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lbìelc)
17 I15 1

4020 20
tracullar ao CSM o peúeito conhec¡nenlo do eslado, necess/dade s e de[iciências dos tribunais, ben cono colher

nfoínacões sobre o sev¡co e mérito dos maoisfrados

4 secção de aconpanhanenlo e l¡gação aos tribuna¡s judic¡a¡s é composla pelo presidenle, que coordena, pelo

'ice-presidente e pu sels vogals e/eitos pelo plenário, e é coadiuvada , no exercíc¡o das suas compeléncns,

telo gabinete de apoio ao v¡ce -pres¡dente e aos membros do Conselho Suprior da Magislralura

Iratar a informaçäo facultada pelos serviços de inspecção e recolher outra relativa à situaçáo de cada um dos

ribunais judiciais e divulgá la junto dos membros e do secretário do CSM

0:lâborar Drevisões sobre as necessidades de colocacão de iuizes

0
qssegurar os contactos, recebendo e promovendo a comunicaçäo entre os juizes dos tribunais judiciais e o CSM,

rreparando e orientando o seguimento das exposiçôes apresentadas

0

)roporjunto dos órgãos de deliberaçäo do CS|\il medidas para solucionar dificuldades de funcionamento

letecladas nos tribunais judiciais, designadamente na gestáo das nomeaçóes, colocaçóes, transferências e

iubstituições dos juízes dos tribunais judiciais e colaborar na execuçáo das medidas que venham a ser adoptadas

0qsseourer e oestão da Bolsa de Juízes e dos Juizes auxiliares
0{ssequrar as substituicöes, acumulaqões de serviQo e deslacamentos de Maqistrados

0
:mitir parecer sobre o relatório anual sobre o estado dos serviços nos kibunais judiciais, submetendo-o à

¡orovacáo do olenário

Secção de

acompanhamento e ligaçåo

aos lribunais judiciais

Subtofa/ 0 0 0 0 0 0 0

4 secção de aconpanhanento das ac{oes de fornação e do recrutamento ê composta pelo presídente, que

,oordena, e Wr dois nemûos do Conselho Superior da Magistratura, e é coadiuvada , no exercício das suas

:onpetências, pelo gab¡nete de apo¡o ao v¡ce -presidente e aos membros do Consellp Super¡or da Magislratura

0
\companhar as actividades de formaçáo inic¡al e de formação continua realizadas pelo Cenko de Estudos

Judìciários (CEJ), asseourando uma eficaz lioaoão com este Centro por oarte do CSM

0
qpresentar sugestões e propostas relativamente a planos de estudo e de actividades destinados à formação inicial

". 
conlinua de juizes, a submeter ao plenário do CSM, cabendolhe dar execução às decisões deste

0
loordenar os tråmites da designaçáo de juizes para júris de concurso de ingresso na formaçäo inicial e para

brmadores e docentes do CEJ, bem como para outras actividades no âmbito da formação realizada por este

rsfabelecimento

0

Secção de

acompanhamento das

acçöes de formação e do

recrutamento

loordenar os procedimentos de nomeação dos juizes em regime de eslágio e assegurar a arliculação com o CEJ

la fase de estáqio
0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Soadjuvar do ponlo de vista técnico e administrativo as Secções especializadas do CSM (Secçáo de

acompanhamento e l¡gação aos kibunais judiciais e Secção de acompanhamento das acções de formação e do

ecrutamento )

03oadjuvar do ponto de vista técnico e administrativo a actividade do Vice-presidente e dos Vogais do CSM

5

rreDarar e executar as deliberacões inerenles às comDetências atribuidas às Seccóes

4{ssegurar a apreciação e seguimento dos requerimentos e reclamaçôes relativos ao funcjonamento dos kibunais

udiciais. recebidos no CSM

:laborar estudos de situaçäo e análise sobre o funcionamento dos tribunais, a solicitação dos membros do CSM e

lpolar o Conselho Superior da lrrlagishatura na formulação de medidas que se destinem a melhorar o

irnniÕnâmentô dôs lrihrnâis

Gabinete de Apoio ao Vice-

Presidente e aos Membros

do CSM

1 2lxercer funcoes de secreteriado

4

3

Total

I

.-xecução das acções inerentes à colocaçã0, deslocação e permanente actualização do cadaslro dos juízes dos
tribunais judiciais (I) , ben cono o expedienle rclativo às mesmas e ainda o da conposição dos fróunals

:olecfivos
1:lahorar estudos e nareceres em maferias de recursos humanos lMaoistrados e luncionários do CSM

0ilaborar manuais de Drocedimenlos

0lolaborar com a DSAF em matérias referenles à gestão dos recursos humanos

7
)rganizar e acompanhar os concursos curriculares de acesso ao S.T.J, e Relações e assegurar a lrâmitâçäo dos

rrocessos de recurso decorrentes
t)llaborar o movimento iudiciel oere tribuneis de 1' lnstância de todo o oais

1

Recursos

Humanos /
Direito

0{ssegurar o expediente relativo à colocação e nomeação de Juizes no STJ, nas Relações e nos tribunais de 1"

nstância

0
rreparar e manter actualizada a lista de antiguidade e autuar e movimentar os processos de reclamação que

¡obre a mesma se aoresentem

0
\ssegurar o expediente relativo à organização de turnos para garânlir o serviço urgente nas férias judiciais, aos

;ábados e feriados

0ilaborar e regular os mapas de férias dos magiskados

0
\limentar a base de dados de gestão de magiskados e assegurar o lratamento, actualização e fornecimento

nterno/externo de dados estatíslicos relativos à lvlagistratura Judicial

0
:fecluar a contagem do lempo de serviço, para efeitos de aposentação, e organ¡zar os processos relat¡vos ä

?nôsentâcãô e irrh¡lecão

1 1

0

)rgan¡zar e manter actualizados os processos individuais de lodos os magistrados judiciais (férias, faltas e

icenças, formações profissionais, anotação de todos os movimentos, com¡ssöes de serviç0, avaliações de

lesÊmnenho e nenes discinlinares anlicarlâs âôs mâôistrâdosì

0)restar aooio iuridico às direccôes de serviQos inteqradas na Secretaria do CSM

Dire¡to

0

ilaborar pareceres juridicos em matérias de recursos humanos no âmbito do direito da funçäo pública versando

loncretamente os dominios do Esatuto dos Magishados Judiciais, Estatuto dos Ofìc¡ais de Justiça, Lei de

Jrganizaçäo e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, Regime de Contrato de ïrabalho em Funções Públicas e

le Vínculos, Carreiras e Remuneraçöes

Mapa de pessoal
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Atribuiçõesl competênciesl actividades

Unidade orgânical centros

de competência ou de
produto/área de
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Area de
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académ¡ca

e/ou

profissional

N" de

postos de

trabalho

OBS

0)
Presidente

(a)

Vice-

Presidente

(a)

Vogais

(a)

Juiz-

secretärio

(a)

Chefe de

Gabinete

(b)

Adjunto de

Gabinete

(b)

Assessor

de

Gabinete

lbìelc)
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Judiciais
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de 1'
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serv¡ç0s

/h\

Chefe

de

divisão
thì

Inspector

Judicial

(d)

Secretário

de

rnspecç40
tdl
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supen0r
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de
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de

informática

Tecnico de

informática

oficiel de

Jusliça

(e)

Assistente

técnico

Encarregado

operacional

Assistente

operacional

SuÖfolâ/ 0 0 0 1 0 0 0 5 õ

D¡visão de quadros judiciais

e de inspecçäo

I 1

Assegurar o expedienle relalivo aos processos de inspecção ordinária e extraordinária, quer aos Magistrados, quer

aos tribunais

3 3

Colaborar na elaboracäo do maoa das insoeccoes

Auluar e movimentar o expediente reiativo aos autos de inquérito, de averiguaçäo e de sindicância, bem como aos

orocessos disciolinares

Elaborar as tabelas para as sessões do Plenário do Conselho Superior da Magiskatura, bem como do Conselho

Permânenle

Autuar e movimentar Drocessos referentes a pedidos ou delerminacóes de aceleracão Drocessual

Autuar e movimentar o expediente relativo aos processos de reclamaçäo contra os actos praticados pelo conselho

permanenle, pelo presidente, pelo vice -presidente ou pelos vogais e de deliberações tomadas pelo Plenário

Prestar apoio administrativo e de secretariado aos serviQos de inspecqäo

l\ilovimentar os recursos interpostos para o Supremo Tr¡bunal de Justiça e pedidos de suspensäo de efìcácia

1 0 0 0 0 0 0 J 0

Total

Execução das acções refâllyas ao desenvolv¡mento das conpetênc¡as adn¡n¡slral¡vas e financeras do CSM

Direcção de serviços

administrativos e fi nanceiros

1 1

Elaborar o PIano e o Relatório anual de actividades do CSM

I

2

Psicolog¡a

Social e das

0rganizações/

Gest¡lo de

Recursos

Humanos

3

1

Recolher, organizar e manter aclualizada a informaçáo relativa aos recursos humanos do Conselho Superior da

lvlâoiskalura

Levantamenlo de necessidades de formação, promovendo o aperfeiçoamento profìssionâl; acompânhamento de

processos de avaliação de desempenhoi promoção, colaboreçáo e apoio nas acções de recrutamento e selecçäo

dos recursos humanos; elâboração e alteração do mapa de pessoal do CSM; execuçáo das acções relativas à

constituiçã0, modifìcaçåo e extinção da relaçäo jurídica de emprego dos recursos humanos afectos ao CSM e

Þlâbôrânão de mânrais de nrocedimenlos

Instruir os processos relativos aos beneficios sociais do pessoal e seus famil¡ares, designadamente, os

respeitanles a abono de familia, prestaçöes complementares, ADSE, segurança social e seguro do pessoal que a

ele tenha direito

Organizar e manter actualizados os processos individuais de todos os funcionários afectos ao CSM (férias, faltas e

licencas. formacöes orofissioneis e eveliecões de desemoenhoì
0

Proceder eo reoisto de assiduidade e de antiouidade do oessoal 0

Executar as funçöes inerentes à recepçà0, distribu¡ção, expedição e arquivo da correspondênc¡a e outros

documenlos
3

Subfolal 0 0 0 1 0 0 0 1

Divisäo adminiskativo -

lnanceira e economato

1 1

Elaborar o projecto de orçamento anual, acompanhar a execução orçamental e propor as alterações necessár¡as

1

I

G€stâo/GsLão <

Administraçao

2

0

Elaborar a conta de gerêncja e preparar o prqecto dos respectivos relatórios, bem como elaborar os relatórios

mensais e trimestrais de execucão orcamenlal Æ@nomia/Cont

abil¡dade e

Audittri¿
Contabilização dos documenlos contabilisticos na aplicação RIG0RE/GERFIP; execuçáo de larefas no åmbito da

eonlabìlidarie nakimonial orcamental e anâliticâ: e elâborecão de manuais de orocedimentos.

lnskuir os procedimenlos relativos à aquisição de bens e serviços e à realizaçäo de empreitadas de obras públicas

Assegurar o processamento das remunerações e outros abonos, bem como proceder à l¡quidaçäo dos respectivos

descontos I
organizar o serviço referente a obrìgações f¡scais, nomeadamente, emitindo as declaraçöes de rendimentos, nos

termos da leoislacäo em vioor

Processar as requisições de fundos de contas das dotaçöes consignadas ao Conselho Superior da Magistratura

1

Gestão
1

Verif¡cer e orocessâr os documentos de desDese e âsseourar a escrituracão e os reoistos contabilisticos 0

Promover o armazenamento, conservaçäo e diskibuição de bens e consumos correntes e assegurar a gestão de

stocks 0

l\ilenler ectuelizado o cadastro e o inventário dos bens imóveis e móveis

Gerir o parque automóvel afecto ao Conselho Superior da Magistratura 0

Assegurar a vigilåncia, segurança, limpeza e anumação das instalações, equipamento e viaturas 4 4

1 1 2 ,

Total

Divisão de documentaçâo e

informação juridica

(integra uma unidade de

informálica - n" 2 do erf 17

da Lei n" 36/2007, de 14/8)

1

Tratar, calalogar, conservar, gerir e disponibilizar o acesso ao Fundo Documental do CSIV e às publicações

oroduz¡dâs no åmbito das actividades do Conselho

1

Arquivo,

bibl¡oteca e

documentaçäo

Coooerar com instituicões nâcioneis e em metéria de e

Elaborar e implementar o projecto da Portaria de Gestão dos Documentos - Regulamento de Conservaçäo

Arouivislica

Oroanizar as Colectåneas de Leoislacão 0

Atender e orientar os ut¡lizadores da Biblioteca e prestar apoio aos Membros do CSM e aos diversos serviços na

área rie nesouisa de informacão documenlecão e leoislâcão
0

Planear e asseourar â oeslão dos sistemas informativos do CSM

I 1 2 ln[ormát¡ca
4

Criar a inlranet do CSM e um sistema de "backuo" de rede

Prestar lodo o apoio em TIC necessário aos utilizadores do CSI\4 0

I 0 0 0 0 1 1 3 t1

O gabinete de conunicação, relações ¡nstituclorais, esfudos e p/aneanento ten conpetências no êtnbilo da

aftìculação entre o CSM e a conunicaçâo socia/ e os cr'dadãos, no ânbito da afticulação entre o CSM e ent¡dades

instituciuais nacionais e estrangeiras e, ainda, no ämbito da rcal¡zação de estudos e pareceres relativos ao

f u nc¡on am e nto dos tr i bu n a i s

MaPa de Ps5563¡



CONSEI-HO SUPERIoR ON MECISTRATURA

Atribuições/ competências/ act¡v¡dades

Unidade orgânica/ centros

de competência ou de

produtolárea de

actividades

Cat Area de

formação

académica

e/ou

prof¡ssional

No de

postos de

trabalho

OBS

0)Presidente

(a)

Vice-

Presidente

(a)

Vogais

(a)

Juiz-

secretário

(a)

Chefe de

Gabinete

(b)

Adjunto de

Gabinele

(b)

Assessor

de

Gabinete

lblelc)

Magistrad

os

Judiciais

Jutzes

Militares

de 1'
instânciâ

lJ¡rector

de

servrç0s
tbì

uhele

de

divisäo

thr

lnspector

Jud¡cial

(d)

Secretário

de

rnspecç40

lrll

Técnico

supef0r

Consultor

de

lnformática

Especialista

de

informática

Técnico de

informática

Oficial de

Just¡ça

(e)

Assistente

técnico

Encanegado

operacional

Ass¡stente

operacional

Assegurar o atendimento dos cidadãos e dos órgãos de comunicação social que se dirigem ao CSIV, bem como

eceber queixas, sugestöes e crÍticas dos cidadäos relativamente ao funcionamento dos tribunais

Gabinete de comunicaçã0,

relações institucionais,

estudos e planeamento

2 1

Comunicação

soc¡âl
2

Drestar as informações solicitadas ao CSM relativamente ao funcionamento dos tribunais e, em traços gerais, aos

râmilcs nrnnpssraiç
:vcrcÞr âssessôriâ em mâtÁr¡â de eômInieâcãô sôc¡âl

:studar e desenvolver formas de divulgaçáo s¡slemática da ¡nformação sobre a actividade dos tribunais judiciais e

io CSlvl. bem como esseourer o servico de dìfusão des deliberecöes do CSI\/I

Assegurar a organização de reuniões, conferências e seminários da ¡niciat¡va do Conselho Superìor da

Vlagistratura, bem como coordenar a participação do CSM em comissões, reunióes, conferências ou organizações

;imilares, de justifìcado interesse, que, no plano nacional e inlernacional, se realizem na área da justiça

Asseourar a oroducão e edicão do Eofelím ln[ormalivo do Conselho Suoerior de Mâoistreturâ

qpresentar um relatörio semestral das questöes recebidas e promover a sua divulgaçåo interna, bem como

analisar e elaborar propostas de medidas de acção adequadas e pertinentes

{poiar o CSM nas acções de representação nacional e internacional e de cooperaçá0, bem como dar apoio às

lelegações internacionais que se enconkem em Portugal para partic¡par em iniciativas relacionadas com a área

los lribunais

{ssegurâr o acompanhamento e desenvolv¡mento de protocolos que o CSM estabeleça com organismos nacionais

: internacionais

{poiar os serviços do Ponto de Contacto Português da Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial

IRJECC), do Ponto de Contacto da Rede lbero-Americana de Cooperação Judiciária (lber-Rede) e do Ponto de

lontacto da Rede Judiciária dos Paises de Lingua Portuguesa sediados no Conselho Superior dâ Magistratura,

¡em como as demais infra-estruluras de cooperação internacional que nele venham a funcionar

1 1 Direito 2

Subtofa/ 0 0 0 )
U 0 0 I 5

qd n i n i gr aç ão d a J u st¡ça
Magistratura Judicial

qdm¡nistrar a just¡ça de acordo com as fontes a que, segundo a lei, deva recorrer e fazer executar as suas

iecìçñes
2422 15 D¡re¡to 2437

Total 2422 '15 0 0 0 0 0 0 0 0 U 0 0 0 2437

Tote¡s 0 1 15 1 'l 4 3 2422 t5 2 3 20 20 6 0 1 I 25 5 0 5 2550

(a) - Arf '1 37" e 1 38" da Lei n" 21185, de 30/7 - Estatuto dos Magistrados Jud¡ciais

(b) - Lei n" 36/07, de 14 de Agosto - Regime de Organização e Funcionamento do Conselho Superior da Magistratura

(c) - ArP 1 50rA da Lei n" 21185, de 30¡7 - Estatuto dos Magiskados Judiciais

(d). Arf 160" e 1610 da Lei no 21185, de 30Í (Estatuto dos Magislrados Judiciais) e Portaria n,o 187/99, de 20/3

(e) - Estatuto dos Ofìciais de Justiça

(0.Em31 deDezembrode2007,onúmerototaldeJuizesdef instânciaascendiaa1541.

(g) - N" 1 do arl " 83" da Lei de organizaçäo e Funcionamento dos Tribunais Judiciais
(y) . número de postos de trabalho a tempo parcial

DESPACHO

Autorizo.

O Vice-P

41.- / /1 ,¿
(Mário o
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