
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GAVIÃO 

 

Tomada de Posição 

Apresentada pela deputada municipal do Partido Socialista, Isabel Maria Dias 

Martins, na sessão ordinária realizada em 22/02/2014. Aprovada, por unanimidade, 

com os votos dos grupos municipais do PS e CDU. 

O Grupo Municipal do PS da Assembleia Municipal de Gavião tomou conhecimento da 

aprovação do diploma regulamentar, relativo à Reorganização Judicial, aprovado pelo 

Governo PSD/CDS no passado dia 6 de fevereiro. 

Deste diploma resulta o encerramento de 20 tribunais, a conversão de outros 27 em 

“secções de proximidade” e a criação de 23 comarcas, a que correspondem 23 

“grandes tribunais” distribuídos pelas 18 capitais de distrito. 

Serão criados “grandes tribunais” e os restantes ficarão progressivamente esvaziados 

de processos, sendo expectável que venham a perder funcionários e, por fim, o seu 

encerramento. 

No distrito de Portalegre será encerrado o tribunal de Castelo de Vide e os tribunais de 

Nisa e Avis serão convertidos em secções de proximidade. 

No distrito de Santarém encerraráo tribunal de Mação. 

Mais uma vez o Poder Local não foi ouvido.  

Manifestamos a nossa preocupação, questionando: 

- Com o encerramento do Tribunal de Mação, para ond e vão os processos da 

Freguesia de Belver? 

- Com a passagem do Tribunal de Nisa a Secção de Pr oximidade, para onde vão 

os processos da Freguesia de Comenda? 

Esta reorganização aprovada desqualifica e esvazia de competências os 

Tribunais de Abrantes e Ponte de Sôr. 

Os processos das Freguesias de Gavião e Margem cont inuarão a ser 

encaminhados para esses Tribunais? 

Temos informação que todas as ações judiciais de: d ivórcios, furtos, família e 

menores, vão ser encaminhadas para o Tribunal de Po rtalegre. 



A ser assim, tal decisão merece a nossa total disco rdância. 

Que processos passarão a ser encaminhados para o Tr ibunal de Portalegre? 

Face a tais incertezas, a Assembleia Municipal de Gavião, na sessão ordinária 

ocorrida em 22 de fevereiro de 2014 deliberou por unanimidade: 

1. Manifestar a sua total discordância pelo teor da Lei de Organização do Sistema 

Judiciário, aprovada pelo Governo, que prejudica gravemente o interior do país, os 

habitantes e empresas do concelho de Gavião. 

2. Remeter ofício à senhora Ministra da Justiça, manifestando preocupação e 

questionando a situação concreta do concelho de Gavião. 

3. Dar conhecimento do referido ofício aos deputados eleitos pelo distrito de 

Portalegre. 

 

Gavião, 22 de fevereiro de 2014 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 

 


