técnicos, em Abrantes (nesta situação verifica-
se que foi criado o arquivo central da Comarca sem que o quadro de Funcionários contemplasse tais lugares de 
Assistentes). Regista-se, igualmente, a necessidade de criação de lugares de Assistentes Operacionais, 
nomeadamente para Tomar e Santarém.

Insistência para a instalação definitiva do Gabinete Médico-Legal e Forense da Lezíria do Tejo, ainda no decurso 
do ano judicial de 2019.

Considerando os dados existentes na presente data, no próximo movimento judicial, manutenção dos lugares de 
Juízes Auxiliares (condicionada à entrada em vigor da reforma do mapa judiciário em curso ainda no ano judicial 
de 2019) e funcionamento de um 2.º tribunal colectivo, no Juízo Central Criminal de Santarém, de forma a permitir a 
continuação da redução da dilação temporal dos agendamentos, imprimindo maior celeridade processual e 
obtendo uma maior taxa de resolução.

Criação de um novo regime jurídico dos Juízes Sociais, sendo evidente o desfasamento do DL n.º 156/78, de 30-06, 
perante a nova organização judiciária decorrente da LOSJ.

Remuneração condigna de todas as acumulações de serviço pelos Srs. Juízes, em condições a determinar pelo 
CSM.

Instalação de sistemas de segurança, de intrusão e de detecção de incêndio, nos diversos edifícios da Comarca, e 
instalação de pórticos de segurança, em especial nas instalações que acolhem serviços das Jurisdições Criminal e 
de Família e Menores.


