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Lista de Siglas e Abreviaturas

CSM

Conselho Superior da Magistratura

DDIJ

Divisão de Documentação e Informação Jurídica

DGAJ

Direcção-Geral da Administração da Justiça

DGTF

Direção-Geral do Tesouro e Finanças

DQJI

Divisão de Quadros Judiciais e de Inspeção

DSAF

Direção de Serviços Administrativos e Financeiros

DSQMJ

Direção de Serviços de Quadros e Movimentos Judiciais

GAVPM

Gabinete de Apoio ao Vice -Presidente e aos Membros

GCRIEP

Gabinete de Comunicação, Relações Institucionais, Estudos e Planeamento

NCP

Norma de Contabilidade Pública

SNC-AP

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas

STJ

Supremo Tribunal de Justiça

RGPD

Regulamento Geral de Proteção de Dados

UCMJ

Unidade de Compras do Ministério da Justiça
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I.

SUMÁRIO EXECUTIVO
O Conselho Superior da Magistratura (CSM) assume um papel central na organização do

Sistema Judiciário, competindo-lhe, designadamente, a nomeação, colocação, transferência e
promoção dos juízes dos tribunais judiciais e o exercício da ação disciplinar.
Nos termos da atual Lei de Organização do Sistema Judiciário (Lei n.º 62/2013, de 26 de
agosto), o âmbito de intervenção do Conselho alargou-se a áreas mais complexas, como é o
caso do acompanhamento, monitorização e tratamento de dados relativos à gestão dos
tribunais de 1.ª instância e ao desempenho e movimento processual de 1.ª e 2.ª instância.
Em 2017, tornando efetiva uma disposição prevista no regime de Organização e
Funcionamento do CSM, aprovado pela Lei n.º 36/2007, de 14 de Agosto, o Conselho assumiu
também a responsabilidade pela execução do orçamento da Magistratura Judicial de 1.ª
Instância, anteriormente na alçada da Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ).
O CSM perfilha o princípio de que a transparência da atividade de qualquer órgão e
instituição que desempenhe atividade materialmente administrativa é reforçada pela adoção
de instrumentos de programação de atividade.
Assim, procede-se no âmbito do presente Relatório de Atividades à apresentação dos
principais resultados alcançados pelo CSM no decurso de 2019, tendo em conta as ações
programadas para este período, bem como todas as competências que lhe estão atribuídas.
A avaliação global efetuada permite aferir da evolução positiva que foi efetuada no
âmbito da prossecução das linhas de orientação estratégica definidas, destacando-se as
iniciativas desenvolvidas tendo em vista o aperfeiçoamento da modernização administrativa e
procedimental e a melhoria da imagem institucional do CSM.
De acordo com o previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 36/2007, de 14
de agosto, o presente Relatório de Atividades será objeto de parecer por parte do Conselho
Administrativo do CSM, constituindo-se como uma importante e dinâmica ferramenta de
gestão e de avaliação.
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II. ENQUADRAMENTO

O CSM
O CSM, tendo sido criado em 1976, é um órgão de cariz constitucional, colegial e
autónomo, a quem estão constitucionalmente atribuídas competências de gestão e disciplina
da Magistratura Judicial - cfr. artigo 217.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa -,
sendo, simultaneamente, um órgão de salvaguarda institucional dos juízes e da sua
independência.
É um órgão colegial que funciona em Plenário e em Conselho Permanente, sendo as
deliberações tomadas à pluralidade dos votos e cabendo ao Presidente voto de qualidade.
Para além do Presidente, que é por inerência o Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça (STJ), o Plenário é formado por 16 vogais, nomeados nos seguintes termos:
 Dois são designados pelo Presidente da República;

 Sete são eleitos pela Assembleia da República;
 Sete são eleitos por Magistrados Judiciais.
Dos vogais eleitos por Magistrados Judiciais, um exerce funções de Vice-Presidente,
sendo juiz do STJ, dois são juízes dos Tribunais de Relação e quatro são juízes de Direito,
propostos por cada Distrito Judicial.
O CSM integra ainda um Secretário, designado de entre os Juízes de Direito, com
competências equiparadas a Diretor-Geral relativamente à gestão das instalações, do
equipamento e do pessoal.
Desde 1 de janeiro de 2008, data da entrada em vigor da Lei n.º 36/2007, de 14 de
agosto, o CSM encontra-se também dotado de autonomia administrativa e financeira, com o
seu orçamento próprio inscrito nos Encargos Gerais do Estado no âmbito do Orçamento do
Estado.
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Missão e competências
Na prossecução da sua missão enquanto órgão superior de gestão e disciplina da
magistratura judicial e de harmonia com o previsto no artigo 155.º da Lei da Organização do
Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, ao CSM compete:
a) Nomear, colocar, transferir, promover, exonerar, apreciar o mérito profissional,
exercer a ação disciplinar e, em geral, praticar todos os atos de idêntica natureza
respeitantes a magistrados judiciais, sem prejuízo das disposições relativas ao
provimento de cargos por via eletiva;
b) Emitir parecer sobre diplomas legais relativos à organização judiciária e ao Estatuto
dos Magistrados Judiciais e, em geral, sobre matérias relativas à administração da
justiça;
c) Estudar e propor ao membro do Governo responsável pela área da justiça
providências legislativas com vista à eficiência e ao aperfeiçoamento das instituições
judiciárias;
d) Elaborar o plano anual de inspeções;
e) Ordenar inspeções, sindicâncias e inquéritos aos serviços judiciais;
f) Aprovar o regulamento interno e a proposta de orçamento relativos ao Conselho;
g) Adotar as providências necessárias à organização e boa execução do processo
eleitoral;
h) Alterar a distribuição de processos nas secções onde exercem funções mais do que
um juiz, a fim de assegurar a igualação e operacionalidade dos serviços,
designadamente em articulação com os juízes presidentes das comarcas;
i) Estabelecer prioridades no processamento de causas que se encontrem pendentes nos
tribunais por período considerado excessivo, designadamente em articulação com os
juízes presidentes das comarcas, sem prejuízo dos restantes processos de carácter
urgente;
j) Propor ao membro do Governo responsável pela área da justiça as medidas
adequadas, por forma a não tornar excessivo o número de processos a cargo de cada
magistrado;
k) Fixar o número e a composição das secções do Supremo Tribunal de Justiça e dos
tribunais da Relação;
l) Nomear o juiz presidente dos tribunais de comarca;
m) Acompanhar o desempenho processual dos tribunais de primeira instância nos
termos descritos nos artigos 90.º e 91.º;
n) Exercer as demais funções conferidas por lei”.
Figura I – Competências do CSM
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Organização
No CSM existem Órgãos Colegiais Deliberativos - Conselho Plenário, Conselho
Permanente e Conselho Administrativo -, Órgãos Colegiais de Coordenação - secção de
acompanhamento e ligação aos tribunais judiciais e secção de acompanhamento das ações de
formação e do recrutamento - e Órgãos de Direção - Presidente, Vice-Presidente e JuizSecretário.
Em termos de organização interna, a Secretaria do CSM compreende os serviços e as
competências gerais que se identificam da seguinte forma:

Direção de Serviços de Quadros
e Movimentos Judiciais
(DSQMJ)

Direcção de Serviços
Administrativos e Financeiros
(DSAF)

• Execução das ações inerentes à colocação, deslocação e permanente
actualização do cadastro dos juízes dos tribunais judiciais.
• Processamento dos vencimentos da Magistratura Judicial de 1ª
Instância.

• Executar as acções relativas ao desenvolvimento das competências
administrativas e financeiras.
• Assegurar a gestão e o processamento de vencimentos dos recursos
humanos afetos ao CSM.

Divisão de Documentação e
Informação Jurídica (DDIJ)

• Planeamento e gestão dos sistemas de informação e de bases de
dados existentes.
• Gestão da biblioteca e do arquivo do CSM.

Gabinete de Apoio ao Vice Presidente e aos Membros
(GAVPM)

• Apoio ao Vice-Presidente e aos Membros do CSM.
• Articulação com a comunicação social, cidadãos e entidades institucionais
nacionais e estrangeiras , bem como de realização de estudos e pareceres
relativos ao funcionamento dos tribunais*.

*Prossecução de atribuições previstas para o Gabinete de Comunicação, Relações Institucionais, Estudos e
Planeamento (GCRIEP), dado que o mesmo não se encontra integralmente constituído.

Figura II – Serviços e competências da Secretaria do CSM

A estrutura e organização do CSM é, em síntese, a que se encontra plasmada no
organograma que se segue:
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Figura III – Organograma do CSM
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SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
Os serviços de inspeção funcionam junto do CSM, nos termos dos artigos 160.º a 163.º do
Estatuto dos Magistrados Judiciais (EMJ), aprovado pela Lei n.º 21/85, de 30 de julho, sendo
constituídos por vinte inspetores judiciais e vinte secretários de inspeção.
De forma não permanente, designadamente, quando os procedimentos dos serviços de
inspeção incidem sobre a atuação de juízes dos tribunais superiores, são designados para
exercerem funções inspetivas inspetores extraordinários.

PONTOS DE CONTACTO
Junto do CSM e em conformidade com o acordado com o Ministério da Justiça, funcionam
ainda o Ponto de Contacto Português da Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial
(protocolo celebrado em 24.01.2003) e o Ponto de Contacto Português da Rede Judiciária
Europeia em Matéria Penal (constituído no ano de 2018), cabendo a este Conselho garantir o
apoio logístico necessário ao seu funcionamento, com base em contrapartidas financeiras
concedidas pelo Ministério da Justiça através do Instituto de Gestão Financeira e
Equipamentos da Justiça, IP. (IGFEJ).

JUÍZES PRESIDENTES DE COMARCA E JUIZES COORDENADORES
Para além dos órgãos e serviços do CSM e dos serviços de inspeção, este Conselho procede à
escolha dos Juízes Presidentes dos Tribunais de Comarca, nomeando ainda, mediante
proposta dos respetivos presidentes, os juízes coordenadores, relacionando-se com os
mesmos, nos termos da lei, de forma estreita.
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III. RESULTADOS DO PLANO DE ATIVIDADES

Perspetiva global
Da análise efetuada ao desempenho de 2019, pode aferir-se que a maior parte dos
objetivos e ações previstas no Plano de Atividades foram concretizadas, destacando-se aquelas
que, de alguma forma, contribuíram para o aperfeiçoamento da modernização administrativa
e procedimental, para a melhoria da imagem institucional do CSM e da comunicação interna e
externa e para o aumento da eficiência na organização e gestão dos recursos, enquanto linhas
de orientação estratégica definidas.
Esta avaliação encontra-se plasmada nos pontos seguintes onde se dá conta das ações
desenvolvidas por cada um dos serviços que integram o CSM.

Direção de Serviços de Quadros e Movimentos Judiciais
No âmbito dos objetivos e atividades elencadas no Plano de Atividades de 2019,
sintetiza-se de seguida a execução alcançada pela DSQMJ:

 Preparar e executar o movimento judicial ordinário de 2019.
O movimento judicial ordinário de 2019 foi executado dentro dos prazos definidos com
um nível de erros e correções considerado baixo atendendo ao número de concorrentes e
movimentações que ocorreram.

 Preparar, apoiar o júri e executar as decisões relativas ao 8.º e 9.º Concurso
curricular de acesso aos Tribunais da Relação.
Foi garantido o apoio logístico e administrativo necessário e essencial ao júri do 8.º
concurso curricular de acesso aos Tribunais da Relação, sendo que o 9.º concurso curricular de
acesso aos Tribunais da Relação, por via das alterações estatutárias só teve inicio já no ano de
2020.
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 Garantir uma eficiente marcação e aprovação de férias aos magistrados de 1.ª
Instância.
A marcação e aprovação das férias dos magistrados judiciais de 1.ª instância ocorreu
dentro dos prazos e nas condições definidas sem quaisquer limitações operacionais ou erros
relevantes identificados.

 Garantir a atualização permanente dos dados dos magistrados judiciais na respetiva
base de dados biográfica.
A base de dados dos magistrados judiciais encontra-se plenamente atualizada, conforme
objetivo estabelecido.

 Continuar o desenvolvimento de esforços para executar a análise funcional para a
informatização dos boletins itinerários de registo de ajudas de custo e transporte dos
magistrados judiciais.
A análise funcional já havia sido elaborada todavia o projeto informático não avançou.

 Continuar e melhorar a implementação da progressão de escalões dos magistrados
judiciais.
O módulo de progressão remuneratória dos magistrados judiciais encontra-se em pleno
funcionamento e identifica na perfeição os tempos e os magistrados judiciais que são objeto
de progressão na carreira.

 Garantir melhorias de controlo e auditoria no âmbito do processamento das
remunerações dos magistrados judiciais.
Em virtude da entrada em vigor do Regime Geral de Proteção de Dados Pessoais (RGPD)
tivemos dificuldades acrescidas em obter informação sobre os falecimentos dos magistrados
jubilados junto da Caixa Geral de Aposentações para evitar pagamentos indevidos em sede de
subsídio de compensação.
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Garantimos mecanismos de verificação e controle dos montantes pagos para despistar
eventuais erros nesses pagamentos.

 Adotar mais celeridade nos procedimentos de reposição remuneratória.
Reduziu-se significativamente o tempo de resposta perante a existência de pedidos de
reposição remuneratória, bem como o número de casos em que essa reposição remuneratória
se mostrou necessária.

 Implementar as consultas de medicina no trabalho a todos os magistrados judiciais.
Está em curso um novo procedimento concursal por forma a selecionar um novo
prestador de serviços nesta matéria.

 Desenvolver esforços para a melhoria e integração da assiduidade dos magistrados
judiciais do IUDEX com o SRH.
Foi desenvolvido e implementado com sucesso um novo módulo de assiduidade no
IUDEX que visa essa integração com o SRH por forma a desmaterializar por completo a
comunicação da assiduidade dos tribunais para o Conselho Superior da Magistratura.

 Manter o objetivo de transferir o pagamento dos subsídios de compensação para os
Tribunais Superiores.
Preparamos a transferência dos pagamentos de subsídios de compensação de
magistrados judiciais no ativo para os Tribunais da Relação e Supremo Tribunal de Justiça e dos
magistrados judiciais jubilados para a Caixa Geral de Aposentações, que se operacionalizou em
janeiro de 2020.
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Divisão de Quadros Judiciais e de Inspeção:
Na Divisão em questão (DQJI) – integrada na DSQMJ - tramitou-se, de forma regular, o
expediente remetido aos Conselhos Permanente e Plenário, bem como, ao Conselho
Administrativo do CSM, assegurando-se a preparação, trabalhos e execução dos
procedimentos inerentes às deliberações tomadas em cada uma das sessões efetuadas.
Para além disso, a DQJI - Serviços de Inspeção foi responsável pelos seguintes atos:
 Preparação de peças processuais no âmbito de recursos;
 Tramitação de Acelerações Processuais e demais processos e procedimentos
instruídos neste sector.
No seio da DQJI decorreram ainda os atos inerentes à relação estabelecida entre o CSM
e os Serviços de Inspeção, fornecendo-se a estes serviços – numa permanente interação com
os respetivos Inspetores Judiciais e, bem assim, com o Inspetor Judicial Coordenador - , por tal
Divisão, os elementos e documentação pertinente para a realização dos atos inspetivos a
desenvolver, o que decorreu em termos de normalidade.
A DQJI assegurou ainda a tramitação procedimental dos recursos e reclamações
interpostos para o CSM, em articulação com o GAVPM e com os respetivos Adjuntos e
Assessores.
Assim, tendo em conta o contexto anteriormente referido e em linha com o
estabelecido no plano de atividades, no âmbito da DQJI continuaram a ser introduzidas
melhorias ao nível de:
 Utilização de ferramentas de trabalho no IUDEX para elaboração e acompanhamento
do plano inspetivo anual naquele sistema;
 Atualização do registo classificativo e disciplinar;
 Uniformização e simplificação de procedimentos.
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Direção de Serviços Administrativos e Financeiros
A atuação da DSAF no decurso de 2019 pautou-se essencialmente pelo desenvolvimento
de mecanismos de controlo e de melhoria dos processos inerentes às várias áreas de
intervenção desta direção de serviços.
Em concreto e tendo em atenção os objetivos elencados no Plano de Atividades de
2019, foram desenvolvidas as seguintes ações:

 Continuar o processo relativo à revisão e atualização dos manuais de procedimentos
da DSAF.

Dando seguimento ao processo iniciado em anos anteriores, tendo em vista a revisão e
atualização dos manuais de procedimentos da DSAF, durante o ano de 2019, foram
essencialmente abrangidas as seguintes áreas/temas:
− Foi concluído o “Manual de acolhimento”, disponibilizando um conjunto de
informações consideradas úteis e relevantes quanto ao funcionamento do CSM;
− Foram elaboradas check lists para consulta e observação no momento de admissão
ou saída de trabalhadores;
− Foi compilada e atualizada informação relativa a diversos processos de reporte em
plataformas externas, designadamente, ao nível do Portal Basegov e dos serviços
online da DGO;
Estes manuais de procedimentos, onde são definidas as metodologias, procedimentos e
ferramentas de trabalho que devem ser usados em cada uma das áreas que abrangem,
constituem instrumentos que visam garantir o cumprimento sistemático e uniforme das
normas, condições e exigências aplicáveis, bem como o aumento da eficiência no tratamento
dos respetivos processos.

 Consolidar os procedimentos relativos à adoção do Sistema de Normalização
Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP)

A transição do atual sistema contabilístico, assente no Plano Oficial de Contabilidade
Pública (POCP), para o novo normativo contabilístico, está a ser assegurada em estreita
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articulação com os desenvolvimentos que são disponibilizados ao nível do sistema informático
GeRFiP.
Ao nível da plataforma GeRFiP persistem, no entanto, alguns constrangimentos que não
permitem, para já, dar resposta integral ao SNC-AP, entre os quais se destaca o que respeita ao
processamento de retenções em processo orçamental, que se mantém em processo
extraorçamental, com impacto significativo ao nível do processamento das despesas com
pessoal.

 Implementar um sistema de controlo periódico do inventário.

Tendo em conta o processo de mudança de instalações do CSM ocorrido em finais de
2018 e a inerente reafectação e redistribuição dos seus bens móveis pelos espaços físicos do
novo edifício, não foi possível concretizar a implementação desta medida.

 Maior racionalização no domínio da gestão de aquisições, através da elaboração de
um plano de compras, agregando as necessidades dos diversos serviços do CSM.
Embora ainda não traduzido num plano de compras, durante o ano de 2019, procedeuse ao levantamento de necessidades dos diversos serviços para 2019 e à introdução de
melhorias na área da gestão de contratos desde a sua planificação, acompanhamento do
período de vigência de contratos, até ao desenvolvimento de procedimentos aquisitivos
através de plataforma eletrónica, bem como o recurso aos procedimentos centralizados da
Unidade de Compras do Ministério da Justiça (UCMJ).

 Implementar as consultas de medicina no trabalho a todos os colaboradores afetos
ao funcionamento do CSM.
Ainda no decurso de 2018, na sequência de procedimento centralizado conduzido pela
Unidade de Compras do Ministério da Justiça (UCMJ), o CSM celebrou um contrato para
prestação de serviços de segurança e saúde no trabalho, pelo período de 36 meses, através do
qual a empresa contratada ficava obrigada a prestar os referidos serviços de saúde a todos os
colaboradores do CSM, bem como ao universo da Magistratura Judicial da 1ª Instância.
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Porém, e não obstante as diversas insistências realizadas pelo CSM, verificando-se em
meados de 2019 uma execução praticamente nula deste contrato por motivos imputáveis ao
adjudicatário, o CSM tomou a decisão de proceder à sua resolução por violação grave e
reiterada das obrigações contratuais acordadas.
Perante tal resolução e por forma a cumprir as normas legais referentes à Segurança e
Saúde no Trabalho, o CSM terá assim que desencadear novo procedimento para contratação
destes serviços, tendo sido já iniciada a tramitação inerente à realização, conjuntamente com
a DGAJ, de um Concurso Público Internacional, cuja finalização se espera venha a decorrer
ainda no ano de 2020.

Divisão de Documentação e Informação Jurídica
Ao nível da DDIJ e tendo em conta as ações previstas no plano de atividades para 2019,
é de referir o seguinte:
 O Desenvolvimento e implementação dos módulos no IUDEX: de Assiduidade dos
Magistrados Judiciais, do movimento judicial, de candidatura ao CCATR, do concurso
Curricular de Acesso ao STJ, do Concurso Curricular de Acesso aos Tribunais da Relação
foi realizado conforme planeado e com necessidade de um numero baixo de correções
tendo em conta a dimensão e complexidade dos mesmos;
 As políticas de segurança baseadas na OWASP foram corretamente definidas estando
em fase de implementação;
 A atividade de sensibilização em segurança informática e utilização dos meios
tecnológicos foi realizada de modo direto para Juízes e funcionários;
 A organização de ações de formação em IUDEX foi realizada de modo direto para todos
os membros e funcionários do CSM;
 A atualização dos sistemas operativos nos servidores e postos de trabalho foi realizada
nos equipamentos compatíveis e elegíveis.
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 A atualização do pacote office foi realizada nos equipamentos compatíveis e elegíveis.
 O apoio técnico ao sítio institucional do CSM, envolvendo os projetos do CSM e os seus
departamentos internos, foi a atividade mais complexa, uma vez que todos os projetos
estão cada vez mais dependentes da informática e, assim, a exigência e sobrecarga é
cada vez mais acentuada. Porém, a informática sempre deu pronta e eficaz resposta a
todas as solicitações.
 A implementação de canais oficiais de pedidos de colaboração interna e de fluxos de
trabalho que permitam a sua correta organização está em desenvolvimento,
verificando-se alguma resistência à alteração de métodos de trabalho.

Gabinete de Apoio ao Vice -Presidente e aos Membros

Tendo em conta as linhas gerais de orientação estratégica, descrevem-se de seguida as
ações realizadas face ao Plano de Atividades de 2019:

 Modernização administrativa e procedimental

As ações previstas para desenvolvimento do presente objetivo estratégico, encontramse em desenvolvimento, não tendo sido ainda concluídas. As mesmas estão integradas num
projeto que estava a ser desenvolvido por um grupo de trabalho interno e com recurso
também ao apoio de entidades externas.

 Melhoria da imagem institucional do CSM e da comunicação interna e externa
A maior parte das ações previstas no âmbito deste objetivo foi concluída,
nomeadamente:
−

A apresentação do relatório anual e do boletim informativo;

−

A preparação de conteúdos para divulgação (v.g. sobre a atividade dos tribunais,
a organização de reuniões, conferências e seminários da iniciativa do CSM ou da
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participação em reuniões, seminários ou conferências organizados por outras
entidades, a promoção de procedimentos legislativos);
−

A continuação do apoio às presidências dos tribunais judiciais de 1ª instância na
relação com a comunicação: estabelecer canais de comunicação, organizar
ações de formação, colaborar na preparação de informação;

−

A preparação e realização de eventos, nomeadamente o Encontro Anual do
CSM, promovendo uma participação significativa de juízes;

−

O acompanhamento das visitas às comarcas, no âmbito da monitorização e dos
dados de tal resultantes.

A melhoria do tratamento estatístico das queixas dos cidadãos recebidas no CSM, ainda
não se encontra totalmente concluída, mas é sempre feito um levantamento rigoroso para
efeitos de relatório anual.

 Reforço da intervenção do CSM em projetos cofinanciados e em eventos nacionais e
internacionais
Manutenção do acompanhamento dos projetos em curso: E-codex, EcliPT, Just, Quali,

Cumbre, Acompanhar Calls da DG-Justice (OO13-GAVPM).

Foi assegurada a preparação e realização da 2ª Ronda de Talleres da CUMBRE que
ocorreu em Lisboa, no mês de março de 2019, bem como a realização do Seminário “Digital
Justice”.

 Aumento da eficiência na organização e gestão dos recursos
À semelhança do que foi referido no início, as ações previstas para este objetivo,
encontram-se em desenvolvimento, não tendo sido ainda concluídas. As mesmas estão
integradas num projeto que estava a ser desenvolvido por um grupo de trabalho interno e com
recurso também ao apoio de entidades externas.
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IV. RESULTADOS EXTRAPLANO / ATIVIDADES CORRENTES
Decorrendo de necessidades e lacunas identificadas já no decurso de 2019 ou
associadas à atividade corrente de cada um dos serviços do CSM, foram ainda desenvolvidas as
ações que se destacam nos pontos seguidas, desagregadas por unidade orgânica.
Ao nível da DSQMJ, foi implementada a transferência das competências da formação
profissional dos magistrados judiciais do GAVPM para esta Direção de Serviços.

Atentas as linhas de orientação estratégica e o exposto no início do presente
documento, destacam-se também as seguintes atividades desenvolvidas no âmbito da DSAF
durante o ano de 2019:
 Desenvolvimento de um conjunto de tarefas relacionadas com a adaptação das novas
instalações do CSM (processo de mudança teve lugar no final de 2018) às necessidades
dos seus serviços e com a implementação de medidas de segurança, envolvendo,
designadamente, o sistema de videovigilância e a sua conformidade às regras do
RGPD, a definição de perfis e a parametrização do sistema de controlo de acessos ao
edifício e ainda a aquisição de equipamentos necessários ao operacionalização de
determinados espaços (v.g. auditório e salas de reuniões);
 Realização de atividades de apoio à 2ª Ronda de Talleres da CUMBRE, realizado em
Lisboa, nas instalações do CSM, durante o mês de março, nomeadamente através da
tramitação dos processos aquisitivos daí decorrentes;
 Colaboração no projeto de reorganização dos procedimentos internos e de
implementação do RGPD, nomeadamente através da prestação de informação
solicitada pela equipa constituída para o efeito e no que diz respeito ao
manuseamento de documentos / processos e tratamento de informação, com a
elaboração de “Declaração de consentimento” para tratamento de dados pessoais no
âmbito de despesas de saúde e com a introdução de informação adicional a
candidatos a emprego;
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 Finalização da proposta de “Código de Ética e Conduta Profissional dos Trabalhadores
do CSM”, tendo o documento final sido aprovado em reunião do Conselho
Administrativo ocorrida no início de 2020;
 Apresentação e aprovação de proposta para implementação de novos procedimentos
no âmbito dos processos de alteração e marcação de férias, faltas e licenças ao nível
da Plataforma de Registo e Controlo de Assiduidade e Pontualidade (Interponto),
permitindo aos colaboradores do Conselho uma participação mais ativa e autónoma,
com vista ao acompanhamento dos seus processos de gestão de assiduidade.
Numa perspetiva mais corrente, considera-se também pertinente evidenciar as
seguintes atividades desenvolvidas no âmbito da DSAF:

 Elaboração e monitorização do plano geral de formação anual em consonância com a
prossecução da missão da organização, bem como com as necessidades identificadas e
diagnosticadas pelos seus colaboradores. Verificou-se a concretização e finalização de
31 ações de formação de caráter externo (taxa de execução de 75,61%), um pouco
aquém do expetável, uma vez que por motivos não imputáveis ao CSM algumas das
ações de formações não foram concretizadas, tendo as mesmas sido canceladas por
parte das entidades formadoras. Assim, totalizaram-se 504 horas de formação, não
tendo sido possível contemplar a média de ações por cada colaborador, em
conformidade com o definido na alínea c. do artigo 17.º do Regulamento Interno de
Formação Profissional. Face às razões invocadas registou-se a seguinte distribuição por
grupo profissional:
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Figura IV - Formação por grupo profissional

 Preparação trimestral de relatórios de execução orçamental, com apuramento de
indicadores de natureza orçamental e identificação dos principais fatores e
constrangimentos detetados no decurso dessa execução;
 Preparação trimestral de relatórios de caraterização dos recursos humanos do CSM,
agregando igualmente informação referente à Magistratura de 1ª Instância no âmbito
do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE);
 Condução de procedimentos de contratação de bens e serviços e levantamento de
necessidades decorrentes de processos em curso pela Unidade de Compras do
Ministério da Justiça (UCMJ), dos quais resultaram a celebração de 16 contratos (1 na
sequência de concurso público, 4 através de consulta prévia e 7 por ajuste direto,
acrescendo ainda 3 por via da adesão a procedimentos centralizados desencadeados
pela UCMJ e 1 pela ESPAP, I.P.);
 Garantiu-se um prazo médio de pagamento a fornecedores inferior a 30 dias,
verificando-se o registo e tratamento de um total de 1.948 faturas e o registo e
classificação no sistema GeRFiP de 231 itens de imobilizado novos;
 Acompanhamento e apoio nos processos de recrutamento, tendo um sido realizado
por procedimento concursal e outro por mobilidade interna. Acresce ainda o
recrutamento de oito oficiais de justiça em comissão de serviço.
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 Preparação dos elementos necessários ao processo de descongelamento das carreiras
(iniciado em 2018), incluindo a prestação da informação requerida no 3.º momento de
reporte (março de 2019) no contexto da aprovação do Decreto-Lei de Execução
Orçamental e do Despacho nº 5327/2018, de 18 de maio, de Sua Exa. o Ministro das
Finanças (publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 103, de 29 de maio);
 Preparação dos elementos necessários ao processo de valorizações remuneratórias
(iniciado em 2018), incluindo a prestação mensal da informação requerida no contexto
da Circular n.º 1389, Série A, de 25 de junho de 2018 da Direção Geral do Orçamento;
 Elaboração dos diversos documentos previsionais e de prestação de contas exigidos,
incluindo, designadamente, o orçamento e mapa de pessoal, o plano de atividades, o
relatório de gestão e o balanço social, sempre que necessário com os contributos das
restantes unidades orgânicas do CSM.

V. RECURSOS

Recursos humanos
Nos termos da Lei, o mapa de pessoal do CSM, a vigorar para 2019, foi aprovado em
conjunto com o respetivo orçamento anual, prevendo um total de 1 547 postos de trabalho,
dos quais 1 420 integram a Magistratura Judicial de 1ª Instância e 127 estão afetos ao
funcionamento do CSM.
Ao nível dos recursos afetos ao funcionamento do CSM, em 31.12.2019, os postos de
trabalho efetivamente ocupados, ascendiam a um total de 115 1, refletindo um aumento de 2%
relativamente ao período homólogo.
O referido acréscimo reflete essencialmente a contabilização de 2 adjuntos do GAVPM,
lugares que passaram a ser ocupados por magistrados afetos ao CSM a tempo integral, quando
anteriormente eram exercidos por magistrados em acumulação de funções.

1

Incluindo dois vogais designados pelo Presidente da República e sete vogais eleitos pela Assembleia da República, que não
exercem funções em regime de tempo integral.
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De referir ainda que em Abril de 2019, realizaram-se as eleições dos vogais do CSM
elencados na alínea c) do n.º 1 do artigo 137.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais,
originando a nomeação em comissão de serviço do novo Vice-Presidente do CSM e de seis
novos vogais, com a consequente cessação das comissões de serviço dos anteriores membros.
A distribuição dos colaboradores afetos ao CSM, por grupos profissionais e considerando
apenas o exercício de funções em regime de tempo integral, é a que se encontra refletida no
quadro seguinte, juntamente com a sua evolução face ao mesmo período de 2018:

GRUPO DE PESSOAL

Lugares ocupados
31/dez/18

31/dez/19

Magistrado

32

34

Dirigente Intermédio

4

4

Técnico Superior

6

7

Assistente técnico

2

2

Assistente operacional

6

6

Oficial de justiça

52

51

2%

32%
Magistrado
Dirigente Intermédio

48%

Técnico Superior
Assistente técnico
Assistente operacional

6%
4%

Técnico de Informática

2

2

TOTAL

104

106

6%

Oficial de justiça
Técnico de Informática

2%

Figura V – Colaboradores afetos ao CSM por grupo profissional

Considerando os diversos serviços que integram o CSM, verifica-se a seguinte repartição
dos colaboradores em exercício de funções:
Cargos e carreiras
Unidades orgânicas

Órgãos Colegiais
Direção superior
Serviços de Inspeção
GAVPM
DSQMJ
DQJI
DSAF
DDIJ
PCR JECC
TOTAL

Magistrados

Adjuntos
Dirigente Chefe de
Dirigente
Técnico Assistente Assistente Oficial de Técnico de
de
Superior Gabinete
Intermédio Superior Técnico
Operacional
Justiça Informática
Gabinete

7
20

1
1

4

1
28

1

1

4

1

3

2
1

2
1
1

4

7

1
1

2
1
3

2

6

20
9
6
4
7
3
2
51

2
2

Total

7
1
40
20
9
4
14
7
4
106

Quadro I – Colaboradores afetos ao CSM por unidade orgânica
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Em termos de caracterização da força de trabalho por género, regista-se uma ligeira
predominância do género masculino, que representa 53% do total.
Menos de 4 9.º ano ou
equivalente
Mestrado anos de
5%
escolaridade
7%
11.º ano
2%
6%

12.º ano ou
equivalente
28%

Licenciatura
51%

Feminino
47%

Masculino
53%

Bacharelato
1%

Figura VI – Colaboradores afetos ao CSM por escolaridade e por género

Já no que respeita às habilitações literárias, como visível no gráfico anterior, há uma
predominância dos níveis superiores, com a licenciatura a representar 51%.

Recursos financeiros e patrimoniais
a) Execução orçamental da despesa
A dotação orçamental aprovada para o CSM no âmbito do Orçamento de Estado para
2019, que ascendeu a 151.447.681 €, foi ligeiramente superior à de 2018, verificando-se um
aumento de 1,2%. Tal deveu-se essencialmente ao incremento das dotações iniciais de receitas
gerais (+1,1%), que passaram de 149.376.908 € em 2018 para 151.000.635 € em 2019.
A dotação corrigida no final de 2019 apresenta um valor global de 151.552.809 €, sendo
superior à dotação inicial em 105.128 € diferencial que resulta das seguintes situações:
 Registo de crédito especial no montante global de 72.169 € (FF 513), em virtude da
receita própria cobrada ter excedido a previsão inicial, tendo sido a respetiva aplicação
em despesa devidamente autorizada ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do
artigo 10.º do DLEO;
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 Registo de Crédito Especial, no montante de 32.959 € na FF 488, refletindo a
integração no orçamento de 2019 do saldo relativo à comparticipação comunitária,
recebida a titulo de adiantamento em 8 de novembro de 2018, no âmbito do projeto
intitulado “Capacity building and research activities for judges and legal practitioners
— CB and RA – PT”, com a autorização da correspondente despesa nos termos da
alínea a) do n.º 2 do artigo 20.º do DLEO.
Para além dos reforços orçamentais atrás referidos, atenta a insuficiência das verbas
disponíveis, o CSM foi ainda obrigado a solicitar a utilização de verbas cativas no seu
orçamento, tendo sido autorizada a descativação de um total de 4.094.000 € (3.500.000 € para
reforço das despesas com pessoal e 594.000 € para reforço do agrupamento 02 “Aquisição de
bens e serviços”).
A dotação disponível, que consiste na dotação corrigida líquida de cativos, apresenta
assim no final de 2019 o valor global de 150.818.981 €, correspondendo o montante de
733.828 € ao total de cativos, incluindo cativos adicionais de 18.774 €.
Unidade: Euro
Despesa por atividade
e agrupamento
Despesas com pessoal
Aquisição de bens e serviços
Total Atividade 256 (Magistratura Judicial)
Despesas com pessoal
Aquisição de bens e serviços
Juros e outros encargos
Transferências correntes
Outras despesas correntes
Aquisição de bens de capital
Total Atividade 263 (funcionamento CSM)
TOTAL

Dotações
corrigidas
141 785 280
501 555
142 286 835
6 218 176
1 963 282
0
9 750
694 766
380 000
9 265 974
151 552 809

Cativos
0
0
0
0
49 428
0
0
684 400
0
733 828
733 828

Dotações
disponíveis
141 785 280
501 555
142 286 835
6 218 176
1 913 854
0
9 750
10 366
380 000
8 532 146
150 818 981

Pagamentos
líquidos
141 605 125
430 670
142 035 795
5 983 331
1 505 999
0
4 750
4 862
243 506
7 742 448
149 778 243

Taxa
execução
99,9%
85,9%
99,8%
96,2%
78,7%
0,0%
48,7%
46,9%
64,1%
90,7%
99,3%

Quadro II – Execução orçamental por agrupamento de despesa

O valor total executado ascendeu a € 149.778.243, correspondendo a uma taxa de
execução ligeiramente superior a 99%, tendo por referência a dotação disponível.
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Com a transição do orçamento da Magistratura Judicial para o CSM, o agrupamento
económico “Despesas com o pessoal” passou a assumir ainda maior relevância, representando
mais de 99% do total do valor executado em 2019. Os montantes despendidos neste
agrupamento totalizaram os € 147.588.457, tendo sido suportados maioritariamente por
Receitas Gerais (FF 311).
Unidade: Euro
Despesas com pessoal
Remunerações certas e permanentes
Abonos variáveis ou eventuais
Segurança Social
Total Atividade 256 (Magistratura Judicial)
Remunerações certas e permanentes
Abonos variáveis ou eventuais
Segurança Social
Total Atividade 263 (funcionamento CSM)
TOTAL

Dotações
disponíveis
95 663 165
24 195 118
21 926 997
141 785 280
4 740 188
338 947
1 139 041
6 218 176
148 003 456

Pagamentos
líquidos
95 630 371
24 167 133
21 807 682
141 605 185
4 680 352
190 989
1 111 930
5 983 271
147 588 457

Peso
Pagam.
64,8%
16,4%
14,8%
95,9%
3,2%
0,1%
0,8%
4,1%
100,0%

Taxa
execução
100,0%
99,9%
99,5%
99,9%
98,7%
56,3%
97,6%
96,2%
99,7%

Quadro III – Execução orçamental – Despesas com o pessoal

Comparativamente a 2018, os valores executados não refletem alterações significativas,
registando-se uma diminuição de apenas 0,3% nas despesas com pessoal e de 0,2% em termos
globais.

b) Execução orçamental da receita
A dotação global aprovada para o orçamento de 2019 do CSM foi de € 151.447.881,
correspondendo € 151.000.635 a receitas gerais (FF 311 e FF 357).
O orçamento de receita foi reforçado em € 421.850 por via da cobrança de receita
própria em valor superior ao orçamentado e também pelo efeito da integração dos saldos de
gerência transitados.
As previsões corrigidas totalizavam assim, a 31 de dezembro de 2019, o montante de
€ 151.869.531, dos quais € 349.681 relativos a saldos de gerência transitados.
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A execução orçamental da receita no ano 2019 foi de 99,0%, tendo atingido os
€ 150.306.627.
Unidade: Euro

Receita por fonte de financiamento

Previsões
iniciais

Previsões
corrigidas

Receitas gerais (RG)
RG afetas a projetos comunitários
Fundos comunitários
Receita própria (RP)
Transferência de RP entre organismos
Saldo da GA
Saldos RP afetas a projetos
Saldos de Fundos Europeus
Saldos de RP
TOTAL

150 913 276
87 359
287 046
150 000
10 000
0
0
0
0
151 447 681

150 913 276
87 359
287 046
222 169
10 000
349 681
46 648
93 509
209 524
151 869 531

Receita cobrada
líquida
149 644 822
5 921
17 773
280 382
8 050
349 679
46 648
93 508
209 523
150 306 627

Taxa
execução
99,2%
6,8%
6,2%
126,2%
80,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,0%

Quadro IV – Execução orçamental da receita por fonte de financiamento

Na receita própria arrecadada destacaram-se os montantes registados nas rubricas
seguintes, que em ambos os casos ultrapassaram o valor inicial orçamentado:
 RNAP, refletindo reposições por parte dos senhores magistrados judiciais relativas a
montantes auferidos em anos anteriores;
 Outras receitas correntes, integrando o recebimento do subsídio social de mobilidade 2,
no âmbito dos serviços aéreos entre o Continente e as Regiões Autónomas dos Açores
e da Madeira efetuados pelo senhores magistrados judiciais residentes ou a
desempenharem funções nas citadas Regiões Autónomas.

2

Regulamentado pelo Decreto n.º 41/2015, de 24 de Março, pela Portaria n.º 95-A/2015, de 27 de Março, e pelo Decreto-Lei n.º
134/2015, de 24 de Junho.
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As transferências de receitas próprias entre organismos refletem as verbas provenientes
do IGFEJ, que totalizaram o montante de € 8.050, destinando-se exclusivamente a financiar
despesas relativas ao Ponto de Contacto Português da Rede Judiciária Europeia em Matéria
Civil e Comercial, ao abrigo de protocolo celebrado entre o CSM e o MJ, funcionando esta
estrutura junto do CSM.

c) Gestão do património
Durante o ano de 2019, o CSM investiu € 243.506 em bens de capital, refletindo um
acréscimo de 12% face ao período homólogo. Esta situação está relacionada
fundamentalmente com a aquisição de mobiliário necessário a equipar alguns espaços do novo
edifício sede do CSM (nomeadamente, auditório e salas de reuniões) e com os investimentos
realizados em software.
Unidade: Euro
Aquisições de capital
433 - Prop. Industrial e outros direitos

2018

2019

Δ
2019/18

56 888

125 950

121%

2 050

2 388

16%

426 - Equip. administrativo

26 347

24 536

-7%

429 - Outras imob. Corpóreas

20 502

32 507

59%

112 130

58 125

-48%

217 916

243 506

12%

423 - Equip. básico

44 - Imobilizaçoes em curso
TOTAL

Quadro V – Investimentos em bens de capital

VI. CONCLUSÕES E DESAFIOS
Durante o ano de 2019 verificou-se uma evolução positiva na prossecução das principais
linhas de orientação estratégica definidas, destacando-se, neste caso, as iniciativas que
visaram o aperfeiçoamento da modernização e simplificação administrativa e a melhoria da
imagem institucional do CSM e da comunicação interna e externa.
Ao nível do aperfeiçoamento da modernização e simplificação administrativa, com
destaque para a melhoria e constante adaptação do sistema IUDEX no tratamento de
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processos críticos relacionados com a gestão da Magistratura, designadamente, em matéria de
gestão da progressão de escalões.
Neste âmbito, a destacar também o trabalho que começou a ser desenvolvido em
matéria de reorganização dos procedimentos internos, incluindo a definição de linhas
orientadoras do processo de tratamento da informação e transformação da mesma em
conhecimento institucional.
No que respeita à melhoria da imagem institucional do CSM e da comunicação interna e
externa, com o aperfeiçoamento e desenvolvimento de funcionalidades relacionadas com o
apoio e monitorização dos tribunais judiciais de primeira instância.
Para o ano de 2020 e sempre numa perspetiva de melhor administração de todos os
recursos, em prol da prossecução do interesse público e da proteção dos direitos e interesses
dos cidadãos e, bem assim, da boa administração, continuarão a ser seguidas as linhas de
orientação estratégica já definidas, ainda que sujeitas a eventuais contingências resultantes do
meio envolvente e dos recursos afetos ao CSM

Conselho Superior da Magistratura, em 28 de maio de 2020,
Pelo Conselho Administrativo,
O Vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura
Assinado de forma digital
[Assinatura
por [Assinatura Qualificada]
Qualificada] José José Sousa Lameira
Dados: 2020.05.28 14:39:20
Sousa Lameira +01'00'
______________________________________

(Juiz Conselheiro José António de Sousa Lameira)
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