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ACTA Nº 2 

Em 16 de Abril de 2015, no Palácio da Justiça de Beja, pelas 14 horas 

e 30 minutos, teve início a reunião do Conselho Consultivo da Comarca. 

Estavam presentes: 

O Juiz Presidente, Dr. José Lúcio. 

O Magistrado do Ministério Público Coordenador, Dr. José Marujo.  

O Administrador Judiciário, Dr. Vítor Norte. 

O representante dos juízes, Dr. Pedro Gouveia. 

O representante dos magistrados do Ministério Público, Dra. 

Fátima Valente. 

O representante da Ordem dos Advogados, Dr. Pinela Fernandes. 

O representante da Câmara dos Solicitadores, Dr. Pedro Brandão. 

O representante dos oficiais de justiça, Sr. Manuel Horta. 

Não compareceram os dois representantes dos Municípios, Eng. 

João Manuel Rocha da Silva e Dr. António Pica Tereno, Presidentes das 

Câmaras Municipais de Beja e de Barrancos, respectivamente. 

Aberta a reunião, foi assinada pelos presentes a acta da reunião 

anterior. 

Passou depois a seguir-se a ordem de trabalhos indicada na 

respectiva convocatória. 

Em primeiro lugar, e no seguimento da deliberação da reunião 

anterior, foi apreciado e votado o projecto de comunicado elaborado pelo 

Juiz Presidente, tendo o mesmo sido aprovado por todos os presentes, 

sem alterações, acordando-se também em que do mesmo fosse feita toda 

a divulgação possível. 
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 De seguida, o Juiz Presidente passou a informar o Conselho sobre o 

andamento do processo de escolha dos três membros a cooptar para o 

Conselho Consultivo em representação dos utentes, tendo dito que nesta 

altura apenas tinha a confirmação verbal da disponibilidade da Caritas 

Diocesana para indicar o seu representante, não tendo ainda sido possível 

obter resposta das entidades representativas dos sectores do Ensino e da 

Saúde, pelo que era necessário continuar as diligências para tal. 

 Passou-se depois ao último ponto da ordem de trabalhos, tendo 

sido prestada informação diversa sobre vários assuntos relativos à gestão 

da Comarca. 

Nesta sede, foram focadas as recentes providências relativas às 

secções de Família e Menores, Trabalho e Instância Local Cível de Beja 

(com a entrada em funções de mais um oficial de justiça na Instância 

Local, a transferência de outro para reforçar Família e Menores, e a 

afectação de uma Juíza Auxiliar para a secção do Trabalho), e os 

resultados conseguidos com tais medidas. 

Pelo senhor representante da Câmara dos Solicitadores foi alertado 

o Conselho para as dificuldades de ligação com o sistema que têm 

afectado os agentes de execução, com as previsíveis consequências a nível 

dos procedimentos nas acções executivas. 

Finalmente, foi acordado entre os presentes que a marcação da 

próxima reunião ficasse dependente da evolução do processo de 

indigitação dos membros a cooptar para o Conselho, ou de outro assunto 

que justifique essa convocatória. 
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 Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas 16.30 

horas. 

A presente acta foi redigida pelo Juiz Presidente, e vai ser assinada 

pelos presentes. 

 

a) José António Penetra Lúcio 

b) José Bernardo Almeida Marujo 

c)  Vítor Bernardino do Carmo Norte 

d) Pedro Miguel Baptista Ataz Pleno de Gouveia 

e) Maria de Fátima Oliveira Valente 

f) Manuel Horta Martins 

g) José Pinela Fernandes 

h) Pedro Bastos Brandão 

 

 


