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Regulamento do Conselho Nacional
Capítulo I

Natureza, Composição e

Competências do Conselho Nacional
Artigo 1.º

(Natureza)

O Conselho Nacional é o órgão deliberativo do Sindicato no intervalo dos Congressos, constituído
por conselheiros eleitos e inerentes.

Artigo 2.º

(Composição do Conselho Nacional)

O Conselho Nacional é composto por:

a) Dez membros eleitos pelo Congresso Nacional;

b) Um membro por cada Comarca, eleito pelos associados da respetiva área;

c) Delegados Sindicais eleitos pelas respectivas Assembleias Regionais, nos termos das alíneas
c), d) e e) do art.º 39.º dos Estatutos do Sindicato dos Funcionários Judiciais;

d) Os membros efectivos da Mesa Assembleia-geral do Congresso e do Conselho Nacional, da
Direcção Nacional e do Conselho Fiscal e Disciplinar;

e) Cinco representantes dos associados aposentados;
f)

Os vogais do COJ, sócios, eleitos em lista apresentada pelo Sindicato.
Artigo 3.º

(Competências do Conselho Nacional)

Compete estatutariamente ao Conselho Nacional:

a) Discutir e analisar a situação político‐social na perspetiva da defesa dos interesses
imediatos;

b) Apreciar a ação sindical desenvolvida com vista ao seu aperfeiçoamento e melhor
coordenação;

c) Aprovar ou rejeitar o relatório de atividades e as contas;

d) Apreciar o orçamento apresentado pela Direção Nacional;

e) Apreciar os pareceres do Conselho Fiscal e Disciplinar;
f)

Apreciar e decidir os recursos das decisões do Conselho Fiscal e Disciplinar, em última

instância, em matéria disciplinar;

g) Pronunciar‐se sobre todas as questões que lhe sejam presentes pela Direção;
h) Aprovar e alterar o regulamento do seu funcionamento;
i)

j)

Aprovar o Regulamento Eleitoral do SFJ, sob proposta da Direção Nacional;
Aprovar o Regulamento de Apoio Jurídico, sob proposta do Secretariado;

k) Deliberar sobre a aplicação dos saldos das contas de gerência;
l)

Autorizar a Direção Nacional a contrair empréstimos a médio e longo prazo e a adquirir e
alienar imóveis;
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Capítulo II

Mesa do Conselho Nacional e Competências
Artigo 4.º

(Composição da mesa)

1. A mesa do Conselho Nacional é composta por um presidente, um vice-presidente, um
secretário e dois vogais, eleitos pela Assembleia-geral Eleitoral.

2. O presidente é substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo vice-presidente.

3. Na ausência simultânea de todos ou da maioria dos membros da mesa, a assembleia elege,
por voto secreto, de entre os membros presentes, o número necessário de elementos para
integrar a mesa que vai presidir à reunião.

Artigo 5.º

(Competências da mesa)

1. Compete, designadamente, à mesa do Conselho Nacional:

a) Deliberar sobre as questões de interpretação e integração de lacunas;
b) Elaborar a ordem do dia das sessões e proceder à sua distribuição;

c) Admitir as propostas da Direcção Nacional obrigatoriamente sujeitas à competência
deliberativa do Conselho Nacional, verificando a sua conformidade com os estatutos;

d) Assegurar a redacção final das deliberações;

e) Realizar as acções de que seja incumbida pelo Conselho Nacional;
f)

Encaminhar para o Conselho Nacional as petições e queixas dirigidas ao mesmo;

g) Requerer ao órgão executivo ou aos seus membros a documentação e informação que
considere necessárias ao exercício das competências do conselho bem como ao
desempenho das suas funções, nos moldes, nos suportes e com a periodicidade havida
por conveniente;

h) Proceder à marcação e justificação das faltas dos membros do conselho nacional;
i)

Comunicar ao conselho as decisões judiciais á perda de mandato em que incorra

j)

Dar conhecimento ao conselho do expediente relativo aos assuntos relevantes;

qualquer membro;

k) Exercer os demais poderes que lhe sejam cometidos pelo conselho.

2. O pedido de justificação de faltas pelo interessado é feito por escrito e dirigido à mesa, no
prazo de cinco dias a contar da data da sessão ou reunião em que a falta se tenha
verificado, e a decisão é notificada ao interessado, pessoalmente ou por via postal.

3. Das decisões da mesa do conselho nacional cabe recurso para o plenário.

4. A mesa funciona com carácter permanente, assegurando o expediente e a actividade
respectiva.

Artigo 6.º

(Competências do presidente da mesa)

Compete ao presidente da mesa:

a) Representar o conselho nacional, assegurar o seu regular funcionamento e presidir aos seus
trabalhos;

b) Convocar as sessões ordinárias e extraordinárias;
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c) Abrir e encerrar os trabalhos das sessões e das reuniões;

d) Dirigir os trabalhos e manter a disciplina das reuniões;

e) Assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das deliberações;
f)

Suspender ou encerrar antecipadamente as sessões e as reuniões, quando circunstâncias

excepcionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada a incluir na acta da reunião;

g) Exercer os demais poderes que lhe sejam atribuídos pelos estatutos, pelo regulamento ou
pelo conselho.

Artigo 7.º

(Competências do vice-presidente, do secretário e dos vogais)

1. Compete ao vice-presidente coadjuvar e substituir o presidente.

2. 2.Compete ao secretário da mesa do conselho nacional, designadamente:
a) Assegurar o expediente;

b) Lavrar as actas das reuniões;

c) Fazer as leituras indispensáveis durante as sessões.

3. Compete aos vogais da mesa do conselho nacional:
a) Coadjuvar e substituir o secretário;

b) Proceder à conferência das presenças nas sessões, assim como verificar em qualquer
momento, o “quórum” e registar as votações;

c) Ordenar a matéria a submeter a votação;

d) Organizar as inscrições dos membros do conselho que pretenderem usar a palavra e
registar os respectivos tempos de intervenção;

e) Servir de escrutinadores.

Capítulo III

Do Funcionamento do Conselho Nacional
Artigo 8.º

(Das sessões)

1. O Conselho Nacional reunirá ordinariamente uma vez por ano, até 31 de Março, para

discutir e aprovar o relatório de atividades e as contas, acompanhados do parecer do

Conselho Fiscal e Disciplinar.

2. O Presidente da Mesa do Conselho Nacional convoca extraordinariamente o Conselho
Nacional, por sua própria iniciativa, quando a mesa assim o deliberar, bem como a
requerimento da:

a. Direcção Nacional ou do Secretariado;

b. De um terço dos seus membros;

c. De, pelos menos, 100 associados.

3. No requerimento são obrigatoriamente indicados os motivos da reunião, atento as
competências do artigo 40.º dos Estatutos do sindicato.

4. Nos dez dias subsequentes à iniciativa da mesa ou à recepção dos requerimentos previstos
no número anterior, o presidente procede à convocação da sessão para um dos quinze dias

posteriores à apresentação dos pedidos.

5. Quando o presidente da mesa do conselho não efectue a convocação que lhe tenha sido
requerida

podem

circunstância.

os
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6. Nas sessões extraordinárias a assembleia só pode deliberar sobre as matérias para que
tenha sido expressamente convocada.

Artigo 9.º

(Duração das sessões)

As sessões do conselho nacional não podem exceder a duração de dois e um dia consoante se trate
de sessão ordinária ou extraordinária, salvo quando o próprio conselho delibere o seu
prolongamento até ao dobro das durações referidas.

Artigo 10.º

(Requisitos das reuniões)

1. A assembleia funcionará à hora designada, desde que esteja presente a maioria do número
legal dos seus membros.

2. Feita a chamada e verificada a inexistência de “quórum”, decorrerá um período máximo de
30 minutos sobre a hora da referida convocatória, para aquele se poder concretizar.
Esgotado esse tempo, caso persista a falta de “quórum”, o presidente considerará a reunião
sem efeito e marcará data para a nova reunião.

3. Das sessões ou reuniões canceladas por falta de “quórum” é elaborada acta onde se
registam as presenças e ausências dos membros, dando estas lugar à marcação de falta.

4. A existência de “quórum” será verificada em qualquer momento da reunião, por iniciativa da
mesa ou a pedido dos conselheiros.

Artigo 11.º

(Continuidade das reuniões)

1. As reuniões só podem ser interrompidas, por decisão do presidente e para os seguintes
efeitos:

a. Intervalos;

b. Restabelecimento da ordem na sala;

c. Falta de “quórum”, procedendo-se a nova contagem quando o presidente assim o
determinar;

d. Interrupções, no máximo de duas vezes, por solicitação da Direcção Nacional, ou por
um mínimo de 10 conselheiros.

Artigo 12.º

(Convocatória)

1. Os membros do conselho são convocados para as sessões ordinárias com a antecedência

mínima de dez dias por carta, bem como pela publicação da mesma na página oficial do
sindicato na Internet.

2. Os membros do Conselho Nacional são convocados para as sessões extraordinárias com a

antecedência mínima de cinco dias por carta, bem como pela publicação da mesma na
página oficial do sindicato na Internet.

Artigo 13.º

(Períodos das reuniões)

1. Nas reuniões ordinárias do conselho terá lugar apenas o período de “Ordem do Dia”.
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“Intervenção dos Sócios”.

2. Nas reuniões extraordinárias, convocadas nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 8º,
haverá lugar aos períodos de “Intervenção dos Sócios” e de “Ordem do Dia”.
Artigo 14.º

(Participação dos Sócios)

1. Nas sessões convocadas nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º do presente
Regulamento, têm o direito de participar, sem direito de voto, dez dos representantes dos
requerentes.

2. Os representantes mencionados no número anterior podem formular sugestões ou
propostas, as quais só são votadas pelo conselho se este assim o deliberar.

3. Os representantes referidos no n.º 1 têm direito a uma intervenção de 30 minutos para
apresentação do tema.

Artigo 15.º

(Uso da palavra pelos conselheiros)

A palavra é concedida aos membros do Conselho Nacional para:
a) Tratar de assuntos de interesse sindical;
b) Participar nos debates;

c) Emitir votos e fazer declarações de voto;

d) Invocar o regulamento ou interpelar a mesa;

e) Apresentar recomendações, propostas e moções sobre assuntos de interesse para o
f)

sindicato;

Formular ou responder a pedidos de esclarecimento;

g) Fazer requerimentos;

h) Reagir contra ofensas à honra ou à consideração;
i)

Interpor recursos.

Artigo 16.º

(Declarações de voto)

1. Cada membro do conselho tem direito a fazer, no final de cada votação, uma declaração de
voto, esclarecendo o sentido da sua votação.

2. As declarações de voto não podem exceder 3 minutos.

3. As declarações de voto são escritas e entregues na mesa até ao final da reunião.
Artigo 17.º

(Invocação do regimento ou interpelação da mesa)

1. O membro do conselho que pedir a palavra para invocar o regulamento, deve indicar a
norma infringida, com as considerações indispensáveis para o efeito.

2. Os membros do conselho podem interpelar a mesa quando tenham dúvidas sobre as
decisões desta ou a orientação dos trabalhos.

3. O uso da palavra para invocar o regulamento ou interpelar a mesa não pode exceder 3
minutos.
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Artigo 18.º

(Pedidos de esclarecimento)

O uso da palavra para esclarecimentos limita-se à formulação concisa da pergunta sobre a matéria
em dúvida, dispondo o respondente de 5 minutos para intervir.
Artigo 19.º

(Requerimentos)

1. Os requerimentos podem ser apresentados por escrito ou oralmente, podendo, no entanto,
o presidente do Conselho Nacional, sempre que o entender conveniente, determinar que um
requerimento formulado oralmente seja apresentado por escrito.

2. Os requerimentos orais, assim como a leitura dos requerimentos escritos, não podem
exceder 5 minutos.

Artigo 20.º

(Ofensas à honra ou à consideração)

1. Sempre que um membro do conselho considere que foram proferidas expressões ofensivas
da sua honra ou consideração, pode, para se defender, usar da palavra por tempo não
superior a 5 minutos.

2. O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações por tempo não
superior a 5 minutos.

Artigo 21.º

(Interposição de recursos)

1. Qualquer membro do conselho pode recorrer para o plenário de decisões do presidente ou
da mesa.

2. O membro do conselho que tiver recorrido pode usar da palavra para fundamentar o recurso
por tempo não superior a 5 minutos.

Artigo 22.º

(Das Deliberações e Votações)

As deliberações são tomadas à pluralidade de votos, estando presente a maioria do número legal

dos membros do Conselho Nacional, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate, não
contando as abstenções para o apuramento da maioria.

Artigo 23.º
(Voto)

1. Cada membro do Conselho Nacional tem um voto.

2. Nenhum membro do conselho presente pode deixar de votar, sem prejuízo do direito de
abstenção.

Artigo 24.º

(Formas de votação)

1. As votações realizam-se por uma das seguintes formas:

a. Por escrutínio secreto, sempre que se realizem eleições e quando envolvam a
apreciação de comportamentos ou de qualidades de qualquer pessoa, ou ainda, em
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caso de dúvida, se o conselho assim o deliberar;

b. Por votação nominal, apenas quando requerida por qualquer dos membros e aceite
expressamente pelo conselho;

c. Por levantados e sentados ou de braço no ar, que constitui a forma usual de votar.

2. O presidente vota em último lugar.

Artigo 25.º

(Empate na votação)

1. Havendo empate em votação por escrutínio secreto, procede-se imediatamente a nova
votação e, se o empate se mantiver, procede-se a votação nominal.

2. Quando necessária, a fundamentação das deliberações tomadas por escrutínio secreto é
feita pelo presidente após a votação, tendo em conta a discussão que a tiver precedido.
Artigo 26.º

(Verificação de faltas e processo justificativo)

1. Constitui falta a não comparência a qualquer reunião.

2. Será considerado faltoso o membro do conselho que só compareça passados mais de
sessenta minutos sobre o início dos trabalhos ou, do mesmo modo, se ausente
definitivamente antes do termo da reunião.

3. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.

4. O pedido de justificação de faltas pelo interessado é feito por escrito e dirigido à mesa, no
prazo de cinco dias a contar da data da sessão ou reunião em que a falta se tenha
verificado, e a decisão é notificada ao interessado, pessoalmente ou por via postal.

5. Da decisão de recusa da justificação da falta cabe recurso para o plenário.
Artigo 27.º
(Actas)

1. De cada reunião é lavrada acta, que contém um resumo do que de essencial nela se tiver

passado, indicando, designadamente, a data e o local da reunião, os membros presentes e

ausentes, os assuntos apreciados e respectivas intervenções, as decisões e deliberações

tomadas e a forma e o resultado das respectivas votações e, bem assim, o facto de a acta ter
sido lida e aprovada.

2. Constituem parte integrante da acta as propostas e demais documentos que à mesma sejam
anexos, os quais devem ser identificados e rubricados pela mesa.

3. As actas são lavradas pelo secretário da mesa e postas à aprovação de todos os membros
no final da respectiva reunião ou no início da seguinte, sendo assinadas, após aprovação,
pelo presidente e por quem as lavrou.

4. As actas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, no

final das reuniões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros presentes,

sendo assinadas, após aprovação, pelo presidente e por quem as lavrou.
Artigo 28.º

(Registo na acta do voto de vencido)

1. Os membros do conselho podem fazer constar da acta o seu voto de vencido e as razões
que o justifiquem.
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2. As deliberações são sempre acompanhadas das declarações de voto apresentadas.

3. O registo na acta do voto de vencido isenta o emissor deste da responsabilidade que
eventualmente resulte da deliberação tomada.

Artigo 29.º

(Publicidade das deliberações)

As deliberações do conselho nacional são obrigatoriamente publicadas no jornal oficial do Sindicato
e/ou na sua página oficial na Internet.

Artigo 30.º

(Substituição)

1. Os membros conselho nacionais podem solicitar a substituição:
a. Para uma reunião;

b. Nos termos e até ao limite de tempo previsto no artº. 23.º dos estatutos;

2. A substituição referida na alínea a) do número anterior opera-se mediante simples
comunicação por escrito dirigida ao presidente da mesa.

3. O pedido de suspensão, devidamente fundamentado, deve indicar o período de tempo
abrangido e é enviado ao presidente da mesa.

4. São motivos de suspensão, designadamente:
a. Doença comprovada;

b. Exercício dos direitos de parentalidade;

5. A suspensão que, por uma só vez ou cumulativamente, ultrapasse 180 dias no decurso do
mandato ou de 90 dias em cada ano civil, constitui, de pleno direito, renúncia ao mesmo,
salvo se no primeiro dia útil seguinte ao termo daquele prazo o interessado manifestar, por
escrito, a vontade de retomar funções.

6. A pedido do interessado, devidamente fundamentado, o plenário do conselho nacional pode
autorizar a alteração do prazo pelo qual inicialmente foi concedida a suspensão do
mandato, até ao limite estabelecido no número anterior.

7. Enquanto durar a suspensão, os membros do conselho são substituídos nos termos do
artigo 24.º dos Estatutos do SFJ.

Artigo 31.º

(Renúncia ao mandato)

1. Os membros do conselho nacional gozam do direito de renúncia ao mandato, a exercer
mediante manifestação de vontade apresentada a todo o tempo.

2. A pretensão é apresentada por escrito e dirigida nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo
22.º dos Estatutos do SFJ.

3. A substituição do renunciante é feita nos termos do artigo 24.º dos Estatutos do SFJ.
Artigo 32.º

(Perda de mandato)

À perda de mandato aplica-se o consignado no artigo 22.º dos Estatutos do SFJ.
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Capitulo IV

Dos Deveres dos Membros do Conselho Nacional
Artigo 33.º
(Deveres)

Constituem, designadamente, deveres dos membros do conselho nacional:
a) Comparecer às reuniões;

b) Participar nas votações;

c) Respeitar a dignidade do conselho e dos seus membros;

d) Observar a ordem e a disciplina fixadas no regulamento e acatar a autoridade do presidente;
e) Contribuir pela sua diligência para o prestígio dos trabalhos do conselho nacional;
Artigo 34.º
(Direitos)

1. Os membros do conselho nacional têm, designadamente, os seguintes direitos:
a. Participar nos debates e nas votações;

b. Apresentar propostas, moções e requerimentos;

c. Apresentar recomendações, pareceres e pedidos de esclarecimento aos vários órgãos
do SFJ;

d. Apresentar reclamações, protestos, contra protestos e declarações de voto;
e. Propor alterações ao regulamento;
f.

Receber através da mesa, todos os documentos respeitantes aos assuntos
agendados.

2. Aos membros do conselho nacionais são atribuíveis os direitos a eles consignados pelos

estatutos do SFJ, designadamente ao reembolso das despesas efectuadas conforme o
regulamento de comparticipações definido pela Direcção Nacional.

Capítulo V

Disposições Finais
Artigo 34.º

(Interpretação e Integração de lacunas)

Compete à mesa, com recurso para o conselho, interpretar o presente regulamento e integrar as
suas lacunas.

Artigo 35.º

(Entrada em vigor)

O presente regulamento entra em vigor imediatamente a seguir à sua aprovação.
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INTRODUÇÃO
O ano de 2017 fica indelevelmente marcado pelo início da negociação do novo Estatuto Socioprofissional.
Na verdade, depois de um longo período de elaboração de um anteprojecto por um grupo de trabalho
nomeado, e composto, apenas pelo Ministério da Justiça, fomos surpreendidos por um documento
anacrónico e que marcava o declinio final da profissão de Oficial de Justiça.
Por issso respondemos da forma assertiva que se impunha e apresentámos a nossa contribuição, em
documentos bem fundamentados e que foram construídos com base numa ampla e profícua discussão
com os associados.
Mantivemos em 2017 uma actuação abrangente e reforçamos os contactos com os associados nos seus
locais de trabalho.
De seguida apresentamos uma visita escrita pelos doze meses do ano transacto e pelas diversas de
áreas de actuação.
Optámos pelo reprodução integral de vários documentos, bem como pela inserção integral dos relatórios
das coordenadoras e dos departamentos.
Consideramos que esta opção, embora mais densa, habilita os conselheiros a deterem de forma mais
sistematizada e compilada a posição do SFj sobre as várias matérias.
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1. RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO DE 2017
SFJ ELEGE TODOS OS VOGAIS PARA O COJ
Na primeira comunicação do ano de 2017, o SFJ divulgou os resultados das eleições para Vogais
representantes da classe, no Conselho de Oficiais de Justiça (COJ). Apenas o Sindicato dos Funcionários
Judiciais apresentou lista para estas eleições.

RESULTADOS
Eleitores Inscritos: – 7703;
Votantes – 3901;
LISTA A – 3167;
Votos Brancos – 601;
Votos Nulos – 133;
No quadro seguinte é possível comparar os resultados verificados na última eleição, em 2014, e os
verificados em 2017:
2014

2017

Eleitores inscritos

7913

Lista do SFJ

2378

65,15%

3167

81,18%

Brancos

385

10,55%

601

15,41%

Nulos

86

2,36%

133

3,41%
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Não podemos deixar de destacar a participação de mais de 50% dos Oficiais de Justiça.
Foi, assim, um importante sinal dado por todos os Oficiais de Justiça que, apesar de se tratar de lista
única, quiseram dar um inequívoco sinal da importância que os oficiais de justiça dão a este órgão, que
rejeitam outro tipo de soluções e que pretendem preservar a autonomia e dignidade da nossa classe,
mantendo o nosso próprio Conselho.
Os candidatos eleitos foram: Celso Celestino, Filomena Leal, Rui Chaves e António Silvestre
É devida uma palavra de reconhecimento e gratidão aos colegas que terminaram o mandato: Conceição
Moleiro e Francisco Barros. O seu desempenho ao longo de seis anos contribuiu para dignificar o COJ e
prestigiar a classe dos oficiais de justiça.

AVISO DE INGRESSO ILEGAL SUSCITA REAÇÃO FORMAL DO SFJ
O SFJ defendeu a urgência na admissão de oficiais de justiça de forma a minorar a falta de mais de um
milhar de funcionários, com as nefastas consequências que são sobejamente conhecidas e que obrigam
a uma enorme sobrecarga de trabalhos para os que, de forma empenhada, dedicada e abnegada, se
esforçam diariamente para que os cidadãos não sintam em demasia o desinvestimento na área da
justiça.
Por isso mesmo considerámos muito importante a inclusão na Lei do Orçamento de Estado para 2017 de
uma norma específica que permitisse o ingresso de oficiais de justiça, a qual, embora seja em número
insuficiente, é um sinal de inversão face ao passado recente.
E por isso mesmo, em agosto de 2016, aquando da discussão da alteração ao EFJ sobre a regra dos
movimentos, alertámos que era imperioso e urgente rever o estatuto noutras áreas, em especial no que
ao ingresso concerne, nomeadamente com a consagração de um regime que concretizasse uma carreira
de conteúdo funcional de grau 3. E, também, já mais recentemente, nos disponibilizámos para colaborar
com o grupo de trabalho criado pelo Ministério da Justiça de forma a, em tempo útil, alcançar esse
desiderato. Infelizmente sem sucesso!
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Porque o actual regime regra, definido no EFJ vigente, não garante a existência de candidatos em
número suficiente para o número de vagas disponibilizadas pelo artigo 28.º da LOE (Lei 42/2016 de 28 de
dezembro), número este já de si, reiteramos, diminuto em face das necessidades.
As nossas preocupações tinham e tem razão de ser como se veio a verificar com a publicação do Aviso
n.º 1088/2017, publicado no Diário da República n.º 19/2017, Série II de 26-01-2017.
Para além de não garantir que existam candidatos em número suficiente para as vagas, muito menos
para qualquer reserva de recrutamento, o aviso veio introduzir “problemas acrescidos”. Em devido tempo
e de forma proactiva demos conta ao Diretor-geral da Administração da Justiça em reunião realizada no
passado dia 27 de janeiro. Esta reunião teve resultado inconclusivo e, por isso mesmo, o secretariado
deliberou solicitar, com carácter de urgência, reunião à Senhora Ministra da Justiça.
O Aviso da DGAJ apenas permitia a candidatura de 59 PEPAC. Ou seja, quem estava a estagiar à data,
no âmbito do PEPAC, não poderia concorrer e quem fez o estágio há mais de 2 anos também não.
Acresce que, a ligeireza com que a DGAJ abordou esta questão permite que milhares de eventuais
interessados em candidatar-se possam impugnar este aviso.
Na reunião com o Diretor-geral, aproveitámos para lembrar a urgência do desbloqueamento das
promoções a adjunto (permitidas pela supracitada norma da LOE) bem como da rápida regularização da
situação dos oficiais de justiça que estão em regime de substituição. O Diretor-geral foi uma vez mais
evasivo, não se tendo comprometido com datas, pelo que também esta questão foi levada para análise
na reunião com a Ministra da Justiça.
Recordámos que, mesmo não optando por movimento extraordinário, as vagas e o aviso do movimento
ordinário teriam de ser concretizados até 31 de março, uma vez que as candidaturas decorreriam durante
o mês de abril.
Contactámos os nossos associados em regime de substituição, para concretizar uma posição
estruturada. Para além disso, assumimos que entendemos que no movimento de junho deveriam também
ser efectuadas colocações nas categorias de Escrivão de direito e de Técnico de justiça principal.
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APOIO FORMATIVO PARA CONCURSO DE ACESSO A SECRETÁRIOS
O Sindicato dos Funcionários Judiciais, através do Departamento de Formação, informou os associados,
candidatos à PROVA DE ACESSO À CATEGORIA DE SECRETÁRIO DE JUSTIÇA, declarado aberto
pelo Aviso n.º 12849/2015, publicado no DR. n.º 216, de 4 de novembro de 2015, que irá realizar diversas
sessões e-learning, destinadas a proporcionar apoio formativo, complementar à formação ministrada pela
tutela, no âmbito das seguintes matérias:
CUSTAS PROCESSUAIS
- Noções gerais (a conta de custas; a conformidade da conta de custas; a reforma e reclamação da conta
de custas)
- Atos avulsos — emissão da guia e procedimentos subsequentes;
- O Regime de acesso ao direito e aos tribunais (noções gerais; o apoio judiciário);
FÉRIAS FALTAS E LICENÇAS E REGIME JURÍDICO
- REGIME JURÍDICO DAS FALTAS – funcionários judiciais – (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho)
- TRABALHADOR - ESTUDANTE - Regime Jurídico do Trabalhador Estudante – Artigos 89.º a 96.º-A do
Código do Trabalho, para os funcionários de justiça, em regime de contrato e de nomeação, por remissão
do art.º 8.º - B do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas.
- FÉRIAS – Regime jurídico dos FUNCIONÁRIOS DE JUSTIÇA - Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA JUDICIÁRIO
- Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto - Lei da Organização do Sistema Judiciário, com a Declaração de
Retificação n.º 42/2013, de 24 de outubro, alterada e republicada pela Lei n.º 40-A/2016, de 22 de
dezembro (LOSJ);
- Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de março - Regime aplicável à organização e funcionamento dos
tribunais judiciais (ROFTJ);
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- Portaria n.º 161/2014, de 21 de agosto - Aprova os mapas de pessoal das secretarias dos tribunais
judiciais de primeira instância;
- Portaria n.º 162/2014, de 21 de agosto - Criação dos departamentos de investigação e ação penal de
Porto Este, de Santarém e de Viana do Castelo;
- Portaria n.º 163/2014, de 21 de agosto - Regulamento do primeiro curso de formação específico para o
exercício de funções de presidente do tribunal, de magistrado do ministério público coordenador e de
administrador judiciário, previsto nos artigos 97.º, 102.º e 107.º da lei n.º 62/2013, de 26 de agosto;
- Portaria n.º 164/2014, de 21 de agosto - Estabelece os critérios objetivos para a distribuição do pessoal
oficial de justiça e demais trabalhadores;
- Despacho n.º 10780/2014, de 21 de agosto - Deslocalização transitória de secções, por tempo
estritamente necessário.
- Lei n.º 40-A/2016, de 22 de dezembro – introduz alterações à LOSJ;
- Decreto-Lei n.º 86/2016, de 27 de dezembro, que estabelece o regime aplicável à organização e
funcionamento dos tribunais judiciais de primeira instância decorrente das alterações à Lei da
Organização do Sistema Judiciário introduzidas pela Lei n.º 40-A/2016, de 22 de dezembro
Metodologia:
Eminentemente participativa, com recurso a plataforma informática em sistema b-learning, tendo como
moderadores, os formadores do Departamento de Formação do Sindicato dos Funcionários Judiciais.
Sessões:
As datas e horários das sessões presenciais e à distância foram anunciadas depois de recolhidas as
inscrições.
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SFJ PROCEDE JUDICIALMENTE ACERCA DO AVISO DE INGRESSO
Ainda acerca do Aviso n.º 1088/2017, publicado no Diário da República n.º 19/2017, Série II de 26-012017, que suscitou sérias e fundadas reservas e, nesse sentido, numa atitude proativa e de colaboração
para a resolução de eventuais problemas, disponibilizamo-nos para tentar resolver, de forma séria e, do
nosso ponto de vista, equilibrada, o problema criado pela DGAJ.
Nessa conformidade, encetámos diligências junto da DGAJ e do Ministério da Justiça que, apesar de toda
a disponibilidade do SFJ, vieram a gorar-se.
Na realidade, quer na reunião com a DG quer com a SEAJ, as razões que elencamos para que fosse
corrigido o aviso - apesar de mostrarem alguma concordância com os fundamentos apresentados pelo
SFJ - não houve, por parte da Administração, disponibilidade para ultrapassar o problema,
designadamente através da anulação do aviso e publicando outro em conformidade com o Estatuto dos
Funcionário de Justiça.
Perante esta situação, o SFJ não pôde deixar passar em branco uma situação que, de forma evidente,
viola o nosso estatuto profissional (EFJ), viola igualmente a lei 35/2014 de 20 de junho e não garante a
admissão em tempo útil de oficiais de justiça.
O aviso em questão, para além deste período de impugnação contenciosa, permite ainda mais dois
momentos de impugnação contenciosa. Esses momentos podem ocorrer sobre a decisão do júri de
admissão ou exclusão de candidatos (pese embora a sua natureza preparatória lese os interesses
legalmente protegidos dos visados). Por último, permite-se ainda reagir atacando o ato final do
procedimento concursal.
Ou seja, poderemos estar perante uma situação que se arraste por um tempo demasiado longo em face
das necessidades dos serviços.
E, neste sentido, o secretariado do SFJ decidiu interpor procedimento cautelar de suspensão do Aviso
1088/2017 e a sua anulação.
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Atuamos, desta forma, exclusivamente na defesa da dignidade da carreira, da obrigatoriedade da
Administração cumprir e respeitar o EFJ, na defesa da legalidade e também na defesa de todos os
candidatos que merecem que o procedimento a que se candidatam tenha como corolário normal a sua
inclusão na reserva de recrutamento e posterior estabelecimento de vínculo laboral como oficiais de
justiça.
Foi, e é, uma decisão ponderada. Desde há muito que vimos defendendo a urgência na admissão de
oficiais de justiça de forma a minorar a falta de mais de um milhar de funcionários, com as nefastas
consequências que são sobejamente conhecidas e que obrigam a uma enorme sobrecarga de trabalhos
para os que, de forma empenhada, dedicada e abnegada, se esforçam diariamente para que os cidadãos
não sintam em demasia o desinvestimento na área da justiça.
Mas essa urgência não é acautelada pelo aviso em questão, antes pelo contrário. E, num Estado de
Direito, dito Democrático, não pode valer tudo, muito menos a ilegalidade.
Em reunião realizada no Ministério da Justiça a 25 de agosto de 2016 (onde para além dos
representantes do oficiais de justiça participaram, em representação da Senhora Secretária de Estado
Adjunta e da Justiça o seu Chefe de Gabinete, Dr. João Freire, o Diretor-Geral da Administração da
Justiça, Dr. Luís Freitas e, em representação da Senhora Secretária de Estado da Administração e do
Emprego Público, a Dra. Bebiete Costa) no âmbito do processo negocial para revisão pontual do EFJ
(proposta de movimento anual) e de forma prévia ao objeto da reunião, o SFJ alertara para a
necessidade premente e imperiosa da revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça e, para além de
outras matérias, para a questão inerente ao ingresso.
Não fomos ouvidos. Nem nessa altura nem em momentos posteriores.
A DGAJ e o MJ desde que tiveram conhecimento que a proposta relativa à norma de capacitação dos
tribunais iria ser incluída na Lei do Orçamento de Estado para 2017, tiveram todo o tempo para praticar
os atos legislativos adequados a que o ingresso se procedesse de forma legal e em moldes capazes de
responder às necessidades dos serviços. Não o fizeram.
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Proferiram uma postura de afronta à dignidade da carreira, sem cuidar das legítimas expetativas dos
potenciais candidatos.
Na verdade, o Aviso posto em causa, parece saído de uma delegação de competências na DG e
materializou-se por meio das chamadas “normas habilitantes atributivas de alternativas implícitas” que
nesse exercício usou uma “discricionariedade criativa”, que lhe permite uma reescrita de normas do EFJ e
da LGTFP.
Mas foi também uma questão de justiça moral. Atente-se que os estagiários que ainda estão nos tribunais
não podiam concorrer, porque a DGAJ não elencou e cuidou da situação de forma justa e equilibrada
perante todos os candidatos admitidos ao PEPAC, de forma que todos pudessem ter iniciado na mesma
altura o seu estágio.
Reiterámos que a admissão era urgente e a administração tem meios legais para o fazer. Diga-se, em
abono da verdade e de forma reiterada, conforme já acima expusemos, que sempre manifestámos e
colaborámos, apresentando propostas concretas, nomeadamente através da alteração da norma de
ingresso.
A DGAJ não pode é recorrer a ilegalidades e injustiças.
Assim, a nossa decisão de atacar judicialmente o Aviso 1088/2017, enraíza-se, na defesa da dignidade
estatutária da carreira, na defesa da legalidade e na defesa de todos os potenciais candidatos, de forma a
que não vejam goradas as suas legítimas expetativas.
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CONSELHO NACIONAL - 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Congresso e do Conselho Nacional, António Rui Viana
Fernandes da Ponte, convocou todos os membros do Conselho Nacional para a reunião ordinária
prevista no artº.40º. nº. 1 dos Estatutos, que se realizou a 24 de Março de 2017, em Évora.

O Conselho Nacional do SFJ de 2017 procedeu à aprovação das contas e relatório de actividades
referentes ao ano 2016, bem como do orçamento e plano de actividades para 2017.
Esta reunião magna, entre Congressos, permitiu auscultar as bases do SFJ, nomeadamente os
Delegados Sindicais, que representaram os milhares de Oficiais de Justiça, que diariamente labutam,
muitas vezes em condições pouco dignificantes (instalações degradadas) e estendem o seu horário de
trabalho muito para além do legalmente fixado, por abnegação e profissionalismo, em prol de uma Justiça
que se quer célere e de proximidade.
Lembramos que por incúria, má gestão ou opção política, temos assistido, desde o ano 2002 a uma
redução dos Quadros de Oficiais de Justiça em cerca de 26%. Relativamente aos cargos de chefia
verificou-se, numa categoria em concreto (Secretários de Justiça), uma redução na ordem dos 75%.
Relembrámos, que os Tribunais têm um défice de 1300 Oficiais de Justiça.
Perante este cenário, que é do conhecimento da Tutela e da sua inteira responsabilidade, o SFJ tem
vindo, recorrentemente, junto da DGAJ e do MJ, a apresentar opções e soluções. No entanto e apesar de
todos os esforços teimam em não nos dar ouvidos.
Foi nesta conformação que o Conselho Nacional manifestou o seu total apoio à Direção Nacional do
SFJ e solicitou que fossem utilizados todos os instrumentos legais e de dinâmica sindical na defesa do
Estatuto dos Funcionários de Justiça e da sua dignidade profissional.
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“O Conselho Nacional, na senda das definições estratégicas aprovadas no último Congresso, produziu as
seguintes conclusões:
1- Exigir ao Ministério da Justiça a rápida apresentação do projeto de EFJ;
2- Exigir a imediata – entenda-se movimento ordinário de Junho – abertura do acesso à categoria de
escrivães e de técnicos de justiça adjuntos;
3- Regularização das colocações no preenchimento das vagas existentes nos lugares de escrivão de
direito e de técnico de justiça principal;
4- Que até a regularização, por via de movimento, das nomeações referidas no número acima, deverá a
DGAJ dar sequência, no imediato, aos procedimentos de substituição que estão parados há já largos
meses, procedendo ao pagamento pela categoria substituída e desde a data do efectivo desempenho das
funções, conforme está obrigada por decisão do CAAD;
5- Ratificar e apoiar as decisões do Secretariado Nacional na interposição dos procedimentos cautelares
contra a prestação de serviço por pessoal não pertencente aos grupos de funcionários judiciais e contra o
ilegal aviso de ingresso;
6- Comunicar e exigir ao Ministério da Justiça que proceda, se necessário, a uma revisão intercalar do
EFJ que permita o ingresso na carreira dos detentores das licenciaturas em direito e solicitadoria;
7- Exigir ao Ministério da Justiça que dê expressão à apregoada especialização, alterando as regras de
colocação de oficiais de justiça permitindo que as candidaturas o sejam para uma área processual
específica de cada núcleo, dentro das aí existentes;
8- Exigir ao MJ a rápida rectificação atinente ao direito ao lugar em sede de movimento, com especial
relevância nas categorias e escrivão de direito e de técnico de justiça principal;
9- Repudiar e exigir do MJ e da DGAJ uma eficaz actuação nas cada vez mais numerosas situações
de mobbing sobre os funcionários;
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10- Exigir uma eficaz actuação do COJ e do próprio gabinete da SEAJ perante os recorrentes actos de
discricionariedade abusiva, falta de cumprimento do EFJ vigente e até de falta de respeito e consideração
pela inata dignidade dos funcionários judiciais enquanto pessoas, por parte de muitos sectores da
administração da justiça;
11- Denunciar e alertar para a continuidade das políticas de desjudicialização e privatização que estão a
ser levados a cabo pelo governo e que não servem uma justiça para todos, muito menos uma justiça em
nome do povo.”

DESPACHO DA DGAJ DIZ QUE NÃO HAVERÁ PROMOÇÕES EM JUNHO
O SFJ repudia o Despacho do Director Geral da Administração da Justiça sobre o Movimento de Junho,
que no dia 27/03 foi tornado público e no qual se refere que não haverá promoções.
Relembramos que, fruto da nossa intervenção sindical, junto do Governo e da Assembleia da República
ficou expresso no Orçamento de Estado (OE) para 2017 (artigo 28.º) o descongelamento de 400
admissões e 400 promoções da carreira de oficial de justiça.
Todavia, a reiterada prática pela DGAJ de atos lesivos dos interesses e direitos dos funcionários judiciais
e, pior ainda da legalidade, pôs em causa a prossecução destes dois objectivos.
Quanto às admissões já aqui demos nota da ilegalidade do respectivo aviso o que levou à sua
impugnação. É da inteira responsabilidade do Ministério da Justiça este impasse que prejudicou, e muito,
o funcionamento dos tribunais.
A DGAJ, através do referido despacho, informou que no próximo movimento “não serão efectuadas
promoções”! Considerámos que foi uma evidente atitude de afronta e desconsideração aos oficiais de
justiça.
Exigia-se uma nova postura de respeito e consideração por quem tudo tem dado para que os Tribunais
vão funcionando, apesar da falta de meios e de condições, porque não há “simplex” ou milionários
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“modelos kaizen” que assegurem a feitura do trabalho que os funcionários judiciais garantem no nosso
sistema de justiça.
Ao tomarmos conhecimento deste lamentável despacho contactámos a Direcção Geral manifestando o
nosso protesto e indignação. E entregámos no Ministério da Justiça um ofício solicitando a intervenção da
Secretária de Estado Adjunta e da Justiça na resolução desta questão.
Exigimos uma resposta célere e convocámos uma reunião urgente do secretariado do SFJ para adoptar
todas as medidas consideradas necessárias e adequadas à defesa dos direitos dos funcionários judiciais.
Se a única voz que o Ministério compreende é a voz da luta, então nós estaremos preparados para ela.

POR AÇÃO SINDICAL DO SFJ “AFINAL . . . HÁ PROMOÇÕES!”
A Secretária de Estado Adjunta e da Justiça acedeu reunir-se connosco, a 29 de março. Expusemos o
nosso protesto e solicitámos a sua rápida intervenção na regularização das promoções.
Ao início da noite desse mesmo dia foi-nos comunicado pela Exma. Sra. Secretária de Estado Adjunta e
da Justiça que a situação estava resolvida e que as promoções se iriam efectuar. E, de imediato, nessa
mesma noite, publicitámos essa informação.
A DGAJ veio a confirmar esta alteração ao seu primeiro despacho e acrescentar à primeira lista mais
alguns tribunais para onde se prevê o preenchimento de lugares de adjuntos.
Mais uma vez relembramos que foi pela nossa intervenção sindical, junto do Governo e da Assembleia da
República que ficou expresso no Orçamento de Estado (OE) para 2017 (artigo 28.º) o descongelamento
de 400 admissões e 400 promoções da carreira de oficial de justiça.
A negociação pressupõe que ambas as partes estejam de boa-fé e o SFJ, como sempre, está disponível
para encontrar as melhores soluções para os Oficiais de Justiça, sem nunca transigir quando a nossa
razão é inquestionável.
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Relativamente às promoções não podia haver dúvidas: tinham que se concretizar porque estão previstas
na lei. Assim, fizemos a nossa intervenção nos canais apropriados e não nas redes sociais, onde nada se
resolve mas muitos criticam. O SFJ é um SINDICATO responsável!
No âmbito da negociação permanente que mantemos com a Administração, o Sindicato mantém como
questões em discussão:
1. - A normalização das colocações no preenchimento das vagas existentes nos lugares de escrivão de
direito e de técnico de justiça principal;
2. - A regularização imediata da situação dos Oficiais de Justiça que se encontram a desempenhar
funções em substituição, nos termos do artº 49º do EFJ, conforme está obrigada por decisão do CAAD.
3. - Que a DGAJ resolva, em tempo útil, o imbróglio jurídico que criou com o Aviso 1088/2017 Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento para ingresso nas carreiras do
grupo de pessoal oficial de justiça –Relembrámos que os quadros se encontram deficitários em 1300
lugares. Reiterámos, mais uma vez, a nossa disponibilidade para a resolução do problema criado pela
DGAJ e da sua inteira responsabilidade no que concerne ao ingresso de 400 Oficiais de Justiça.

SUBSTITUIÇÕES DE 2016 SERÃO PAGAS EM MAIO E JUNHO
Na sequência das diligências que o SFJ desencadeou junto do Ministério da Justiça e da Direcção-Geral
recebemos a 6 de abril a informação do senhor Director Geral, de que as substituições relativas a 2016
vão ser pagas no vencimento de Maio, e as restantes no vencimento de Junho.
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TRIBUNAL ATRASA DECISÃO SOBRE AÇÃO CONTRA OS PROCEDIMENTO
DE INGRESSO ILEGAL
Em maio, a DGAJ publicitou as listas de candidatos admitidos e excluídos no âmbito do Procedimento
concursal aberto pelo Aviso nº 1088/2017, publicado no Diário da República n.º 19, 2ª Série, de 26 de
janeiro de 2017, aviso que foi, recorde-se objecto de impugnação junto dos tribunais por parte do SFJ.

CRONOLOGIA DA AÇÃO DO SFJ SOBRE INGRESSO ILEGAL
21.02.2017 - Entrada da providência cautelar no Tribunal Administrativo de Lisboa.
01.03.2017 – Data de citação do Ministério da Justiça.
08.03.2017 – Apresentada Resolução Fundamentada por parte da DGAJ.
14.03.2017 – Pedido de declaração de ineficácia dos actos de execução indevida.
07.04.2017 – Proferida decisão a julgar improcedente a declaração de ineficácia dos actos de execução
indevida.
05.05.2017 – Foi ordenada a apensação ao procedimento cautelar da nossa acção administrativa nº.
1004/17.0BELSB, bem como do PA junto ao mesmo.

O Ministério da Justiça pode e deve fazer o ingresso, mais do que justificado em face da unanimemente
reconhecida falta de oficiais de justiça (e estes quatrocentos não chegam), com a maior celeridade. Mas
tal não pode significar ilegalidade.
O Tribunal, ao qualificar o nosso procedimento cautelar no âmbito do contencioso pré-contratual, deveria
ter impedido os efeitos da Resolução Fundamentada que a DGAJ não deveria ter sequer apresentado.
Pelos contactos recebidos no SFJ, havia na altura reclamações contra a exclusão e, muito naturalmente,
recurso aos tribunais em caso de se manter essa exclusão.
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A manter-se a posição da DGAJ e a demora do Tribunal em proferir decisão sobre o fundo da questão,
corria-se o risco de haver contratação de funcionários com base numa ilegalidade. Como resolver o
imbróglio e os direitos que seriam entretanto constituídos?
Não teria sido solução resolver os contratos, despedindo as pessoas, mas também não podemos aceitar
que não exista consequência da prática de actos ilegais. Aguardámos a decisão do tribunal.

SFJ EXIGE NEGOCIAÇÃO SEGUNDO O EFJ PARA DESCONGELAMENTOS
O SFJ vinha a questionar o MJ sobre as medidas tendentes à concretização do descongelamento dos
escalões em relação aos Oficiais de Justiça.
Com a publicação em Diário da República do Despacho Conjunto n.º 3746/2017, 04.05.2017 foi
formalmente aberto o procedimento para o “Descongelamento de Carreiras” – e no qual eram elencados
vários considerandos e estipulados procedimentos e prazos para que os respectivos Ministérios enviem
toda a informação relevante para efeitos de valorização remuneratória, designadamente através de
promoções e progressões, relativa aos seus trabalhadores.
Segundo é referido num dos considerandos do mencionado despacho, as Grandes Opções do Plano para
2016 - 2019, aprovadas pela Lei n.º 7 -B/2016, de 31 de Março, estabelecem igualmente como um dos
objectivos a concretizar pelo Governo no âmbito do ponto 11:
“Simplificação administrativa e valorização de funções públicas”, a partir de 2018, o início do processo de
descongelamento controlado de evolução nas carreiras, especificando que “Os mecanismos e as
condições de promoção/progressão nas carreiras serão avaliados para que as expetativas de evolução
profissional sejam articuladas com os instrumentos de avaliação e recompensa do mérito e
compatibilizadas com os recursos orçamentais disponíveis.”
Ora, como todos sabemos e reconhecemos (e esperamos que o Ministério da Justiça também), a
natureza e a especificidade das funções que assegura e desenvolve, o oficial de justiça que integra
carreira de regime especial (artº. 18º da LOSJ), a sujeição aos deveres gerais da função pública e, por
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imperativo legal, a deveres especiais, decorrentes do Estatuto dos Funcionários de Justiça - Decreto-Lei
n.º 343/99, de 26 de Agosto - , justificam inquestionavelmente que lhes seja aplicada regra de progressão
prevista no artigo 81.º do Decreto-lei 343/99, logo que as mesmas sejam descongeladas no inicio de
2018.
E porque, atentas as especificidades inerentes à carreira de regime especial e às normas de avaliação,
cujo regime legal reveste regras próprias e específicas, que que não se mostram compagináveis com o
despacho supra citado - salvo melhor opinião, baseado no SIADAP – e ainda o prazo para a remessa de
informação (15.05.2017) constante do mencionado Despacho n.º 3746/2017 de 04.05.2017, o Sindicato
dos Funcionários Judiciais, impõe uma negociação específica no tratamento destas matérias. É a nossa
posição de princípio a de que - não tendo havido ainda qualquer alteração ao EFJ - as regras a aplicar
serão as que daí derivam.
Neste sentido o SFJ pediu reunião urgente, que se realizou com o senhor Director Geral e com o
Subdirector Geral, por delegação da senhora Secretária de Estado Adjunta.
O Diretor-geral informou-nos que a DGAJ remeteu a dia 15 de maio, à secretaria geral Ministério da
Justiça o levantamento feito, no que se refere aos oficiais de justiça, informando a data do último
reposicionamento de escalão que cada funcionário teve. A respectiva progressão deverá efectuar-se nos
termos do artigo 81.º do Estatuto.
Este é também o entendimento partilhado pelo SFJ, por isso continuámos as diligências junto do poder
político no sentido e garantir o efetivo cumprimento do que é estatutariamente devido.

FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS NA GREVE DA FUNÇÃO PÚBLICA
A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais anunciou uma
greve nacional de 24 horas para o dia 26 de Maio reivindicando entre outras questões:
- Aumento geral de salários;
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- Descongelamento nas carreiras;
- Reforço de pessoal,
O SFJ informou que este aviso prévio abrange todos os trabalhadores com relação de emprego público,
independentemente do vínculo ou da entidade onde prestam serviço.
Assim, os funcionários judiciais estiveram também abrangidos pelo Aviso Prévio de Greve.

ESTATUTO: AGUARDA-SE O ANTEPROJECTO DO MJ
O Secretariado do SFJ deliberou aguardar até final do corrente mês de junho o envio pelo Ministério da
Justiça do projecto de alteração/revisão do nosso Estatuto.
Tal deliberação foi tomada, considerando a informação constante do ofício do próprio Ministério da
Justiça, em que esclarece o SFJ que o Grupo de Trabalho do MJ entregou um projeto de estatuto, mas
que a SEAJ pretendia analisar e ponderar algumas alterações nesse documento que será, afirma-se no
referido oficio, a proposta oficial do MJ e sobre a qual serão feitas as negociações.
Tendo em conta as posições já várias vezes expressas quer pela Ministra da Justiça quer, e em especial,
pela Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, esta posição do Ministério poderá significar que é seu
propósito plasmar no novo EFJ essas posições.
Alertámos que com a revisão do EFJ, terá de ocorrer também a regularização do suplemento – entendase integração – que, relembramos, foi uma posição defendida por vários dos actuais governantes
incluindo o próprio Primeiro-ministro, António Costa, quando desempenhou funções como Ministro da
Justiça.
O SFJ entende que com esta revisão do EFJ, se terá de dar um novo cariz à carreira e, como tal,
comunicou em devido tempo ao MJ os vetores chave que entendemos serem cruciais, a consagração da
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carreira de regime especial de oficial de justiça como sendo uma carreira de complexidade funcional de
nível 3.
Pretendemos também, no âmbito da negociação do EFJ, que sejam alteradas as regras de ingresso,
acesso, direito ao lugar, consagração do regime de chefias, bem como clarificadas estatutariamente as
questões dos movimentos e da mobilidade.
E, claro, que também a questão da aposentação deverá ser objeto de negociação, atendendo, e desde
logo, ao regime de disponibilidade permanente a que os funcionários estão obrigados.

Relativamente ao anunciado descongelamento das progressões, e na sequência da publicação no Diário
da República do Despacho Conjunto n.º 3746/2017 de 04.05.2017, o SFJ solicitou esclarecimento à
tutela, tendo-nos sido informado, que a DGAJ na respectiva informação que elaborou para o Ministério
das Finanças referiu que o descongelamento dos escalões dos oficiais de justiça é feito nos termos do
artigo 81º. do estatuto em vigor.
Lembrámos que não existe nenhum acordo com o Governo – via Ministério das Finanças e da
Administração pública – existe apenas e tão só um acordo genérico entre o Governo e as Federações e
Confederações de sindicatos, que representam trabalhadores da Administração Pública, para um quadro
de negociações sobre descongelamentos de carreiras, com início em 2018.

SFJ SOLIDÁRIO
O Sindicato dos Funcionários Judiciais manifestou pesar pela tragédia e perda de vidas ocorridas nos
incêndios dos concelhos de Pedrógão Grande e Figueiró dos Vinhos.
Expressámos também o nosso maior apreço e admiração pelo trabalho dos bombeiros e demais agentes
da proteção civil, bem como das populações, no combate a esta tragédia que, com grande coragem e
abnegação, continuam a lutar para debelar os incêndios que roubaram dezenas de vidas, promoveram
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um rasto de destruição e deixaram o povo português profundamente consternado com uma das maiores
tragédias humanas e ambientais ocorridas em Portugal.
O Sindicato dos Funcionários Judiciais manifestou a sua solidariedade a todos os que viveram momentos
de grande angústia e sofrimento.
Assim, todos os colegas que pretendam, como o SFJ fará institucionalmente, num gesto de solidariedade
e cidadania, ajudar as vítimas desta tragédia, disponibilizámos a informação de uma conta bancária
solidária.

AUDIÇÃO PRÉVIA NO MINISTÉRIO PARA ALTERAÇÕES AO ESTATUTO
O SFJ foi convocado para reunião no Ministério da Justiça a realizar na próxima terça-feira, dia 4 de
Julho.
Esta reunião, não podendo ser considerada como negociação formal uma vez que ainda não tinha sido
entregue o respectivo projecto, tem no entanto como principal motivo o procedimento de revisão do EFJ e
foi uma prévia audição do SFJ relativamente às questões mais importantes que pretendemos ver
consagradas nesse diploma.
Para além do Estatuto, o SFJ sublinhou a urgência de o MJ resolver outros problemas com que os
funcionários se debatem, como seja a falta de preenchimento dos quadros e as promoções, bem como o
anunciado descongelamento horizontal da carreira.

DG ANUNCIA MOVIMENTO DE JUNHO
A solicitação do SFJ o senhor Director-geral informou-nos que o projecto de movimento estaria concluído
até ao dia 7 de julho, sendo publicitado na semana seguinte, ou seja, entre dias 10 e 14 desse mês.
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Confirmou-nos ainda que este movimento seria objecto de publicação no DR em data que lhe permita
concretizar-se em Setembro deste ano.

MINISTRA DA JUSTIÇA ENTREGA PROJECTO DE ESTATUTO AO SFJ
Na reunião realizada no Ministério da Justiça a 29 de junho, a Exma. Sra. Ministra da Justiça fez a
entrega do projecto de EFJ (que pode aqui ser consultado).
Este projecto será objecto de publicação no BTE para efeitos de ser exercido o direito de participação
sendo que a negociação do EFJ foi iniciada no final deste prazo.

O SFJ RECOLHEU TODOS OS CONTRIBUTOS DOS ASSOCIADOS.
O projecto de estatuto socioprofissional é restrito a Oficiais de Justiça. Tal como sempre dissémos e nos
comprometemos com a classe, de imediato, divulgámos o documento.
No mesmo dia, reunimos o Secretariado Nacional do SFJ para definirmos uma primeira calendarização
de reuniões internas e públicas, com vista à elaboração da nossa resposta ao documento.
Realizámos reuniões abertas aos associados, cujos dias e locais foram divulgados pelas nossas
Delegações Regionais. Apelámos à participação construtiva de todos, com sugestões e propostas.
Apesar de na reunião no Ministério da Justiça nos ter sido informado que o projecto seria enviado para
publicação no Boletim do Emprego e Trabalho, após o que se iniciaria um prazo de 30 dias para
participação no processo legislativo, e que só após o decurso desse prazo seríamos convocados para se
iniciar formalmente o processo negocial, tal não condicionou a nossa acção.
Assim, e após a realização da auscultação aos associados foi nosso objectivo entregar até ao final de
julho, no Ministério da Justiça, uma análise crítica ou mesmo uma contra proposta ao documento.
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Relembrámos que se tratava do projecto de Estatuto dos Oficiais de Justiça, da autoria do Ministério da
Justiça e que este sindicato não teve nenhuma intervenção no grupo de trabalho que o elaborou. Apesar
de, em devido tempo, termos manifestado essa disponibilidade, que, recorde-se, foi recusada pelo
Ministério.
Analisámos o documento de forma aprofundada e tomámos uma posição muito crítica relativamente a
algumas das propostas nele inclusas e mesmo de total rejeição relativamente a outras.
Realçámos junto aos associados a importância da resposta do SFJ, sobre quem recai a obrigação e a
responsabilidade de assumir a posição a transmitir ao Governo, de forma a que seja o reflexo maioritário
do sentimento da classe.
Se, e quando, for necessário assumir outras formas de luta em defesa daquilo de que não abdicamos,
não hesitaremos em faze-lo. A nossa força será tanto maior quanto for a nossa união.
Por fim esclarecemos mais uma vez os associados que para além desta negociação directa com o
Ministério da Justiça, não houve nenhuma negociação sectorial relativa à nossa classe, com o Ministério
das Finanças, nomeadamente quanto ao descongelamento e progressões na nossa carreira. Existe uma
negociação geral no âmbito de toda a Administração Pública, sobre essas e outras questões (ex.
integração de precários, 35 horas, etc), em que são interlocutores as Federações e Confederações de
sindicais da Função Pública, e que naturalmente estamos a acompanhar, tendo em devido tempo feito
chegar à tutela a nossa posição sobre essas questões e que, resumidamente, é a exigência do
cumprimento do disposto no artigo 81.º do estatuto em vigor.

SERVIÇOS MÍNIMOS NÃO SE APLICAM À GREVE ÀS HORAS EXTRA
Durante a greve decretada por outro sindicato, o SFJ lembrou que está em greve aos turnos desde 1994,
pelo que não se aplicam os serviços mínimos, pois trata-se de uma greve ao trabalho para além do
horário de funcionamento das secretarias. Constata-se a ineficácia prática do acórdão 4/2017 e do Ofício
Circular 9/2017 da DGAJ.
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Relebrámos que se mantém em vigor e totalmente eficaz a greve decretada por este Sindicato dos
Funcionários Judiciais em Fevereiro de 1994 e adequada ao horário por republicação de novo Pré-Aviso,
em Junho de 1999.
Assim, de acordo e ao abrigo deste nosso Pré-Aviso, todos os funcionários judiciais poderão, e
considerando a actual conjuntura deverão continuar ou fazer fazer greve nos períodos compreendidos
entre as 00:00 e as 09:00, as 12:30 e as 13:30 e entre 17:00 e as 24, de todos os dias, sem qualquer
obrigação de garantir serviços mínimos.
Perante as continuadas posições de menorização e desconsideração por parte da tutela a resposta dos
funcionários judiciais, no imediato, foi a adesão total a esta greve.
Sendo questionável a oportunidade desta greve, e embora como já referimos, esta “imposição” de
serviços mínimos não se aplica ao Pré-Aviso por nós apresentado, considerámos incompreensível e
mesmo ilegal esta decisão relativa ao Aviso Prévio de outro sindicato e por isso não podemos deixar de
manifestar a nossa maior indignação pela incompreensível e afrontosa decisão do tribunal arbitral e da
DGAJ ao decidirem a necessidade de serem prestados serviços mínimos numa greve ao trabalho para
além do horário de funcionamento das secretarias!
Perguntámos: Que Estado de Direito é este onde uma direção de topo da administração pública, o
governo e um tribunal arbitral fazem tábua rasa da lei só para afrontar sindicatos e penalizar quem
trabalha?

SFJ MANTÉM VALIDADE E EFICÁCIA TOTAL DO AVISO PRÉVIO
A Direção Geral da Administração da Justiça solicitou à DGAEP que se pronunciasse sobre os efeitos do
acórdão arbitral proferido a propósito da greve decretada pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça, tratando
de saber se tal acórdão era aplicável à greve decretada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais em
1994, e reafirmada em 1999.
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Informa a DGAJ que a DGAEP emitiu entendimento vinculativo no sentido favorável.
Ou seja, que aquele acórdão é também aplicável à greve decretada pelo Sindicato dos Funcionários
Judiciais.
“Estriba-se, para tanto nos artigos 398.º e 399.º e 404.º da LGTFP.
O artigo 404.º estabelece que a decisão do colégio arbitral vale como sentença para todos os efeitos
legais – nº. 4 do referido artigo.
E é precisamente este o cerne da questão.
A LGTFP não define, naturalmente, quais são os efeitos da sentença da primeira instância nem das
outras instâncias, naturalmente.
Importa, por via disso, socorrermo-nos do CPC para perceber, então, quais são todos os efeitos legais da
sentença de primeira instância.
E assim, o artigo 619.º estabelece o valor da sentença transitada em julgado e diz no seu nº. 1 que a
sentença ou o despacho saneador que decida do mérito da causa, a relação material
controvertida, fica a ter força obrigatória dentro do processo e as situações em que vale fora dele
constituem exceção a este princípio que não se encontram preenchidas.
A declaração de litispendência e de caso julgado formal tem de ser objeto de pronúncia objetiva pelo
tribunal. O acórdão arbitral não atribuiu semelhantes efeitos à sua decisão, nem no nosso entendimento o
poderia fazer. Na falta de decisão do Tribunal que atribui efeitos de caso julgado material a sentença
produz efeitos apenas no processo concreto.
Quanto ao aclaramento dos efeitos de tal sentença que a DGAEP fez, a mesma tem de ser considerada
inexistente porquanto nem o próprio tribunal o pode fazer uma vez que, transitada tal sentença, se esgota
o poder jurisdicional do juiz, e muito menos o pode fazer uma entidade administrativa como é o caso da
DGAEP.
A inexistência eiva o acto praticado de qualquer efeito.
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Por via disso, não tendo a DGAEP qualquer competência para proceder ao aclaramento do acórdão
arbitral, o entendimento que pretende vinculativo não pode produzir os efeitos pretendidos conforme se
deixou dito.
É nula, por isso, a circular da DGAJ que reproduz uma inexistência jurídica, como é o entendimento da
DGAEP, que extravasou completamente as suas atribuições.”
Assim, e para além da reação oficial e formal que o SFJ está já a encetar, importa convocar todos os
funcionários judiciais para aderirem de forma massiva a esta greve.
“A hora é de cerrar fileiras em defesa da dignidade profissional e pessoal de todos os funcionários
judiciais. Juntos, iremos conseguir levar a nossa luta por uma carreira digna e dignificada e que
corresponda não só aos anseios dos trabalhadores, mas também de um sistema público de justiça aos
serviço dos cidadãos.”

ESTATUTO: SFJ REJEITA DOCUMENTO “RETRÓGRADO” DO MJ
Na sequência das muitas contribuições dos associados, reuniu-se o secretariado do SFJ, o qual decidiu
enviar um parecer prévio à Sra. Ministra da Justiça.
Neste parecer fundamentámos a nossa oposição ao documento apresentado, por ser retrógrado,
atentatório da dignidade dos oficiais de justiça (e omisso quanto aos restantes) e contrário ao discurso,
reiteradamente manifestado pela tutela, no que à Justiça diz respeito.
A opção tomada foi a de elencarmos os pontos que reputamos de estruturantes e transversais para uma
carreira especial e complexa como é a carreira de oficial de justiça, bem como para a boa administração
da justiça.
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ESTATUTO: INÍCIO DA FASE NEGOCIAL
O Ministério da Justiça marcou para o 12 de Setembro, a primeira reunião do procedimento negocial,
formal, relativamente ao projecto de revisão do nosso estatuto socioprofissional.
O SFJ fez-se representar na referida reunião com a boa-fé negocial que sempre tem pautado a sua acção
ao longo dos nossos 42 anos de actividade sindical.
Ainda em fase pré-negocial após a recepção do projecto de estatuto, e após a análise dos inúmeros
contributos recebidos de colegas, quer por via escrita, quer através das reuniões que realizámos pelo
País, elaborámos a posição vertida no documento enviado ao MJ em 25 de julho de 2017 (ver aqui), onde
elencámos aquelas que são as questões estruturantes de uma carreira que se pretende que seja
efectivamente de regime especial e que dignifique e prestigie a classe, reconhecendo o nosso importante
contributo para um desejável serviço de justiça de qualidade.
Não obtivemos, até à reunião, nenhuma resposta do Ministério a esse documento.
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ESTATUTO: PRIMEIRA REUNIÃO NEGOCIAL NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Realizou-se em setembro a primeira reunião negocial no Ministério da Justiça com vista à revisão do
Estatuto dos Funcionários de Justiça. Presentes as Exmas. Senhoras Ministra da Justiça e Secretária de
Estado Adjunta e da Justiça, Director e Sub-Director Geral Administração da Justiça, representantes da
DGAEP, assessores e membros dos gabinetes e os representantes de ambos os sindicatos (SFJ e SOJ).
Os sindicatos manifestaram a sua posição crítica e de rejeição da proposta que nos foi enviada. O
Sindicato dos Funcionários Judiciais elencou, mais uma vez, as matérias constantes do documento
entregue à tutela em 25 de Julho 2017, referindo que considerava indispensável uma posição do Governo
relativamente àquelas questões, antes de avançar para a negociação sistemática dos diversos artigos
constantes do documento que nos foi entregue.
A Exma. Senhora Ministra da Justiça considerou aceitável a nossa posição e nesse sentido, manifestou
total abertura para aprofundar e discutir o projecto inicial que nos foi enviado.
Considerou justas e adequadas as nossas reivindicações mas todavia contrapôs que essas
reivindicações devem ser um ponto de chegada em função da definição, em concreto, dos conteúdos
funcionais da carreira de Oficial de Justiça.
Assim, para podermos alcançar os objectivos que defendemos e consideramos que são estruturantes de
uma verdadeira carreira de regime especial – o Grau de Complexidade 3, o vínculo de nomeação, o
requisito de licenciatura para ingresso, sistema de avaliação, etc. - foi consensualizado entre todos que
estas propostas devem ser sustentadas através da apresentação de um documento onde constem os
conteúdos funcionais próprios de uma carreira que todos queremos de elevado nível funcional e de
grande dignidade na administração pública.
Ou seja, importava definir as competências e responsabilidades que estamos dispostos a assumir no
nosso desempenho funcional nos tribunais, e assim concretizar o novo paradigma da carreira de oficial de
justiça que preconizámos no documento que elaborámos em Julho. Ficou desde logo agendada nova
reunião, que ocorreu na primeira quinzena do mês de Outubro.
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RAZÕES DE RECUSA DO ANTEPROPROJECTO DE ESTATUTO DO MJ
Rejeitámos o projecto de Estatuto porque “defendemos e consideramos que são estruturantes de uma
verdadeira carreira de regime especial – o Grau de complexidade 3, o vínculo de nomeação, o requisito
de licenciatura para ingresso, sistema de avaliação, etc. “.
O mérito destas pretensões foram devidamente reconhecidas pela Ministra da Justiça, que propôs a
elaboração de documento que sustentasse estas pretensões com os respectivos conteúdos funcionais da
nossa carreira. Segundo informação obtida junto da DGAJ e da Secretaria de Estado da Justiça, esse
documento encontra-se em fase de ultimação.
Mas também o SFJ, elaborou um documento onde se encontram elencados os conteúdos funcionais da
carreira de Oficial de Justiça, que entregaremos até ao fim desta semana no Ministério da Justiça, para
ser também analisado e discutido em sede de negociação conforme foi acordado pelas partes. Após a
sua entrega à tutela, aqui divulgámos o referido documento.
Os conteúdos funcionais que já exercemos justificam só por si que nos sejam reconhecidos os requisitos
que reivindicamos.
O SFJ procedeu, no dia 27.10.2017, à entrega no Ministério da Justiça, de um documento onde se
encontram vertidos os principais fundamentos para a caracterização funcional com regime de Vínculo de
Nomeação e Grau de Complexidade Funcional 3 (consultar aqui).
«Sem recorrer a uma abordagem de cariz histórico, poderemos afirmar que a profissão de Oficial de
Justiça sempre foi considerada como essencial para a realização da Justiça.
De per si, o atual elenco de funções desempenhadas, salvo raríssimas excepções, já se encontram, na
nossa perspetiva, enquadradas no grau de complexidade funcional 3, pois as mesmas decorrem do
exercício funcional nomeadamente por força de normativos de índole estatutária, por imposição do Direito
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Adjetivo/Subjetivo (Código Civil, Penal/Códigos de Processos) e por determinações superiores
(Provimentos, Despachos e Ordens de Serviço).
De facto e de direito, apenas o vínculo de emprego público na modalidade de nomeação se enquadra
como adequado no que concerne aos Oficiais de Justiça, quer porque o seu desempenho funcional se
integra na esfera mais restrita dos poderes do Estado (Defesa, Segurança e Justiça) e na dependência
de Órgãos de Soberania (Tribunais), quer pela natureza dos deveres especiais e restritivos a que estão
estatutariamente obrigados, pelo que se justifica na íntegra a manutenção do vínculo de nomeação.»
Não temos dúvidas de que todos os pressupostos que caracterizam e classificam as carreiras
relativamente ao Grau de Complexidade 3 estão devidamente reunidos para que a carreira de Oficial de
Justiça seja considerada neste grau, constante do art. 86.º nº. 1 alª. c) e 2 e 88.º nº. 2 da Lei 35/2014, de
20 de Junho.
Alertámos que o processo negocial propriamente dito (discussão do EFJ artigo a artigo) ainda não teve
início, em virtude de se encontrar dependente dos requisitos referentes ao vínculo e ao grau de
complexidade.
Estaria assim entregue a nossa argumentação, depois solicitámos e aguardamos pelo agendamento de
reunião com o Ministério da Justiça.
Entretanto solicitámos, mais uma vez, que nos fizessem chegar os vários provimentos e ordens de
serviço que se enquadram no âmbito do Grau de Complexidade Funcional 3. É esse o compromisso que
mantemos e procuramos honrar.
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FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS NA GREVE DE 27 DE OUTUBRO
A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais decretou greve
para 27 de outubro. Algumas das razões invocadas para a greve afectam também a nossa classe, como
aumento dos vencimentos, o descongelamento das carreiras, o vínculo de nomeação, a abertura de
concursos para admissão de mais funcionários, entre outras. Esclarecemos que, tal como em idênticas
situações, que o respectivo Aviso Prévio (consulte aqui) abrange todos os funcionários públicos, incluindo
naturalmente os funcionários judiciais que podem, por isso, aderir à referida greve.

ESTATUTO: NEGOCIAÇÃO NO MINISTÉRIO E AUDIÊNCIAS PARLAMENTARES
A acção reivindicativa do Sindicato dos Funcionários tem colocado a prioridade nas reuniões e contactos
com os vários intervenientes na negociação do EFJ (Ministra da Justiça, Secretária de Estado e DirectorGeral) e ainda com os Grupos Parlamentares (PS, PSD, CDU, CDS e BE).
O Sindicato dos Funcionários Judiciais desde o primeiro momento repudiou o projecto / anteprojecto de
Estatuto apresentado pela Tutela e manifestou a sua posição crítica e de rejeição de tal proposta, posição
que reiterou junto da Ex.ma Srª. Ministra da Justiça, Secretária de Estado e Diretor-geral, na única
reunião realizada até agora para negociação do estatuto.

CURSO PARA ADMINISTRADOR JUDICIÁRIO
Recebeu este Sindicato um projecto de alteração à Portaria que define o âmbito de recrutamento para
frequência do curso de formação específica de administrador judiciário, bem como as regras
procedimentais, a forma de graduação e a identificação das formações académicas de nível superior
adequadas à frequência do curso. (Ver aqui).
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DESCONGELAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE CARREIRAS
A matéria do descongelamento e recomposição das carreiras tem vindo a ser alvo de especial cuidado
por parte de SFJ. Desde Maio /2017 (ver Informação Sindical de 18.05.2017) que temos vindo a alertar a
Tutela e os Grupos Parlamentares para a situação concreta dos oficiais de Justiça.
Logo que tivemos conhecimento da proposta de LOE/2018 apresentada pelo Governo e das injustiças
que a mesma continha, de imediato iniciamos contactos com o governo e com os grupos parlamentares.
Após estes contactos e, em particular, da reunião que ontem tivemos com a Senhora Secretária de
Estado Adjunta e da Justiça (SEAJ), Drª Helena Mesquita Ribeiro, podemos informar os nossos
associados que a nossa carreira está enquadrada nas que irão iniciar já a 1 de janeiro de 2018 o
processo de descongelamento das progressões horizontais – escalões.

DESCONGELAMENTO DE ESCALÕES- CONTAGEM DO TEMPO CONGELADO
Mais informou a SEAJ que a aplicação do art.º 19.º (valorizações remuneratórias) da LOE para 2018 se
aplica à carreira do pessoal oficial de justiça em virtude de se tratar de uma carreira em que a progressão
é automática pelo decurso do tempo, não estando caducado o sistema de avaliação (DL 260/2009).
Assim, a contagem do tempo para progressão retoma-se a 1-1-2018, somando ao tempo que já havia
sido contabilizado até 2010.
O SFJ entende que deverá ser contabilizado desde já o tempo até 31-12-2010 (lembramos que está
pendente uma ação judicial interposta por nós do despacho que antecipou o congelamento previsto na
LOE/2011).
Quer isto dizer que, conforme cada um dos funcionários for atingindo os 3 anos, verá desbloqueado um
escalão obtendo o pagamento na percentagem correspondente ao pedido em que tal ocorra (cfr .
calendarização constante do artº. 19º da LOE).
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RECOMPOSIÇÃO DAS CARREIRAS
A SEAJ deu-nos conhecimento da informação da Senhora Secretária de Estado da Administração e do
Emprego Público sobre a designada recomposição de carreiras.
Assim, a partir de 15 de dezembro o SFJ irá negociar com o Governo a forma como terá lugar a
recomposição das carreiras, e as respetivas progressões (horizontais) que dependam exclusivamente,
como é o nosso caso, do decurso do tempo
Ou seja, iniciar-se-ão negociações com vista à obtenção de um acordo que mitigue os efeitos do
congelamento do tempo de serviço na carreira de 30/08/2005 a 31/12/2007 e de 01.01.2011 a
31.12.2017.
Os termos do acordo, que irá permitir a reposição relativa ao período de congelamento da carreira, terá
de prever, designadamente, o modo de ressarcimento e o calendário de aplicação.
Cabe aqui uma palavra especial ao Grupo Parlamentar do PCP, que em reunião ocorrida há cerca de
uma semana, acolheu as justas reivindicações apresentadas pelo SFJ e as inseriu na proposta de
alteração ao artigo 19.º da LOE (que aqui pode ser consultada), mencionando expressamente
os “funcionários judiciais”.

DESCONGELAMENTOS - ANTÓNIO MARÇAL EM ENTREVISTA À RTP
António Marçal em entrevista à RTP, reivindica os descongelamentos na carreira do pessoal Oficial de
Justiça.

GARANTIA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CHEFIAS
O SFJ viu garantida a abertura de procedimento, em sede de movimento, em 2018, para as categorias de
Secretários de Justiça e também para Escrivão de Direito e Técnico de Justiça Principal.
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Interpelada pelo SFJ, foi ainda garantido pela SEAJ que o MJ está já a diligenciar no sentido de garantir
que em 2018 ocorra mais um procedimento de acesso à categoria de Escrivão-Adjunto e de Técnico de
Justiça-Adjunto, para providenciar/assegurar a existência de promoções de Auxiliares para Adjunto, em
número a definir.

TOLERÂNCIA DE PONTO DIA 26 DE DEZEMBRO: DESPACHO DA MJ
O Sindicato dos Funcionários Judiciais publicitou, em 21.12.2017, a informação relativa à Tolerância de
Ponto para o dia 26.12.2017 (Despacho n.º 11071/2017 (Diário da República, 2.ª série N.º 242 — 19 de
dezembro de 2017) tendo em consideração que até às 24 horas do dia 21.12.2017, não tinha sido
publicitado, pelos Serviços do Ministério da Justiça, o Despacho a que alude o nº. 2 do Despacho n.º
11071/2017.
Consultada a webpage da DGAJ (http://www.dgaj.mj.pt/sections/destaques/home-ie-central/despacho-n11071-2017), constatou-se que a 22.12.2017 foi publicitado o Despacho de Sua Exma. Srª. Ministra da
Justiça que determinou “ 1. Deve ser assegurada nos tribunais, no dia 26 de dezembro de 2017, todo o
serviço urgente a que se refere o nº. 2 do artigo 36º da Lei nº. 62/2013, de 26 de agosto, nomeadamente
na lei de organização do sistema judiciário, Código de Processo Penal, na lei de cooperação judiciária
internacional em matéria penal, na lei de saúde mental, na lei de proteção de crianças e jovens em perigo
e no regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional”
Não se compreendeu a posição da Ministra da Justiça, em proferir Despacho, a determinar que os
Tribunais têm de assegurar, no dia de tolerância de ponto (26.12.2017) o serviço urgente em virtude de:
1. Todo o serviço urgente constante do nº. 1 do Despacho da Ministrada da Justiça, encontra-se
devidamente salvaguardado em virtude de no dia 25 de Dezembro os Tribunais se encontrarem em
funcionamento, em regime de turno, assegurando-se, dessa forma, todos os prazos constitucionais
relativamente às liberdade e garantias;
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2. Em situação análoga, mais concretamente na tolerância de ponto ocorrida a 28.02.2017 – Carnaval
(Despacho n.º 1669/2017 - Diário da República n.º 38/2017, Série II de 2017-02-22), a Ex.ma Srª. Ministra
da Justiça, depois de interpelada pelo SFJ, enviou o mail com o seguinte teor:
"Por incumbência da senhora Chefe de Gabinete em substituição, informo V. Exª que o esclarecimento
prestado, foi no sentido de que o Despacho da Senhora Ministra relativo à tolerância de ponto no dia 28
de fevereiro, se destinou a precaver a hipótese de nalgum dos municipios os dias 27 de fevereiro ou 1 de
março serem feriado municipal."
Uma vez que se encontram, como já referimos, salvaguardadas todas as garantias constitucionais, em
virtude de os Tribunais e Serviços do Ministério Público se encontrarem em funcionamento, em regime de
turno, no dia 25.12.2017, não se compreendeu a necessidade de os Tribunais e Serviços do Ministério
Público terem de assegurar, no dia 26.12.2017, o serviço urgente.
Esta atitude demonstrou uma falta de respeito para com os funcionários judiciais e suas famílias e para
com todos os elementos dos Conselhos de Gestão das Comarcas que tinham, e muito bem, decidido que
não havia qualquer serviço a garantir no dia 26 de dezembro.
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III MINI MARATONA - CAMPUS DA JUSTIÇA

Tal como nos anos anteriores, o Sindicato dos Funcionários Judiciais participou na organização da Mini
Maratona do Campus da Justiça, a dia 30 de setembro, que para além da importante vertente desportiva
tem um importante cariz social, uma vez que a totalidade do valor das inscrições foi entregue a
uma instituição de solidariedade social de apoio a crianças e jovens.

FESTAS DE NATAL 2017
O SFJ realizou, em 2017, cinco festas de Natal para os filhos dos seus associados – três em Portugal
continental e uma em cada um dos arquipélagos.
No Teatro Sá da Bandeira (Porto) será realizada a festa da delegação regional do Porto, no dia 08/12,
pelas 10 horas.
As festas de Natal da delegação regional de Lisboa e da delegação regional de Coimbra realizaram-se,
em conjunto a dia 16/12, no Circo Victor Hugo Cardinali, em Lisboa.
A festa de Natal da delegação regional de Évora realizou-se lugar no dia 08, no dia 10 na Madeira e a 16
a dos Açores.
Foram distribuídas prendas a todos os filhos de sócios que, à data de 31/12/2017, não ultrapassassem os
12 anos de idade. Tiveram direito a ingressos para o circo, os filhos inscritos, os irmãos até aos 16 anos e
os pais.
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2. ATIVIDADES DAS COORDENADORAS REGIONAIS
COORDENAÇÃO REGIONAL DOS AÇORES DO SFJ
- Angariação de novos sócios.
- Reuniões da coordenadora regional.
- Reuniões de direcção nacional e secretariado.
- Esclarecimentos diversos aos sócios.
- Participação em diversos actos sindicais, culturais e políticos em representação do SFJ (a convite).
- Contactos com empresas relativamente à possibilidade de serem celebrados protocolos.
- Esclarecimentos pessoais e telefónicos a sócios sobre assuntos diversos.
- Preparação/organização do convívio de verão e Natal de 2017 (contactos com diversas entidades).
- Plano\projecto de actividades para 2018.
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COORDENAÇÃO REGIONAL DE COIMBRA DO SFJ
-Reuniões da Coordenadora – 2
Assembleias Regionais de Delegados Sindicais – 2
-Várias Reuniões do grupo de trabalho para revisão do Estatuto Profissional
- Preparação da campanha para a eleição dos vogais do COJ.
- Co-organização do Convívio Nacional, na Mealhada
- Festa de Natal

ELEIÇÕES DE DELEGADOS SINDICAIS EM :
- Figueira da .Foz

– Águeda

- Mealhada

– Coimbra Palácio da Justiça

- Pombal;

– Ílhavo

- Alcobaça

– Gouveia

- Marinha Grande

– TAF Coimbra

– Trancoso

– DIAP Coimbra

- Comércio Aveiro
– Anadia

SÓCIOS
Admissão/readmissão de 19 sócios.
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VISITAS:
À Comarca da Guarda:
Núcleos de Pinhel; Trancoso; Celorico, Seia, Gouveia, Figueira de Castelo Rodrigo, Almeida e Guarda;

A Comarca de Castelo Branco:
Todos os Juízos do Núcleo de Castelo Branco:
Núcleo do Fundão
Núcleo da Covilhã

TAF de Castelo Branco

Ao Núcleo de Alcobaça da Comarca de Leiria.

APOIO JURIDICO:
Inúmeras intervenções no âmbito do Apoio Juridico quer seja diretamente quer seja através dos
advogados.
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COORDENAÇÃO REGIONAL DE ÉVORA DO SFJ
ACTIVIDADE POLITICO-SINDICAL
Participámos na definição da política sindical com responsabilidade e espírito de colaboração,
contribuindo na elaboração das propostas apresentadas e na análise e debate das propostas recebidas,
na consciência e convicção de que demos o nosso melhor na defesa da classe.
Realizámos três reuniões da Coordenadora, uma Assembleia de Delegados Regional, seis reuniões e
plenários com associados e foram visitadas 18 Núcleos em Comarcas que integram esta Delegação
Regional.
Foi efectuado o acompanhamento do evoluir da nova estrutura judiciária e das alterações introduzidas em
matéria de competências e valências dos novos Juízos de Proximidade e dos Juízos Locais.
Foi efectiva a participação nas lutas sindicais decididas pelo SFJ.
Participámos nas reuniões dos Órgãos Nacionais.
Foram eleitos dezoito novos delegados sindicais.
Participámos em diversas iniciativas para que fomos convidados.

SERVIÇO AOS SÓCIOS:
Foi prestado apoio jurídico-administrativo quer directamente quer intermediando junto dos serviços
jurídicos do nosso Sindicato, apoio a que recorreram elevado número de colegas, nomeadamente em
situações relacionadas com a aposentação, concursos e uso do poder discricionário. Foi concretizada
uma avença para prestação de serviços jurídicos com a advogada Drª. Ana Onofre, com escritório em
Portimão, o que reforça o apoio a prestar aos associados da área desta Delegação.
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Foram prestados todos os esclarecimentos que nos foram solicitados, por contacto directo, telefónico e
por e-mail, o que reforçou substancialmente a quantidade e qualidade dos serviços prestados aos
associados, por força do tratamento que demos às variadas questões que nos foram submetidas para
apreciação.
Foram realizadas duas ações de formação, em Faro e Évora, no âmbito do Concurso de acesso à
categoria de Secretário de Justiça.
Quando solicitados, deslocámo-nos directamente aos locais de trabalho. Fomos interventivos na
resolução directa de algumas questões, resolvendo situações de colegas, aos quais demos o apoio
necessário.

ACTIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS E DESPORTIVAS
Participámos nas realizações de âmbito nacional.
A nível regional realizámos mais um Convívio de Primavera que decorreu este ano na cidade de
Olhão/Ria Formosa e que contou com a presença de cerca de duzentos participantes. Organizámos a
habitual Festa de Natal no Restaurante “O Celeiro” em Moura, ao qual associámos visitas culturais nesta
cidade, procedendo também à habitual distribuição e envio de prendas aos filhos dos associados.
-- xx -Julgamos por fim ter mantido a linha de continuidade relativamente à política seguida no que concerne a
tentar criar uma maior unidade entre todos, contribuindo decisivamente, para um profundo espírito
sindical, donde possa resultar uma maior aproximação aos associados, o que se reflectiu
inequivocamente na adesão às atividades realizadas.
O Coordenador da Delegação
Vítor Bernardino do Carmo Norte
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COORDENAÇÃO REGIONAL DE LISBOA DO SFJ
REUNIÕES DA COMISSÃO COORDENADORA
A Comissão Coordenadora Regional de Lisboa (CCRL) reuniu-se ordinariamente quatro vezes, nos dias
15 de fevereiro, 08 de junho, 22 de setembro e 28 de novembro de 2017, bem como,
extraordinariamente, no dia 20 de julho do mesmo ano.

VISITAS REGULARES AOS LOCAIS DE TRABALHO
Na sequência do plano de visitas aos tribunais/núcleos da área da CCRL, foram realizadas visitas a todos
os tribunais/núcleos/locais de trabalho da área geográfica da Regional de Lisboa:
 Palácio da Justiça de Lisboa;

 Loures (Edif. Execuções);

 Campus da Justiça de Lisboa (todos os

 Alenquer;

edifícios – edif. A a J);
 Almada (Judicial);
 Almada (TAF);
 Almada (Execuções);
 Barreiro;
 Montijo;

 Vila Franca de Xira (Edif. Comércio –
Loures);
 Vila Franca de Xira (Edif. Juízo Local
Cível);
 Vila Franca de Xira (Edif. Juízo do
Trabalho);

 Moita;

 Vila Franca de Xira (Palácio);

 Seixal;

 Torres Vedras;

 Sintra (Judicial);

 Lourinhã;

 Sintra (TAF);

 Cadaval;

 Oeiras;

 Departamento Central de Investigação

 Cascais;
 Amadora;
 Mafra;

e Ação Penal (DCIAP);
 Tribunal Central de Instrução Criminal
(TCIC);

 Loures (Palácio);
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 Tribunal Administrativo de Círculo de
Lisboa;

 Tribunal da Relação de Lisboa;
 Tribunal Central Administrativo do Sul;

 Tribunal Tributário de Lisboa;

 Supremo Tribunal Administrativo;

 Tribunal Administrativo e Fiscal de

 Supremo Tribunal de Justiça.

Almada;

ELEIÇÃO DE DELEGADOS SINDICAIS
Durante o ano de 2017 foi promovida a eleição de delegados sindicais, nomeadamente em:
 Almada (Judicial – Edifício novo);
 Almada (Execuções – Edifício antigo);
 Loures (Palácio da Justiça);
 Loures (Edifício Execuções e Comércio);
 Seixal;
 Oeiras;
 Departamento Central de Investigação e Ação Penal;
 Tribunal Central de Instrução Criminal.

PLENÁRIOS
A CCRL realizou alguns plenários, durante o ano de 2017, nomeadamente em:
 Lisboa;
 Seixal;
 Sintra.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

48 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

REUNIÕES COM OS ADMINISTRADORES JUDICIÁRIOS
Realização de reuniões regulares com todos os Administradores Judiciários, individualmente, dando
conta dos problemas e preocupações transmitidos pelos nossos associados, bem como aferindo dos
problemas, limitações e estado dos serviços relatados pelos mesmos, relativos a cada uma das
comarcas.

ELEIÇÕES COJ – 2017
Realização de diversas visitas a tribunais e dinamização sindical no âmbito das eleições para o Conselho
dos Oficiais de Justiça (COJ), realizadas em janeiro de 2017.
O Coordenador Regional representou o SFJ e acompanhou a contagem dos votos na eleição dos vogais
ao COJ, junto da mesa dos votos por correspondência, sedeada no edifício da DGAJ.

REVISÃO DO ESTATUTO SOCIOPROFISSIONAL
Participação do Coordenador Regional de Lisboa nas diversas reuniões realizadas no âmbito do grupo de
trabalho criado pelo SFJ, como membro integrante desse grupo.

ACORDOS PARA O SISTEMA DE JUSTIÇA (“PACTO DA JUSTIÇA”)
Participação em múltiplas reuniões nos diversos grupos de trabalho no âmbito dos Acordos para o
Sistema de Justiça (vulgo “Pacto da Justiça”), conjuntamente com a ASJP, SMMP, OA e OSAE, na
sequência do repto lançado pelo Presidente da República em setembro de 2016.
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REUNIÕES COM A TUTELA
Participação do Coordenador Regional de Lisboa em diversas reuniões no Ministério da Justiça.

REUNIÕES NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Participação do Coordenador Regional de Lisboa nas reuniões com os grupos parlamentares da
Assembleia da República, na fase de discussão do OE para 2018.

APOIO À FORMAÇÃO
Prestação de apoio à formação realizada em Lisboa pelo Departamento de Formação do SFJ (25 a 28 de
setembro de 2017), no âmbito do curso de Secretário de Justiça - preparação para a prova realizada em
outubro de 2017.

III MINI-MARATONA CAMPUS DA JUSTIÇA
Organização da III Mini-Maratona Campus da Justiça (30 de setembro de 2017), conjuntamente com a
Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a Ordem
dos Advogados, a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução e com a Associação Portuguesa dos
Administradores Judiciais.
O SFJ recebeu o prémio como sendo a entidade que obteve o maior número de inscrições, tendo
recebido uma taça alusiva a esse efeito.
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FESTA DE NATAL 2017
A CCRL, uma vez mais, organizou e realizou a habitual Festa de Natal no Circo Victor Hugo Cardinali,
com a entrega dos respetivos presentes aos filhos dos nossos associados, desta vez com a participação
dos sócios da CCR de Coimbra, evento onde marcaram presença mais de três mil sócios e familiares.

CONVÍVIO ANUAL DO SFJ
A CCRL esteve presente no Convívio Anual do SFJ, na Mealhada, onde contámos com a presença de
cerca de 100 colegas e familiares.

PROTOCOLOS
Formalização e renovação de diversos protocolos com várias entidades, nas áreas da Banca, do Turismo,
Infantários, Agência de Viagens, Óticas e Prestação de Serviços, sendo de destacar os seguintes:
GALP;
MEO;
BBVA;
Grupo Institutoptico;
Flash Viagens;
Entre Idades.

Reunião com o Conselho de Administração da Universidade Autónoma de Lisboa com vista à celebração
de parcerias/protocolos.
Reunião com a CML com vista à celebração de protocolos futuros.
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OUTRAS ATIVIDADES
Realização de contactos e reuniões com Administradores Judiciários e Secretários de Justiça desta área
regional, de caráter eventual, relacionados com a tentativa de solução de problemas existentes.

CONFERÊNCIAS E CERIMÓNIAS
Presença em diversas conferências e cerimónias, entre as quais se destacam:
Representação do SFJ no jantar de homenagem ao Juiz Conselheiro Orlando Afonso;
Seminário "Justiça Igual Para Todos", com a presença do Presidente da República e da Ministra da
Justiça (Gulbenkian);
Conferência sobre a Reforma da Jurisdição Administrativa e Fiscal (Torre do Tombo).

PROJETOS EM ACOMPANHAMENTO
A CCRL acompanhou o projeto-piloto Tribunal + (projeto experimental do Ministério da Justiça em
parceria com a Cisco, a Microsoft e a Portugal Telecom) e a aplicação do modelo Kaizen (desenvolvida e
monitorizada pelo Kaizen Institute Portugal), em curso no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste.

O Coordenador
António José Albuquerque
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COORDENAÇÃO REGIONAL DA MADEIRA DO SFJ
Desde o início de 2017, a Coordenadora da Madeira pautou pelo contacto com associados o que foi feito
com uma assiduidade de menos de 2 meses, inclusive, a Ilha do Porto Santo.
Foram feitos contactos importantes com entidades públicas e privadas com a finalidade de realização de
protocolos, nomeadamente, Câmaras Municipais, Clinicas Médicas, Clinica de Estética, Clinica Dentária e
de Fisioterapia, assim como cabeleireiros e stand automóvel com serviço de oficina e rent a car.
Em Julho de 2017 realizou-se o tradicional Convívio de Verão, que teve lugar no no Parque Ecológico do
Funchal, com o patrocínio do local pela Câmara Municipal do Funchal, na mesma ocasião foi celebrado
um protocolo com aquela entidade de colaboração. Conseguimos fazer um evento diferente, sendo de
excelente qualidade, houve mais adesão do que nos anos anteriores e a crítica ao evento foi
manifestamente positiva, o deixou todos os membros e que compõem a coordenadora muito satisfeitos e
com motivação para continuarmos este bom trabalho.
Festa de Natal, realizou-se em Dezembro de 2017, e tal como o convívio de Verão, pautou pela excelente
qualidade patrocinada pela Junta de Freguesia de São Gonçalo cuja adesão e crítica foi manifestamente
positiva, salientamos que tentamos reduzir os custos no que concerne aos locais de realização dos
eventos, algo que prevemos continuar no ano de 2018.
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COORDENAÇÃO REGIONAL DO PORTO DO SFJ
VISITAS OU PLENÁRIOS
No início do ano de 2017 (Janeiro), realizou-se o Acto Eleitoral para eleição dos Vogais do C.O.J., que
como sabemos, foram eleitos os quatro elementos indicados pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais.
E no âmbito deste acto eleitoral, com a participação dos representantes indicados, quer a efectiva, quer
os suplentes, foram feitas inúmeras visitas aos Tribunais, com propostas e esclarecimentos.
Assim, no âmbito da campanha eleitoral, foram feitas as seguintes visitas aos Tribunais e/ou Núcleos:
Amarante, Marco de Canavezes, Paços de Ferreira, Penafiel, Vila Real, Chaves, Bragança, Mirandela,
Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Maia, Santo Tirso, Braga, Guimarães, Famalicão, Barcelos,
Esposende, Amares, Vila Verde, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Cabeceiras de Basto, Viana do
Castelo, Arcos de Valdevez, Ponte de Lima e Ponte da Barca.
Para além do contacto e auxílio prestado diariamente aos associados, foram ainda realizadas visitas e
reuniões com os trabalhadores nos Núcleos de Famalicão, Barcelos e Oliveira de Azeméis.

REUNIÕES
Realizou-se, no dia 19 de Julho de 2017, no Palácio da Justiça do Porto, um grande plenário de
trabalhadores, da área da Delegação Regional do Porto.
Também se realizou, na sede da Coordenadora Regional, no dia 3 de Março de 2017, a Assembleia
Regional de Delegados Sindicais.
Por outro lado realizaram-se duas reuniões de Direcção da Comissão Coordenadora Regional e
participaram em outras duas reuniões da Direcção Nacional.
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FORMAÇÃO
Realizaram-se Acções de Formação, no âmbito do Concurso para Acesso à Categoria de Secretários de
Justiça, tendo-se inscrito mais de 160 formandos.
Estas acções foram realizadas:
- no dia 12 e 13 de Setembro – no Porto;
- no dia 14 de Setembro – em Mirandela;
- no dia 15 de Setembro – em Braga.

ACTIVIDADE DE LAZER E SOCIAL
Participação no XXIV Convívio Nacional, que se realizou na Quinta do Hotel dos 3 Pinheiros, na
Mealhada, com 60 inscrições.
Realizou-se, ainda, no dia 8 de Dezembro de 2017, a habitual Festa de Natal, no Teatro Sá da Bandeira –
Porto, com o musical “Peter Pan – O musical deste Natal”.

CONSULTAS MÉDICAS AOS SÓCIOS E FAMILIARES
Psicologia – 12
Oftalmologia – 51
Nutricionista – 1
Clínica Geral – 78

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

55 | 86

3. FORMAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS
Apresentamos o relatório de atividasdes do Departamento de Fomação do anode 2017 .

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

57 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

58 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

59 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

60 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

61 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

62 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

63 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

64 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

65 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

66 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

67 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

68 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

69 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

70 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

71 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

72 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

73 | 86

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS

4. ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SFJ
O SFJ, através da sua Assistência Médica tem como missão principal facultar aos seus beneficiários o
acesso, em condições vantajosas, a um conjunto de serviços proporcionados por prestadores privados de
saúde de excelência, nomeadamente médicos, dentistas, centros de enfermagem, laboratórios, clínicas e
hospitais.
O Departamento da Assistência Médica do SFJ continuou em 2016 a envidar esforços no sentido de
alargar a todo o território, o estabelecimento de protocolos com entidades de assistência (médicos,
clínicas e hospitais).
Apesar de já existir uma rede de cobertura territorial, bastante significativa e diversificada, verifica-se o
que, aliás, é comum na generalidade quer do sector público quer particular, que em determinadas zonas,
designadamente , do interior, há dificuldades que queremos minorar.
Nesse sentido, apelámos à colaboração dos sócios residentes nas áreas dos distritos
de Bragança, Castelo

Branco,

Faro,

Guarda, Portalegre, VilaReal eViseu,

bem

como

das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira que tenham contactos com potenciais aderentes ao
estabelecimento de protocolos e que sejam considerados de interesse geral, +para que canalizem os
mesmos para este Departamento, com indicação sumária da sua área funcional e do respectivo contacto,
preferencialmente via e-mail, a fim de serem analisados.

CONSULTAS MÉDICAS
Clínica Geral, 78
Psicologia, 12
Oftalmologia,51
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5. APOIO JURÍDICO
DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LISBOA

DILIGÊNCIAS 2017 - DR. PEDRO SÁ NOGUEIRA
Atendimento de telefónico a sócio – 1124
Atendimentos presenciais de sócios - 135

CENTRO DE ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA
- Processo n.º 21/2017
-A - Elaboração de pi, requerimento a responder às excepções, alegações no processo que corre termos
com o n.º 21/2017-A.
-A Elaboração de contra-alegações ao recurso apresentado pelo Ministério da Justiça para o Tribunal
Central Administrativo Sul

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
- Proc n.º 1202/16.3BELSB – elaboração de requerimento.
- Proc n.º 89/16.0BELLE – elaboração de contra-alegações de recurso.
- Proc n.º 165/16.0BELLE – elaboração de vários requerimentos; realização de audiência prévia;
realização de audiência de julgamento.
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- Proc n.º 249/16.4BELLE – elaboração de alegações de recurso.
- Proc 271/16.0BELLE – elaboração de vários requerimentos;
- realização de audiência prévia;
- realização de audiência de julgamento.
- Proc 160/16.9BEFUN – elaboração de requerimento;
- Proc 378/16.4BELRA – elaboração de requerimento;
- realização de audiência prévia.
- Proc 192/16.7BELRA – elaboração de requerimento.
Proc 834/16.4BEPNF – elaboração de alegações.
Proc n.º 835/16.2BEPRT – elaboração de requerimento.
Proc n.º 835/16.2BEPRT-A – elaboração de requerimento.
Proc n.º 506/16.0BEPRT – elaboração de alegações de recurso para o TCA Norte.
Proc n.º 510/16.8BEPRT – elaboração de pedido de certidão.
-elaboração de vários requerimentos.
Proc n.º 987/16.1BEPRT – elaboração de alegações de recurso.
Proc n.º 3004/16.8BELSB – elaboração de ri de providência cautelar
- elaboração de requerimento de declaração de ineficácia de actos de execução indevida
- elaboração de 3 requerimentos
Proc n.º 445/17.7BELSB – elaboração de pi
- elaboração de requerimento.
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Proc n.º 1004/17.0BELSB – elaboração de requerimento inicial
1007/17.4BELSB – elaboração de requerimento de resposta às excepções .
1202/16.3BELSB – elaboração de requerimento.
350/12.3BELSB – estudo do processo
TCA Sul Processo n.º 8695/12 - pronuncia sobre a falta de identificação dos trabalhadores seus
associados, sem a qual não poderá ser assegurada a legitimidade nem aferida a necessidade de tutela
judicial (interesse em agir) e impossibilitando a delimitação do caso julgado.
TCA Sul Processo n.º 13557/16 – requerimento.
TCA Sul Processo n.º 13521/16 resposta à pronúncia do MP.

CÍVEL E CRIME
- 4 Audiências do recurso de revisão – Proc n.º 25/07.5PESTR-B
- 4 Queixas-crime
- 2 Pedidos Cíveis em processos-crime
- Audiência Julgamento Proc n.º 2760/15.5T9VIS e contra-alegações de recurso ao recurso da Arguida e
demandada cível para o Tribunal da Relação de Lisboa

CONSELHO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA /CONSELHO SUPERIOR DE
MAGISTRATURA / CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- Realização de inquirições de testemunhas em processos disciplinares
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- Acompanhamento de Visados a prestarem declarações em processos de inquérito no COJ.
- Acompanhamento de Arguidos a prestarem declarações em processos disciplinares sem acusação.
- 14 Pronúncias, em sede de audiência prévia, sobre participações para efeitos disciplinares.
- 15 Defesas processos disciplinares.
- 24 Respostas (processos classificativos)
-Varias deslocações o COJ e a Tribunais para consulta/confiança de processos disciplinares.
- 14 recursos para o CSM/CSMP

DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
13 Audiências prévias
36 Exposições/requerimentos do SFJ e Associados
9 Recursos hierárquicos
3 Reclamações
14 Audiências prévias para oficiais de justiça provisórios (fim do período probatório)
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VÁRIOS
- Elaboração de várias minutas para sócios;
- Elaboração de vários requerimentos para sócios;
- Elaboração de vários pareceres para sócios;
- 14 Exposições a Administradores Judiciários;
- 8 Recursos hierárquicos de actos de administradores Judiciários;
- 16 Audiências prévias a projectos de actos de administradores judiciários;
- 16 exposições/requerimentos administradores judiciários;
- 6 recursos hierárquicos de actos de Secretários de Justiça;
- 3 requerimentos e 2 reuniões na DGERT sobre a intenção de comunicarem ao MP a nulidade de artigos
dos estatutos.
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DILIGÊNCIAS - DRA. DANIELA VIGÁRIO
Janeiro

- recurso classificação

Consultas - 8

- pedido intimação para prestação

Peças processuais
- requerimentos 2
- resposta processo disciplinar
- recurso 4
- contra-alegações
- ação administrativa 2
- requerimento classificação 2

de informações 2
- requerimento 5
- pedido de certidão
- requerimento ação judicial 2
- recurso
Deslocações
- Tribunal Trabalho de Vila Real
inquirição testemunhas processo

- requerimento recolocação 2

disciplinar

- requerimento ação judicial 2
- requerimento aposentação

Março

- reclamação

Consultas 4
Peças processuais

Fevereiro

- requerimento 14

Peças processuais

- recurso 3

- ação judicial aposentação

- requerimento ação judicial
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- alegações

- recurso hierárquico

Abril

Junho

Consultas 2

Consultas 1

Peças processuais

Peças processuais

- resposta processo disciplinar

- requerimentos 6

- recurso STJ

- recurso processo disciplinar

- requerimentos 4

- contra-alegações recurso 4
- requerer intervenção hierárquica

Maio
Consultas 4
Peças processuais

processo crime
- alegações STJ
- recurso faltas injustificadas

- recurso aposentação 7
- recurso classificação 2
- requerimento 12
- contra-alegação recurso 2
- alegações

Julho
Peças processuais
- requerimento ação judicial SFJ
- requerimento

- pedido de junta de recurso 2
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- comentários a aspetos

- Palácio Justiça Porto para

relacionados com projeto de

confiança processo disciplinar

Estatuto

- Tribunal Gaia para confiança
processo disciplinar

Agosto
Peças processuais

- Tribunal Gondomar para inquirição
testemunhas processo disciplinar Tribunal Matosinhos para inquirição

- requerimento 3

testemunhas processo disciplinar
- TAF Porto para inquirição

Setembro

testemunhas processo disciplinar

Consultas 7 + grupo de 8 escrivães
Peças processuais

Outubro

- reclamação

Consultas 3

- requerimentos 5

Peças processuais

- contra-alegações

- resposta processo disciplinar

- recurso 5

- requerimento 15

- recurso recolocação

- recurso

- resposta processo disciplinar

- contra-alegações de recurso 4ll

Deslocações

- parecer sobre impossibilidade de
secretários de justiça assumirem
funções de técnicos de justiça
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principal por mero ato de delegação
do administrador em núcleos onde o
lugar de secretário não conste na lei

Deslocações
- Tribunal Maia – inquirição
testemunhas processo disciplinar

- recurso classificação
Dezembro
Novembro

Consultas 5

Consultas 2
Peças processuais
- requerimentos 10
- alegações

Peças processuais
- requerimentos 4
- contra-alegações para Tribunal

- contra-alegações

Constitucional

- acordo cessação contrato de

- alegações

trabalho + calculo indemnização +

- reclamação 2

declaração dos fundamentos para
cessação contrato de trabalho por
mutuo acordo, SFJ

Além dos vários telefonemas e e-

- recursos 2

mails trocados com diversos
funcionários judiciais.
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GABINETE JURÍDICO DO PORTO
JANEIRO

ABRIL

Consultas = 8

Consultas = 2

Acções e Recursos = 5

Acções e Recursos = 1

Outras Peças Processuais = 12

Peças Processuais = 5

Além dos inúmeros telefonemas de
informação e e-mails trocados com
associados;

Além dos inúmeros telefonemas de
informação e e-mails trocados com
associados;

FEVEREIRO

MAIO

Consultas = 2

Consultas = 4

Acções e Recursos = 3

Acções e Recursos = 7

Peças Processuais = 11

Peças Processuais = 17

Deslocações = 1

Além dos inúmeros telefonemas de
informação e e-mails trocados com
associados;

Além dos inúmeros telefonemas de
informação e e-mails trocados com
associados;

JUNHO

MARÇO

Consultas = 1

Consultas = 4

Acções e Recursos = 7

Acções e Recursos = 3

Peças Processuais = 8

Peças Processuais = 16

Além dos muitos telefonemas de
informação e e-mails trocados com
associados;

Além dos inúmeros telefonemas de
informação e e-mails trocados com
associados;
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JULHO

Acções e Recursos = 2

Consultas =

Peças Processuais = 12

Peças Processuais = 2

Pareceres = 1

Pareceres = 1

Além dos inúmeros telefonemas de
informação e e-mails trocados com
associados;

Além dos vários telefonemas de
informação e e-mails trocados com
associados;

NOVEMBRO

AGOSTO

Consultas = 2

Consultas =

Acções e Recursos = 2

Peças Processuais = 3

Peças Processuais = 9

SETEMBRO

Deslocações = 1

Consultas = 16

Pareceres = 1

Acções e Recursos = 3

Além dos muitos telefonemas de
informação e e-mails trocados com
associados;

Peças Processuais = 8
Deslocações = 5
Além dos vários telefonemas de
informação e e-mails trocados com
associados;

DEZEMBRO
Consultas = 5
Peças Processuais = 7
Além dos vários telefonemas de

OUTUBRO

informação e e-mails trocados com

Consultas = 3

associados
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SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS
CONTAS DO EXERCÍCIO
2017

Sindicato dos Funcionários Judiciais
MAPA EXPLICATIVO DO RESULTADO LIQUIDO

Dezembro 2017
Réditos
GESTÃO CORRENTE
Quotizações
Fundo Reserva
Juros e similares
Outros Proveitos
Rendas
Alugueres
Comunicação
Seguros
Deslocações e Alimentação
Energia e Água
Material Escritório e Livros
Artigos para oferta
Higiene, Segurança e outros
Conservação e Reparação
Contencioso
Honorários
Trabalhos Especializados
Custos com o Pessoal
Gastos deprec e amortização
Impostos
Donativos e subs concedidos
Quotizações (EUR)

635.200,33
-63.520,03
2.371,02
2.262,28

Resultado

509,77
13.704,00
15.952,91
35.805,07
41.543,72
9.061,10
8.847,84
15.076,50
15.665,76
9.446,37
3.749,89
2.914,80
66.159,75
17.034,46
127.286,90
18.001,72
2.946,03
1.480,00
660,00
405.846,59

170.467,01

1.276,00
4.336,00

48.204,52
630,00
21.331,65
12.665,09
28.474,33
26.969,89
138.275,48

-47.839,52
-220,00
-21.331,65
-10.380,09
-28.474,33
-25.693,89
-133.939,48

0,00

20.385,04
30.223,10
698,55
14.959,64
11.066,92
10.379,14
9.679,41
1.186,92
98.578,72

-20.385,04
-30.223,10
-698,55
-14.959,64
-11.066,92
-10.379,14
-9.679,41
-1.186,92
-98.578,72

580.649,60

642.700,79

-62.051,19

576.313,60

ACTIVIDADES
Festa de Natal
Maratona/Futebol salão
Conselho Nacional
Convívios
Formação Interna
Acção médica

Gastos

365,00
410,00
2.285,00

REUNIÕES/Deslocações
Direcção Nacional
Secretariado
Conselho Fiscal e Disciplinar
Visitas a Tribunais
Comissão Negociadora
Assembleias Distritais
Coordenadoras
Entidades Oficiais/Representação

Sindicato dos Funcionários Judiciais
MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL
Dezembro 2017
RECEITAS
Quotizações
Outras receitas (juros, ...)

ORÇAMENTO Contabilidade
(A)
(B)
635.000,00
635.200,33
0,00
4.123,53
Total
635.000,00
639.323,86

Desvio
(B)-(A)
200,33
4.123,53
4.323,86

DESPESAS

Total

63.500,00
53.000,00
16.000,00
10.000,00
1.700,00
28.000,00
26.000,00
12.200,00
3.300,00
1.000,00
10.000,00
12.000,00
28.000,00
10.000,00
7.500,00
1.000,00
1.000,00
284.200,00

63.520,03
47.839,52
21.331,65
10.380,09
220,00
20.385,04
30.223,10
9.679,41
10.379,14
698,55
14.959,64
15.168,64
28.474,33
25.693,89
9.446,37
660,00
1.480,00
310.539,40

-20,03
5.160,48
-5.331,65
-380,09
1.480,00
7.614,96
-4.223,10
2.520,59
-7.079,14
301,45
-4.959,64
-3.168,64
-474,33
-15.693,89
-1.946,37
340,00
-480,00
-26.339,40

Total

6.000,00
500,00
0,00
6.500,00

2.083,77
0,00
0,00
2.083,77

3.916,23
500,00
0,00
4.416,23

Total

9.100,00
10.000,00
12.500,00
15.000,00
29.500,00
27.000,00
8.500,00
143.000,00
68.000,00
5.000,00
1.000,00
7.500,00
7.700,00
500,00
344.300,00

8.847,84
15.076,50
15.665,76
15.952,91
35.805,07
41.543,72
13.704,00
136.348,00
66.159,75
6.695,92
0,00
17.034,46
0,00
0,00
372.833,93

252,16
-5.076,50
-3.165,76
-952,91
-6.305,07
-14.543,72
-5.204,00
6.652,00
1.840,25
-1.695,92
1.000,00
-9.534,46
7.700,00
500,00
-28.533,93

635.000,00

685.457,10

-50.457,10

Fundo de Reserva
Festas de Natal
Conselho Nacional
Convívios
Outras Atividades Recreativas/Desportivas/Culturais
Direcção Nacional
Secretariado
Coordenadoras
Assembleias Delegados (distritais)
Conselho Fiscal e Disciplinar
Visitas a Tribunais
Comissão Negociadora/Apoio Juridico/Assistência Médica
Formação
Acção médica do SFJ
Higiene, Segurança e outros
Quotizações ("Casa do Funcionário de Justiça", EUR, ...)
Donativos e Subsídios
Imobilizações corporeas (1)
Equipamento Básico
Equipamento Administrativo
Obras sedes (grandes reparações)
Fornecimentos e Serviços
Energia e Água
Material Escritório
Artigos para oferta
Alugueres
Comunicações
Seguros
Rendas
Custos com o Pessoal (3)
Honorários
Conservação e Reparação (2)
Publicidade e propaganda
Trabalhos Especializados
Citotte
Outras Atividades Sindicais

TOTAL DESPESAS

-46.133,24

Saldo do Desvio Orçamental (Receitas - Despesas) ->

Gastos superiores ao Recebido no valor de
NOTAS:
(1) - Nos valores contabilisticos do imobilizado foram consideradas neste mapa as aquisições não as depreciações
Daí a diferença entre este resultado e o RLE. São 15.917,95 de depreciações que não se traduziram em aquisições e que
por isso contribuem para o RLE mas não para o controlo Orçamental.
(2) - Incluidos os impostos (IMI, taxas,...) relativos ao imobilizado
(3) - Incluidos os valores pagos aos dirigentes como Ajudas de Custo compensatórias

Sindicato dos Funcionários Judiciais
MAPA EXPLICATIVO DOS FUNDOS PATRIMONIAIS
Dezembro 2017
Fundos Patrimoniais representados no Balanço
55 Reservas
Saldo inicial (transitado de 2016)
Acréscimo: 10% das Quotizações de 2017
Utilização FR em obras Porto
Saldo Final a 31-12-2017

1 632 602,36
63 520,03
10 229,00
1 685 893,39

56 Resultados Transitados
Saldo inicial
Diminuição: Prejuízo de 2016
Saldo Final
Imputação do prejuízo 2017
Resultado Final

+
+
=

38 101,13 +
88 458,23 -50 357,10 =
-62 051,19
-112 408,29

Nota: Os Resultados Transitados representam a soma dos resultados anuais
do SFJ desde inicio da sua atividade até hoje.
No final de 2017 estamos com um resultado acumulado negativo de 112.408,29.
Desde 2011 que não há um ano com resultado positivo.

Representação do Fundo de Reserva em Ativos
Depositos e Aplicações
Depositos à Ordem
Santander
BIC
CGD
Novo Banco
Depósitos a Prazo e Aplicações
Novo Banco
Santander
BIC
BIC
BIC
BIC
Edificios Lisboa e Porto
Valor liquido contabilistico (a)
Lisboa
Porto
Valorização do edificio do Porto - Avaliaçao
Valorização do edificio de Lisboa (?)
Valor de Mercado dos Edificios (c)

17 176,01
21 949,69
331 903,41
12 764,98
55 000,00
368 072,53
50 000,00
70 000,00
75 000,00
50 000,00

312 054,34
125 404,66
(b)

TOTAL

383 794,09

668 072,53
1 051 866,62

437 459,00
102 931,34
93 636,43
634 026,77
1 685 893,39

(a)

Valor Contabilistico
Aquisição
Amortização

(b)

O edificio do porto foi avaliado em 228.336,00 (terreno 140,976,00+edificado 87,360,00)

(c)

Lisboa
429 438,11
117 383,77
312 054,34

Porto
183 297,24
57 892,58
125 404,66

Valor pelo qual os imóveis teriam de ser vendidos para fazer a cobertura do Fundo de Reserva
O Porto por 228,336,00 (avaliado) e Lisboa por 405.690,77 (por averiguar validade deste valor)

Sindicato dos Funcionários Judiciais
Contribuinte: 502448750
Moeda: EUR

BALANÇO em Dezembro
Rubricas

de
Notas

2017
2017

2016

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Subtotal

454.487,89

470.307,09

0,00

0,00

454.487,89

470.307,09

Activo corrente
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros activos correntes

533,89

0,00

35.189,57

44.753,95

0,00

0,00

457,00

457,00

3.455,86

0,00

Subtotal

1.113.656,70
1.153.293,02

1.098.603,02
1.143.813,97

Total do activo

1.607.780,91

1.614.121,06

Caixa e depósitos bancários

FUNDOS PATRIM ONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrmoniais
Fundos
Reservas
Resultados transitados
Subtotal

0,00

0,00

1.685.893,39

1.632.602,36

-50.357,10

38.101,13

1.635.536,29

1.670.703,49

-62.051,19

-88.458,23

Total do capital próprio

1.573.485,10

1.582.245,26

Subtotal

0,00

0,00

14.872,90

11.348,15

Resultado liquido do exercicio

Passivo
Passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes publicos
Outras contas a pagar
Outros passívos financeiros

7.048,24

7.357,35

12.374,67

13.170,30

0,00

0,00
31.875,80

Subtotal

34.295,81

Total do Passivo

34.295,81

31.875,80

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

1.607.780,91

1.614.121,06

Contabilidade - (c) Primavera BSS
A Administração/Gerência ____________________________
O Técnico oficial de contas ____________________________

Sindicato dos Funcionários Judiciais
Moeda: EUR
Contribuinte: 502448750

Demonstração dos resultados por naturezas em 12 de 2017
(ESNL)
Rendimentos e Gastos

Notas

Vendas e serviços prestados

2017

2016

576.016,30

598.590,39

Subsídios, doações e legados à exploração

0,00

0,00

Variação nos inventários da produção

0,00

0,00

Trabalhos para a própria entidade

0,00

0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

0,00

0,00

Fornecimentos e serviços externos

-469.286,81

-516.528,78

Gastos com o pessoal

-127.286,90

-135.373,12

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

0,00

0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0,00

0,00

Provisões (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Provisões especificas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)

0,00
0,00

0,00
0,00

Aumentos/reduções de justo valor

0,00

0,00

Outros rendimentos

4.633,30

3.027,18

-27.615,59

-18.018,10

-43.539,70

-68.302,43

-18.001,72

-19.504,96

-61.541,42

-87.807,39

Juros e rendimentos similares obtidos

0,00

0,00

Juros e gastos similares suportados

0,00

0,00

-61.541,42

-87.807,39

-509,77

-650,84

-62.051,19

-88.458,23

Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos / reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Resultado antes de impostos
Impostos sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Contabilidade - (c) Primavera BSS
A Administração/Gerência ____________________________
O Contabilista Certificado ____________________________
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Balancete Razão (Acumulado até Apuramento) - 2017
Lançamento: <TODOS>
Conta

Descrição

11

Caixa

12

Depósitos à ordem

13

Outros depósitos bancários

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Soma Líquida

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

29.939,68

28.911,85

1.027,83

0,00

1.267.401,07

822.844,73

444.556,34

0,00

848.325,86

180.253,33

668.072,53

0,00

2.145.666,61

1.032.009,91

1.113.656,70

0,00

14.872,90

22

Fornecedores

47.294,50

62.167,40

0,00

23

Pessoal

90.669,56

87.213,70

3.455,86

0,00

24

Estado e outros entes públicos

66.238,46

72.752,81

0,00

6.514,35

26

Fundadores/Patroc./Doadores/Associado/Membros

49.189,20

13.999,63

35.189,57

0,00

27

Outras contas a receber e a pagar

17.190,30

29.564,97

0,00

12.374,67

28

Diferimentos

43

5.941,00

5.484,00

457,00

0,00

Soma Líquida

276.523,02

271.182,51

39.102,43

33.761,92

1.243.052,23

788.564,34

454.487,89

0,00

Soma Líquida

1.243.052,23

788.564,34

454.487,89

0,00

1.685.893,39

Activos fixos tangíveis

55

Reservas

83.509,74

1.769.403,13

0,00

56

Resultados transitados

88.458,23

38.101,13

50.357,10

0,00

171.967,97

1.807.504,26

50.357,10

1.685.893,39

Soma Líquida

62

Fornecimentos e serviços externos

498.598,35

498.598,35

0,00

0,00

63

Gastos com o pessoal

142.877,20

142.877,20

0,00

0,00

64

Gastos de depreciação e de amortização

18.001,72

18.001,72

0,00

0,00

68

Outros gastos e perdas

27.615,59

27.615,59

0,00

0,00

687.092,86

687.092,86

0,00

0,00

Soma Líquida

72

Prestações de serviços

703.122,02

703.122,02

0,00

0,00

78

Outros rendimentos e ganhos

2.262,28

2.262,28

0,00

0,00

79

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

2.371,02

2.371,02

0,00

0,00

Soma Líquida

707.755,32

707.755,32

0,00

0,00

856.730,24

794.679,05

62.051,19

0,00

Soma Líquida

856.730,24

794.679,05

62.051,19

0,00

Soma Líquida

6.088.788,25

6.088.788,25

1.719.655,31

1.719.655,31

81

Resultado líquido do período
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Balancete Razão (Acumulado até Dezembro) - 2017
Lançamento: <TODOS>
Conta

Descrição

11

Caixa

12

Depósitos à ordem

13

Outros depósitos bancários

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Soma Líquida

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

29.939,68

28.911,85

1.027,83

0,00

1.267.401,07

822.844,73

444.556,34

0,00

848.325,86

180.253,33

668.072,53

0,00

2.145.666,61

1.032.009,91

1.113.656,70

0,00

14.872,90

22

Fornecedores

47.294,50

62.167,40

0,00

23

Pessoal

90.669,56

87.213,70

3.455,86

0,00

24

Estado e outros entes públicos

66.238,46

72.752,81

0,00

6.514,35

26

Fundadores/Patroc./Doadores/Associado/Membros

49.189,20

13.999,63

35.189,57

0,00

27

Outras contas a receber e a pagar

17.190,30

29.564,97

0,00

12.374,67

28

Diferimentos

43

5.941,00

5.484,00

457,00

0,00

Soma Líquida

276.523,02

271.182,51

39.102,43

33.761,92

1.243.052,23

788.564,34

454.487,89

0,00

Soma Líquida

1.243.052,23

788.564,34

454.487,89

0,00

1.685.893,39

Activos fixos tangíveis

55

Reservas

83.509,74

1.769.403,13

0,00

56

Resultados transitados

88.458,23

38.101,13

50.357,10

0,00

171.967,97

1.807.504,26

50.357,10

1.685.893,39

Soma Líquida

62

Fornecimentos e serviços externos

498.598,35

29.311,54

469.286,81

0,00

63

Gastos com o pessoal

142.877,20

15.590,30

127.286,90

0,00

64

Gastos de depreciação e de amortização

18.001,72

0,00

18.001,72

0,00

68

Outros gastos e perdas

27.615,59

0,00

27.615,59

0,00

687.092,86

44.901,84

642.191,02

0,00

Soma Líquida

72

Prestações de serviços

63.585,69

639.601,99

0,00

576.016,30

78

Outros rendimentos e ganhos

0,00

2.262,28

0,00

2.262,28

79

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

0,00

2.371,02

0,00

2.371,02

Soma Líquida

63.585,69

644.235,29

0,00

580.649,60

88.968,00

88.458,23

509,77

0,00

Soma Líquida

88.968,00

88.458,23

509,77

0,00

Soma Líquida

4.676.856,38

4.676.856,38

2.300.304,91

2.300.304,91

81

Resultado líquido do período
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Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017
Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Conta

Descrição

11

Caixa

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

29.939,68

28.911,85

1.027,83

1102

Caixa Madeira

0,00

8.493,30

8.376,51

116,79

1104

Caixa Porto

0,00

211,92

0,00

211,92

1105

0,00

Caixa Coimbra

2.835,62

2.251,35

584,27

0,00

1106

Caixa Évora

3.049,14

3.012,51

36,63

0,00

1107

Caixa Açores

15.349,70

15.271,48

78,22

0,00

29.939,68

28.911,85

1.027,83

0,00

Soma Saldos

1.027,83

0,00

Soma Líquida

12

Depósitos à ordem

1.267.401,07

822.844,73

444.556,34

0,00

1201

CGD-AMSFJ-0577/014814/930

15.845,98

935,25

14.910,73

0,00

1203

CGD-Formação-0097007599330

2.001,51

0,00

2.001,51

0,00

1209

Santander-2867303

22.606,66

18.590,17

4.016,49

0,00

1212

Santander-3203065 (Fundo Reserva)

17.547,08

371,07

17.176,01

0,00

1213

BIC-66742184.10 (Fundo Reserva)

72.258,73

50.309,04

21.949,69

0,00

1215

CGD-FR-0097004906230

341.557,41

9.654,00

331.903,41

0,00

1221

CGD-Nacional-0097006646330

679.487,54

647.384,75

32.102,79

0,00

1222

CGD-Lisboa-0097006648930

2.076,84

485,70

1.591,14

0,00

1223

CGD-Madeira-0097006641230

7.060,03

6.950,69

109,34

0,00

1224

CGD-Porto-0097006638230

8.489,08

6.708,30

1.780,78

0,00

1225

CGD-Coimbra-0097006639030

11.574,04

10.314,51

1.259,53

0,00

1226

CGD-Évora-0097006637430

7.470,22

5.748,35

1.721,87

0,00

1227

CGD-Açores-0097006640430

16.538,25

15.270,18

1.268,07

0,00

1231

Novo Banco-0003/82128/5758 (Aplicações)( FR)

62.887,70

50.122,72

12.764,98

0,00

Soma Líquida

1.267.401,07

822.844,73

444.556,34

0,00

Soma Saldos

444.556,34

0,00

13

Outros depósitos bancários

848.325,86

180.253,33

668.072,53

0,00

131

Depósitos a prazo

848.325,86

180.253,33

668.072,53

0,00

13102

Novo Banco-1004 7076 6895 (FR)

55.000,00

0,00

55.000,00

0,00

13104

CGD-0097004906633 (FR)

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

13105

Santander-322716716061 (FR)

368.119,42

46,89

368.072,53

0,00

13106

NB-1004 8043 7310 (FR)

30.206,44

30.206,44

0,00

0,00

13108

BIC- 66742184-20-001 (FR)

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

13109

BIC- 66742184-20-002 (FR)

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

13112

BIC- 66742184-20-003 (FR)

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

13113

BIC- 66742184-20-004 (FR)

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

848.325,86

180.253,33

668.072,53

0,00

Soma Saldos

668.072,53

0,00

Soma Líquida

22

Fornecedores

47.294,50

62.167,40

0,00

14.872,90

221

Fornecedores c/c

47.294,50

62.167,40

0,00

14.872,90

2211

Fornecedores gerais

47.294,50

62.167,40

0,00

14.872,90

22111

Fornecedores - gr - mercado nacional

47.294,50

62.167,40

0,00

14.872,90

47.294,50

62.167,40

0,00

14.872,90

Soma Líquida

Soma Saldos

8,47

14.881,37

23

Pessoal

90.669,56

87.213,70

3.455,86

0,00

231

Remunerações a pagar

75.081,90

75.081,90

0,00

0,00

2312

Ao pessoal

75.081,90

75.081,90

0,00

0,00

232

Adiantamentos

15.587,66

12.131,80

3.455,86

0,00

2321

Aos órgãos sociais

1.005,00

999,14

5,86

0,00

2322

Ao pessoal

4.850,00

1.400,00

3.450,00

0,00

2323

Sub. Alimentação Generos

9.732,66

9.732,66

0,00

0,00

90.669,56

87.213,70

3.455,86

0,00

Soma Saldos

3.455,86

0,00

Soma Líquida

24

Estado e outros entes públicos

66.238,46

72.752,81

0,00

6.514,35

241

Imposto sobre o rendimento

2.699,85

2.675,73

24,12

0,00

2412

IRC - retenção na fonte

1.250,83

716,94

533,89

0,00

24121

IRC - ret.fonte - juros bancários

1.250,83

716,94

533,89

0,00

2413

IRC-Estimado

650,84

1.160,61

0,00

509,77

2415

IRC - apuramento

716,94

716,94

0,00

0,00

2417

IRC - a recuperar

81,24

81,24

0,00

0,00

24171

IRC - a recuperar - normal

81,24

81,24

0,00

0,00
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Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Conta

Descrição

242

Retenção de impostos sobre rendimentos

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

32.343,83

35.604,83

0,00

2421

3.261,00

Rir-trabalho dependente

9.700,16

10.802,96

0,00

1.102,80

24211

Rir-td-suj.pas.do continente

9.539,28

10.635,45

0,00

1.096,17

24213

Rir-td-suj.pas.dos açores

95,32

101,95

0,00

6,63

24215

Rir-td-Sobretaxa

65,56

65,56

0,00

0,00

2422

Rir-rendimentos profissionais

21.272,67

23.316,62

0,00

2.043,95

24221

Rir-rp-suj.pas.do continente

21.272,67

23.316,62

0,00

2.043,95

2424

Rir-prediais

1.371,00

1.485,25

0,00

114,25

24241

Rir-prediais de suj.pas.em irs

1.371,00

1.485,25

0,00

114,25

242411

Rir-pd-irs-suj.pas.do continente

1.371,00

1.485,25

0,00

114,25

245

Contribuições para a Segurança Social

31.194,78

34.472,25

0,00

3.277,47

2451

Segurança social
Soma Líquida

31.194,78

34.472,25

0,00

3.277,47

66.238,46

72.752,81

0,00

6.514,35

Soma Saldos

533,89

7.048,24

26

Fundadores/Patroc./Doadores/Associado/Membros

49.189,20

13.999,63

35.189,57

0,00

261

Fundadores/ Associados / Membros

12.840,00

6.811,85

6.028,15

0,00

2612

Associados

12.840,00

6.811,85

6.028,15

0,00

261213

Jorge Garrido

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

261214

Arnaldo Sequeira

1.350,00

511,85

838,15

0,00

261220

Sandra Monteiro

2.540,00

720,00

1.820,00

0,00

261221

Manuela Duarte

500,00

500,00

0,00

0,00

261222

Manuel Andrade

3.800,00

3.600,00

200,00

0,00

261223

Graça Figueiredo

1.150,00

600,00

550,00

0,00

261224

António Albuquerque

700,00

700,00

0,00

0,00

261225

Helena Silva

1.500,00

180,00

1.320,00

0,00

267

Ação Médica

36.349,20

7.187,78

29.161,42

0,00

49.189,20

13.999,63

35.189,57

0,00

Soma Líquida

Soma Saldos

35.189,57

0,00

27

Outras contas a receber e a pagar

17.190,30

29.564,97

0,00

12.374,67

272

Devedores e credores por acréscimos

15.590,30

29.564,97

0,00

13.974,67

2722

Credores por acréscimos de gastos

15.590,30

29.564,97

0,00

13.974,67

27221

Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional

15.590,30

29.564,97

0,00

13.974,67

272212

Remunerações a liquidar

15.590,30

29.564,97

0,00

13.974,67

278

Outros devedores e credores

1.600,00

0,00

1.600,00

0,00

27809

Graça Polaco

780,00

0,00

780,00

0,00

2781

Devedores diversos

820,00

0,00

820,00

0,00

27811

Devedores diversos - mercado nacional

820,00

0,00

820,00

0,00

17.190,30

29.564,97

0,00

12.374,67

Soma Saldos

1.600,00

13.974,67

Soma Líquida

28

Diferimentos

5.941,00

5.484,00

457,00

0,00

281

Gastos a reconhecer

5.941,00

5.484,00

457,00

0,00

2811

Renda Coimbra

5.941,00

5.484,00

457,00

0,00

5.941,00

5.484,00

457,00

0,00

Soma Saldos

457,00

0,00

Soma Líquida

43

Activos fixos tangíveis

1.243.052,23

788.564,34

454.487,89

0,00

433

Outros activos fixos tangíveis

1.243.052,23

788.564,34

454.487,89

0,00

4331

Terrenos e recursos naturais

124.699,47

0,00

124.699,47

0,00

43311

Porto

32.421,86

0,00

32.421,86

0,00

43312

Lisboa

92.277,61

0,00

92.277,61

0,00

4332

Edifícios e outras construções

488.035,88

0,00

488.035,88

0,00

43321

Porto

150.875,38

0,00

150.875,38

0,00

43322

Lisboa

337.160,50

0,00

337.160,50

0,00

4333

Equipamento básico

514.875,94

395,00

514.480,94

0,00

43331

Equipamento básico-adq.novo

510.719,52

395,00

510.324,52

0,00

43332

Equipamento básico-adq.usado

4.156,42

0,00

4.156,42

0,00

4335

Equipamento administrativo

115.342,19

0,00

115.342,19

0,00

4338

Depreciações acumuladas

98,75

788.169,34

0,00

788.070,59

43382

Edifícios e outras construções

43383

Equipamento básico

43385

Equipamento administrativo
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Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017
Descrição
Soma Líquida

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

1.243.052,23

788.564,34

454.487,89

Saldo Crédito
0,00

Soma Saldos

1.242.558,48

788.070,59

55

Reservas

83.509,74

1.769.403,13

0,00

1.685.893,39

552

Outras reservas

83.509,74

1.769.403,13

0,00

1.685.893,39

5522

Reservas estatutárias

83.509,74

1.769.403,13

0,00

1.685.893,39

55221

FR-Representado em Depositos e Aplicações

10.229,00

1.062.095,62

0,00

1.051.866,62

55222

FR-Representado em Ativos (edificios) - Valor contabilistico

9.760,71

447.219,71

0,00

437.459,00

55223

Valores Fundo Reserva exercicio curso

63.520,03

63.520,03

0,00

0,00

55224

FR-Representado em Ativos (edificios)-Acrescimo Valor Mercado

0,00

196.567,77

0,00

196.567,77

83.509,74

1.769.403,13

0,00

1.685.893,39

Soma Saldos

0,00

1.685.893,39
0,00

Soma Líquida

56

Resultados transitados

88.458,23

38.101,13

50.357,10

561

Resultados transitados

88.458,23

38.101,13

50.357,10

0,00

88.458,23

38.101,13

50.357,10

0,00

Soma Saldos

50.357,10

0,00

Soma Líquida

62

Fornecimentos e serviços externos

498.598,35

29.311,54

469.286,81

0,00

622

Serviços especializados

133.565,19

15.325,00

118.240,19

0,00

6221

Trabalhos especializados

31.522,81

0,00

31.522,81

0,00

622100

Advogados(Onofre)

7.134,00

0,00

7.134,00

0,00

622101

Apoio Juridico

610,56

0,00

610,56

0,00

622102

Contabilidade

7.576,80

0,00

7.576,80

0,00

622103

Organização de Eventos

14.488,35

0,00

14.488,35

0,00

622104

Graficas

800,73

0,00

800,73

0,00

622105

Assistência técnica equipamentos

121,45

0,00

121,45

0,00

622107

Outros Serviços (Tradução, avaliação imovel)

790,92

0,00

790,92

0,00

6223

Vigilância e segurança

2.002,04

0,00

2.002,04

0,00

6224

Honorários

89.019,15

5.096,00

83.923,15

0,00

622401

Simão Barbosa-168272636

1.800,00

0,00

1.800,00

0,00

622402

José Pedro Silva-209494468

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

622403

Daniela Silva-219805601

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

622405

João Virgolino-160130271

7.999,98

0,00

7.999,98

0,00

622407

Pedro Sá Nogueira-209560835

42.000,00

0,00

42.000,00

0,00

622408

Carlos Caixeiro-107004089

7.999,98

0,00

7.999,98

0,00

622414

Palla Lizardo-102290997-s/r

95,24

0,00

95,24

0,00

622420

Graça Polaco-169322874-s/r

1.043,75

0,00

1.043,75

0,00

622421

Lucia Santos-215716329-s/r

260,00

0,00

260,00

0,00

622422

Paulo Calor-226767647-c/r

134,20

0,00

134,20

0,00

622461

Luis Ferreira-s/r 207084530

90,00

0,00

90,00

0,00

622462

Silvério Silva-c/r 146526678-obras

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

622463

Sandra Cristina Silva-c/r 207245363-obras

96,00

96,00

0,00

0,00

6226

Conservação e reparação

10.424,15

10.229,00

195,15

0,00

62262

Conservação-edificios e out. const.

10.424,15

10.229,00

195,15

0,00

6227

Serviços bancários

597,04

0,00

597,04

0,00

62271

Serviços bancários

548,88

0,00

548,88

0,00

62272

Portes bancários

48,16

0,00

48,16

0,00

623

Materiais

71.371,32

3.825,37

67.545,95

0,00

6231

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

38,35

0,00

38,35

0,00

6232

Livros e documentação técnica

1.109,69

0,00

1.109,69

0,00

6233

Material de escritório

16.227,45

0,00

16.227,45

0,00

6234

Artigos para oferta

46.311,13

3.825,37

42.485,76

0,00

6235

Licenças Informáticas

7.684,70

0,00

7.684,70

0,00

624

Energia e fluidos

8.848,28

0,44

8.847,84

0,00

6241

Electricidade

7.577,88

0,00

7.577,88

0,00

6243

Água

1.270,40

0,44

1.269,96

0,00

625

Deslocações, estadas e transportes

149.360,25

7.529,47

141.830,78

0,00

6251

Deslocações e estadas

144.190,62

7.529,47

136.661,15

0,00

62511

Restaurantes/Alimentação

36.723,66

0,00

36.723,66

0,00

62512

Hoteis

10.904,20

450,00

10.454,20

0,00

62513

Estacionamento, combustiveis

6.734,69

0,00

6.734,69

0,00

62514

Transportes (avião, taxi, ...)

17.370,37

6.899,47

10.470,90

0,00

62515

Folhas de Viagem

57.294,69

180,00

57.114,69

0,00
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Conta

Descrição

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

62516

Portagens

6.101,91

0,00

6.101,91

0,00

62517

AC - Dirigentes

9.061,10

0,00

9.061,10

0,00

6259

Assemb.Geral de EUR

5.169,63

0,00

5.169,63

0,00

626

Serviços diversos

135.453,31

2.631,26

132.822,05

0,00

6261

Rendas e alugueres

41.649,36

0,00

41.649,36

0,00

626101

Rendas de imóveis

13.704,00

0,00

13.704,00

0,00

626102

Aluguer Pavilhões, salas, etc

1.752,50

0,00

1.752,50

0,00

626103

Aluguer viaturas, barcos, etc

10.798,28

0,00

10.798,28

0,00

626104

Aluguer equipamentos

15.394,58

0,00

15.394,58

0,00

6262

Comunicação

37.922,92

1.646,96

36.275,96

0,00

62621

CTT e Expedição informação

5.197,04

0,00

5.197,04

0,00

62622

Telefone fixo e movel

23.347,34

1.646,96

21.700,38

0,00

62623

Internet e televisão

9.378,54

0,00

9.378,54

0,00

6263

Seguros

41.543,72

0,00

41.543,72

0,00

62631

Seguros - ramo incêndio

634,72

0,00

634,72

0,00

62632

Seguros - ramo acidentes pessoais

492,24

0,00

492,24

0,00

626321

Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.

492,24

0,00

492,24

0,00

62638

Seguros - ramo saúde - 2016

3.416,68

0,00

3.416,68

0,00

62639

Seguros - ramo saude

37.000,08

0,00

37.000,08

0,00

6265

Contencioso e notariado

3.899,10

984,30

2.914,80

0,00

6267

Limpeza, higiene e conforto

4.776,48

0,00

4.776,48

0,00

6268

Outros serviços

5.661,73

0,00

5.661,73

0,00

626801

Condominio

3.554,74

0,00

3.554,74

0,00

626802

Funerária e coroas de flores

282,50

0,00

282,50

0,00

626803

Artigos e autorizações desporto

1.824,49

0,00

1.824,49

0,00

498.598,35

29.311,54

469.286,81

0,00

Soma Saldos

469.286,81

0,00

Soma Líquida

63

Gastos com o pessoal

142.877,20

15.590,30

127.286,90

0,00

632

Remunerações do pessoal

117.529,44

12.799,92

104.729,52

0,00

6321

Remunerações do pessoal - venc.

79.142,40

6.399,96

72.742,44

0,00

6322

Remunerações do pessoa - Isenção de horário

2.544,60

0,00

2.544,60

0,00

6323

Remunerações do pessoal - s. férias

12.136,69

6.399,96

5.736,73

0,00

6324

Remunerações do pessoal - s. natal

6.399,96

0,00

6.399,96

0,00

6325

Remunerações do pessoa - s. aliment

9.732,66

0,00

9.732,66

0,00

6326

Remunerações do pessoal - Subs Transporte

3.513,13

0,00

3.513,13

0,00

6327

Remunerações do pessoal - prémios

4.060,00

0,00

4.060,00

0,00

635

Encargos sobre remunerações

23.197,87

2.790,38

20.407,49

0,00

6352

Enc. s/rem.-pessoal

23.197,87

2.790,38

20.407,49

0,00

636

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss

767,88

0,00

767,88

0,00

6362

Seg.ac.trb - pessoal

767,88

0,00

767,88

0,00

638

Outros gastos com o pessoal

1.382,01

0,00

1.382,01

0,00

6382

Ocp- pessoal

1.382,01

0,00

1.382,01

0,00

142.877,20

15.590,30

127.286,90

0,00

Soma Líquida

Soma Saldos

127.286,90

0,00

64

Gastos de depreciação e de amortização

18.001,72

0,00

18.001,72

0,00

642

Activos fixos tangíveis

18.001,72

0,00

18.001,72

0,00

6423

Outros activos fixos tangíveis

18.001,72

0,00

18.001,72

0,00

64232

Deprec-edifícios outras construções

9.760,72

0,00

9.760,72

0,00

64233

Deprec-equipamento básico

8.193,92

0,00

8.193,92

0,00

64235

Deprec-equipamento administrativo

47,08

0,00

47,08

0,00

18.001,72

0,00

18.001,72

0,00

Soma Saldos

18.001,72

0,00

Soma Líquida

68

Outros gastos e perdas

27.615,59

0,00

27.615,59

0,00

681

Impostos

16.654,78

0,00

16.654,78

0,00

6811

Impostos directos

1.983,37

0,00

1.983,37

0,00

68111

IMI-Imp. Municipal de Imóveis

1.983,37

0,00

1.983,37

0,00

6812

Impostos indirectos

14.129,52

0,00

14.129,52

0,00

68122

Iva (honorários)

14.128,76

0,00

14.128,76

0,00

68123

Imposto do selo

0,76

0,00

0,76

0,00

681231

Imp selo- outros

0,76

0,00

0,76

0,00

6813

Taxas

541,89

0,00

541,89

0,00
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Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017
Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2017

Conta

Descrição

688

Outros

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

2.560,81

0,00

2.560,81

6881

Correcções relativas a períodos anteriores

0,00

300,81

0,00

300,81

6882

0,00

Donativos

1.480,00

0,00

1.480,00

0,00

68822

Donativos -Outros

1.480,00

0,00

1.480,00

0,00

6883

Quotizações

660,00

0,00

660,00

0,00

68832

Quotizações outras

660,00

0,00

660,00

0,00

6888

Outros não especificados

120,00

0,00

120,00

0,00

68881

Multas e Penalidades

120,00

0,00

120,00

0,00

688812

Multas não Fiscais

120,00

0,00

120,00

0,00

689

Custos com apoios financeiros concedidos a associa

8.400,00

0,00

8.400,00

0,00

6891

Subsídios, donativos, bolsas de estudo

8.400,00

0,00

8.400,00

0,00

27.615,59

0,00

27.615,59

0,00

Soma Saldos

27.615,59

0,00

Soma Líquida

72

Prestações de serviços

63.585,69

639.601,99

0,00

576.016,30

721

Quotas dos utilizadores

0,00

1.276,00

0,00

1.276,00

7211

Cartões AMSFJ

0,00

1.276,00

0,00

1.276,00

722

Quotizações e jóias

63.580,69

635.260,99

0,00

571.680,30

7221

Quotizações Recebidas

7222

Fundo Reserva (10% Quotizações)

723

60,66

635.260,99

0,00

635.200,33

63.520,03

0,00

63.520,03

0,00

Promoções para captação de recursos

5,00

5,00

0,00

0,00

72301

CCJ-RCP

5,00

5,00

0,00

0,00

724

Rendimentos de patrocinadores e colaborações

0,00

3.060,00

0,00

3.060,00

72401

Festa de Natal

0,00

365,00

0,00

365,00

72403

Convivios

0,00

2.285,00

0,00

2.285,00

72404

Maratona
Soma Líquida

0,00

410,00

0,00

410,00

63.585,69

639.601,99

0,00

576.016,30

Soma Saldos

63.520,03

639.536,33

78

Outros rendimentos e ganhos

0,00

2.262,28

0,00

2.262,28

788

Outros

0,00

2.262,28

0,00

2.262,28

7881

Correcções relativas a períodos anteriores

0,00

2.247,14

0,00

2.247,14

7882

Excesso da estimativa para impostos

0,00

15,14

0,00

15,14

0,00

2.262,28

0,00

2.262,28

Soma Saldos

0,00

2.262,28

Soma Líquida

79

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

0,00

2.371,02

0,00

2.371,02

791

Juros obtidos

0,00

2.371,02

0,00

2.371,02

7911

De depósitos

0,00

2.371,02

0,00

2.371,02

0,00

2.371,02

0,00

2.371,02

Soma Saldos

0,00

2.371,02

Soma Líquida

81

Resultado líquido do período

88.968,00

88.458,23

509,77

0,00

812

Imposto sobre o rendimento do período

509,77

0,00

509,77

0,00

8121

Imposto estimado para o período

509,77

0,00

509,77

0,00

818

Resultado líquido

88.458,23

88.458,23

0,00

0,00

88.968,00

88.458,23

509,77

0,00

Soma Saldos

509,77

0,00

4.676.856,38

2.300.304,91

2.300.304,91

Soma Saldos

3.154.037,89

3.154.037,89

Soma Líquida

Soma Líquida
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Mapa de Análise de Custos (De 01/2017 - 12/2017)
Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Valores em EUR

Débito Acum.

Crédito Acum.

Saldo Acum.

471.084,95

673.711,22

-202.626,27

381.257,52

658.384,05

-277.126,53

486,15

0,00

486,15

6.083,96

0,00

6.083,96

Porto

48.651,80

15.325,00

33.326,80

Coimbra

20.117,07

2,17

20.114,90

Évora

5.904,91

0,00

5.904,91

117

Açores

8.583,54

0,00

8.583,54

12

Actividades

90.523,24

10.751,98

79.771,26

121

Festa de Natal

52.029,89

4.190,37

47.839,52

122

Meia Maratona/Dupla Légua

0,00

410,00

-410,00

123

Futebol de Salão

630,00

0,00

630,00

124

Conselho Nacional

25.198,26

3.866,61

21.331,65

126

Convivios

12.665,09

2.285,00

10.380,09

13

Formação

28.479,33

5,00

28.474,33

132

Formação-SFJ

28.479,33

5,00

28.474,33

15

Outros (Deslocações)

91.475,25

3.762,86

87.712,39

151

Direcção Nacional

20.385,04

0,00

20.385,04

152

Secretariado

33.855,96

3.632,86

30.223,10

153

Conselho Fiscal e Disciplinar

728,55

30,00

698,55

154

Visitas a tribunais

14.959,64

0,00

14.959,64

155

Comissão Negociadora

11.066,92

0,00

11.066,92

156

Assembleias Distritais

10.479,14

100,00

10.379,14

16

Acção Médica

26.969,89

1.276,00

25.693,89

161

Acção Médica

26.969,89

1.276,00

25.693,89

Centro/Conta
11

Descrição
Gastos Correntes

111

Nacional

112

Lisboa

113

Madeira (Funchal)

114
115
116
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PLANO DE ATIVIDADES 2018
Este ano de 2018 constitui, certamente, um ano importantíssimo para a nossa classe.
Porque a atual negociação sobre o Estatuto é, incontornavelmente, uma questão
fundamental para o futuro da carreira, até porque não se trata de uma mera revisão,
mas sim da feitura de um novo estatuto socioprofissional.
Claro que existe também «vida para além do estatuto» e outras questões que importa
acompanhar e trabalhar com vista à sua resolução.
Nos últimos anos, fruto da situação financeira do País, foram adotadas medidas que
penalizaram os trabalhadores, em especial os trabalhadores da administração pública.
Assim, e embora se comecem a ver sinais de inversão de rumo, eles são ainda muito
incipientes, não permitido iniciar a reposição do poder de compra dos trabalhadores
para os níveis desejáveis.
São períodos difíceis, onde se exige uma postura credível e exigente, na defesa dos
interesses dos trabalhadores e do país.
Todavia, são nestes momentos mais complicados que o sindicalismo assume especial
importância e em que a sua função se constitui como a única defesa dos trabalhadores
na reposição dos seus direitos.
No nosso caso particular, existem um conjunto de situações que, pela sua importância
e premência, importa manter na agenda negocial sindical para este ano.
Desde logo a questão da falta de funcionários.
É urgente que o Governo descongele novas admissões para oficiais de justiça. A
situação na maioria dos tribunais é insustentável, caso não preencham e reforcem os
quadros de funcionários. Esta é uma exigência que tem de estar sempre presente.
Neste particular, convém salientar que é a falta de funcionários que “obriga” a DGAJ a
utilizar o poder discricionário e a decidir quais os lugares que serão preenchidos, e os
que ficarão vagos, em sede de movimento. Porque, não sendo possível preencher
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todos os lugares devido à referida falta de funcionários, haverá sempre os que ficam
vagos! E, claro, esta situação cria situações de manifesta arbitrariedade e injustiça.
A questão das promoções é também matéria que tem de ser esclarecida. Mais do que
uma questão legal, trata‐se de uma situação de necessidade óbvia. Não é possível
manter os congelamentos de «gaveta» como parece estar a ser feito pelo Ministério
das Finanças, apesar de eles terem formalmente sido extintos com a LOE 2018.
Até porque é uma questão de funcionamento específico dos tribunais e da nossa
carreira que importa fazer entender aos responsáveis, para que sejam regularizados os
Mapas de Pessoal aprovados aquando da reforma judiciária. Não esquecer que,
mesmo durante o período do «resgate», foi atribuída aos tribunais uma situação de
exceção que permitiu, embora em número muito insuficiente, admitir funcionários e
promover alguns. Decisões estas, recordemos, muito por força da ação do SFJ no que
respeita ao pagamento das «substituições», o que se veio a revelar crucial pois as
promoções vieram a ter um impacto orçamental neutro. Motivo pelo qual não se
percebe a demora na da concretização das promoções para os lugares existentes
ocupados em substituição.
Como já referimos, a negociação do novo estatuto, pilar central na nossa atuação, não
pode fazer desviar a nossa atenção de alguns projetos «inovadores» que estão a ser
ensaiados e de que a atual proposta de reorganização da jurisdição administrativa e
fiscal parece ser um ensaio.
Por isso estaremos muito atentos e interventivos relativamente à revisão dos mapas
de pessoal exigindo que os mesmos respondam às necessidades reais dos serviços e
concretize as grandes linhas estratégicas que defendemos em sede de estatuto.
Falamos, designadamente, de recusar a redução de lugares de chefia e ao invés propor
o seu aumento, ou da implantação de modelos de organização e funcionamento das
secretarias importados de outras realidades, como é o que parece pretenderem alguns
que, a coberto de estudos e fundando-se no método Kaizen, pretendem a “melhoria
contínua” de forma sustentada das organizações em que o método é implementado,
não tanto através de investimento financeiro mas sim através do “aumento de
produtividade, rentabilização e motivação de recursos, eliminação de desperdícios,
redução de tempos de produção ou otimização de equipamentos”.
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Ou seja, implantar modelos «fábrica» nas secretarias dos tribunais!
Mas claro que a principal tarefa de todos nós é a luta por estatuto profissional que
permita devolver à carreira a dignidade que merece e resulte, consequentemente, na
valorização dos seus profissionais e da sua justa, e adequada, retribuição.
Não nos alongaremos, aqui, sobre este aspeto pois o mesmo justifica a apresentação
de documentação própria.
Mas outros aspetos merecerão a nossa dedicação e esforço de melhoria.
Desde logo o desenvolvimento da ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SINDICATO DOS
FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS que é um importante fator da nossa ação sindical, devendo
continuar a desenvolver‐se numa dinâmica de crescimento, através da celebração de
mais protocolos com médicos e entidades clínicas.
Outra área onde continuaremos a apostar e assumir uma presença constante é a da
FORMAÇÃO. O aperfeiçoamento profissional dos oficiais de justiça, em particular, e
dos funcionários de justiça, em geral, para além de ser um desígnio do Sindicato dos
Funcionários Judiciais, através do seu Departamento de Formação, impõe‐se como
primordial.
De facto, a formação tem sido considerada pelo SFJ como um vetor estratégico e
fundamental, contribuindo decisivamente para a melhoria da capacidade de resposta
dos funcionários de justiça aos permanentes desafios que se lhes colocam,
preparando‐os para o cabal cumprimento da missão que lhes cabe, especificamente
nos tribunais.
Cientes de que o desenvolvimento qualitativo destes serviços assenta especialmente
na qualificação permanente dos seus recursos humanos (o capital dos tribunais),
pretende‐se, com a oferta formativa planeada para 2018, promover a aprendizagem, o
desenvolvimento de novas competências e a melhoria de desempenho.
Na preparação do Plano de Formação para 2018, o SFJ, considerando o esforço
financeiro possível para a formação, propõe‐se realizar um conjunto de cursos de
formação diversificados, abrangendo quer áreas técnico‐processuais, quer de índole
de desenvolvimento interpessoal.
A seleção dos temas das ações de formação, feita após levantamento efetuado,
baseou‐se nos critérios seguintes:
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1. A abordagem de novos diplomas legais, entretanto, publicados;
2. A alteração de posto de trabalho entre competências especializadas;
3. A atualização profissional; e
4. A preparação para lugares de chefia.
As ações de formação realizar‐se‐ão em diversos locais e, visando garantir uma maior
facilidade de acesso por parte dos formadores e dos destinatários, será intensificado o
recurso ao sistema de videoconferência, bem como de e-learning.
As atividades incluídas no presente plano de actividades obedecem, no essencial, a
três tipologias:
Acções de formação de curta duração, normalmente com a duração de um dia, que
obedecem ao modelo de conferência ou seminário, com comunicações e
debates;
Cursos temáticos, com a duração de 30 ou 50 horas de frequência pós‐laboral, em
que se abordarão, por regra, vários aspectos de uma única temática central (Áreas
comportamentais, Práticas Processuais Civil, Penal, Laboral, entre outras); e
Cursos de especialização, que são organizados por módulos e que têm, em regra, a
duração de 15 horas, podendo os respectivos programas visar o aprofundamento de
determinado tema específico ou a abordagem da generalidade de matérias
determinadas.
Para podermos levar a cabo este ambicioso plano de formação apresentamos varais
candidaturas no âmbito do Portugal 2020.
Assim, em 2018 iremos poder desenvolver em formação cofinanciada, numa
candidatura ambiciosa às várias medidas para as quais o SFJ é legível.
Esperamos que com a concretização do novo estatuto, possamos garantir o acesso a
formação de nível superior em duas vertentes complementares – formação presencial
e à distância. Retomaremos os processos, entretanto suspensos, com Institutos
Politécnicos e Universidades.
Mas, como é óbvio, para além destas importantes questões, existem outros aspetos
em que a nossa ação sindical tem também de intervir e acompanhar, nomeadamente:
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A anunciada reforma da jurisdição administrativa e fiscal;
A Informatização;
As condições de trabalho;
Reforço da organização sindical de base e da acção sindical;
Aspeto cada vez mais relevante é a cooperação internacional, designadamente a nossa
participação no seio da European Union of Rechtspfleger (EUR). Durante este ano,
além das presenças nas reuniões do Board e na AG de Bucareste, teremos de iniciar a
preparação do Congresso da EUR que se realizará em Portugal no próximo ano de
2019.
No âmbito da atividade sindical uma das questões sempre recorrentes é da
necessidade de se incrementarem as VISITAS AOS TRIBUNAIS.
Essa é sem dúvida a melhor forma de esclarecermos os associados da nossa atividade
sindical e informarmos sobre as acções, realizadas, em curso, ou planeadas.
Além de tomarmos contacto com a realidade dos tribunais e podermos assim
constatar as condições de serviço, as eventuais deficiências de funcionamento dos
sistemas informáticos, a falta de funcionários, as pendências processuais, as atitudes e
comportamentos de outros agentes judiciários, nomeadamente de magistrados,
advogados e solicitadores.
Nesse sentido, reafirmamos a vantagem de cada Delegação Regional elaborar um
calendário de visitas a tribunais da sua região, e de anunciar e divulgar
antecipadamente a respetiva visita.
De cada uma das visitas deve ser elaborado relatório, onde sejam assinaladas as mais
relevantes questões e informações.
A ORGANIZAÇÃO SINDICAL DE BASE, é um dos aspetos que também importa sempre
dinamizar.
A ELEIÇÃO DE DELEGADOS SINDICAIS em todos os tribunais continua a ser um
objetivo. É importante que os delegados sindicais transmitam aos sócios do seu
tribunal as notícias do sindicato, e que também transmitam ao sindicato as situações
ocorridas no seu tribunal e que sejam importantes para a atividade sindical. E tem de
ser a Direção sindical a incrementar um maior apoio institucional aos Delegados
Sindicais, nomeadamente através da realização de reuniões regulares, facultando
informação relevante e dando apoio na concretização de iniciativas sindicais dos
mesmos.
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Nesse sentido, e nos termos do Estatuto do SFJ, devem realizar‐se, em todas as
Delegações Regionais, Assembleias de Delegados Sindicais.
DINAMIZAR OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO SFJ, particularmente o Site e o
relançamento do Citote.
Assim, sem deixar de aproveitar as óbvias virtualidades das novas tecnologias de
informação, particularmente o correio eletrónico e a página da internet, consideramos
que se deve reavaliar a informação em suporte de papel.
Continuaremos a disponibilizar o APOIO JURÍDICO, com advogados avençados em
Lisboa, Porto, Coimbra, Portimão, bem como Madeira e Açores, e também através da
informação prestada aos sócios pelos dirigentes habilitados.
Apostamos numa evolução sustentada deste departamento, visando garantir a todos
os associados não só o apoio em caso de conflito mas, principalmente, incentivando
uma cultura prévia informação sobre direitos e deveres dos trabalhadores, e também
num âmbito mais alargado da criação de conduta de cidadania interventiva e atuante,
importante em situações de crise como a atual e que é potenciadora de situações risco
e confronto, nomeadamente nos locais de trabalho.
Também relativamente aos PROTOCOLOS, continuaremos a desenvolver trabalho com
vista à formalização e renovação de diversos protocolos com várias entidades, nas
mais diversas áreas, procurando proporcionar vantagens e condições especiais a todos
os nossos associados (a título de exemplo, refira-se o protocolo celebrado no ano
passado com a GALP).
A Direcção Nacional e as Delegações Regionais do SFJ, no âmbito da sua atividade
regular, continuarão a realizar as diversas atividades recreativas e desportivas que são
já habituais.
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SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO
2018

ORÇAMENTO / 2018

RECEITA
ORÇAMENTO 2018

QUOTIZAÇÕES

615.372,00 €

DESPESAS
Fundo de Reserva
Festas de Natal
Conselho Nacional
Convívios
Outras Actividades Recreativas/Desportivas/Culturais
Direcção Nacional
Secretariado
Coordenadoras
Assembleias de Delegados (Distritais)
Conselho Fiscal e Disciplinar
Visitas a Tribunais
Comissão Negociadora / Apoio Jurídico / Assistência Médica

Formação
Acção Médica do SFJ
Higiéne, Segurança e outros
Quotizações (Casa do Funcionário de Justiça). EUR
Donatívos e Subsídios

TOTAL

61.537,20 €
49.500,00 €
15.190,00 €
10.500,00 €
1.500,00 €
18.000,00 €
24.000,00 €
9.600,00 €
8.500,00 €
699,60 €
15.000,00 €
15.000,00 €
28.500,00 €
5.000,00 €
9.506,44 €
660,00 €
1.000,00 €

273.693,24 €

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
Equipamento Básico
Equipamento Administrativo
Obras Sedes (Grandes Reparações)

TOTAL

3.000,00 €
500,00 €
- €

3.500,00 €

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS
Electricidade e Água
Material de Escritório
Artigos p/ oferta
Alugueres
Comunicações
Seguros
Rendas
Custos com Pessoal
Honorários
Conservação e Reparação
Publicidade e propaganda
Trabalhos especializados
Citote
Outras Actividades Sindicais

9.000,00 €
11.000,00 €
15.665,76 €
15.000,00 €
30.000,00 €
23.000,00 €
10.500,00 €
130.000,00 €
67.000,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
18.000,00 €
2.500,00 €
513,00 €

TOTAL

338.178,76 €

TOTAL DE DESPESAS
615.372,00 €
O Tesoureiro da D. N.

