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Promover a realização de estudos relativos ao património imobiliário e às instalações do 
MJ, nomeadamente dirigidos à previsão das necessidades e à rentabilização do 
património existente, bem como planear, em articulação com os serviços e organismos do 
MJ, as necessidades no domínio das instalações;

Assegurar, de forma racional e eficiente, a gestão e a administração dos imóveis que 
constituem o património imobiliário afeto ao MJ, organizando e atualizando o respetivo 
cadastro e inventário, realizando avaliações, elaborando e executando planos de 
aquisição, arrendamentos e alienação e procedendo à afetação de imóveis para 
instalação de órgãos, serviços e organismos;
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São atribuições do IGFEJ, I.P., entre outras:

Tem por missão a gestão dos recursos financeiros do MJ, a gestão
do património afeto à área da justiça, das infraestruturas e recursos
tecnológicos, bem como a proposta de conceção, a execução
e a avaliação dos planos e projetos de informatização,
em articulação com os demais serviços e organismos do MJ.

i)

ii)



Definir o programa de empreitadas de construção, remodelação, ampliação, adaptação e 
conservação de instalações, coordenando o respetivo planeamento com os serviços e 
organismos do MJ;

Coordenar a definição dos programas preliminares dos projetos com os serviços e 
organismos do MJ, assegurando, em articulação com estes, a elaboração dos projetos, a 
gestão dos empreendimentos e a coordenação e fiscalização das empreitadas, até à 
receção das mesmas.
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São atribuições do IGFEJ, I.P., entre outras:

Tem por missão a gestão dos recursos financeiros do MJ, a gestão
do património afeto à área da justiça, das infraestruturas e recursos
tecnológicos, bem como a proposta de conceção, a execução
e a avaliação dos planos e projetos de informatização,
em articulação com os demais serviços e organismos do MJ.

iii)

iv)
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PATRIMÓNIO AFETO AO MJ 

O património afeto ao Ministério da Justiça é de
1.129 instalações:

 - 291 do Estado;
 - 359 do IGFEJ;
 - 337 arrendados;
 - 142 cedidos.

 (Tribunais, Casas de Magistrados, IRN, Reinserção Social…)



ABRIL 20155...

No início das funções do atual Governo o Ministério da Justiça elaborou um 
Plano para a Requalificação dos Edifícios dos Tribunais, tendo em conta 
as condições específicas de cada imóvel, a ausência de obras de 
manutenção durante muitas décadas e a necessidade de satisfazer o 
programa de adequação dos edifícios à designada Reforma da 
Organização Judiciária (ROJ), ou como normalmente é conhecida pelo 
Novo Mapa Judiciário (NMJ).



Melhoria das condições de trabalho dos profissionais do Sistema Judiciário e das 
condições de utilização por parte dos cidadãos que acedem aos edifícios, nomea-
damente ao nível da segurança, da climatização, da acessibilidade e da funcionali-
dade, redes elétricas e de comunicações e qualidade do ambiente;

Correção das patologias construtivas dos edifícios, consequência da ausência de 
obras de manutenção e conservação durante muitos anos;

Adequação dos edifícios ao Programa Funcional decorrente da ROJ, com 
criação de novas valências judiciárias, mais salas de audiências, mais gabinetes e 
outras áreas funcionais;
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Tendo em conta que a intervenção em cada edifício deveria procurar
satisfazer diversos objetivos e respeitar as limitações orçamentais,
a Secretaria de Estado da Administração Patrimonial do Ministério da Justiça 
definiu os seguintes princípios orientadores dos Programas Preliminares: 

a)

b)

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO PROGRAMA        
DE REQUALIFICAÇÃO DOS EDIFÍCIOS

c)



Distribuir o investimento disponível, cerca de 39 M€ pelo maior número possível 
de edifícios, conciliando as diferentes prioridades com as intervenções necessárias 
para satisfazer os anteriores requisitos;

Garantir o cumprimento do orçamento e dos prazos de execução do Plano de 
Requalificação, identificando os constrangimentos processuais que colidem com os 
objetivos definidos. 
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Na implementação da Reforma conseguiu-se uma diminuição
de rendas de cerca de 1,38 M€ anuais resultante da diferença
entre denúncias ou rescisões e novos contratos de arrendamento.

d)

e)

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO PROGRAMA        
DE REQUALIFICAÇÃO DOS EDIFÍCIOS

A acrescer aos princípios anteriormente referidos, deveria procurar-se ainda, em con-
formidade com a política que vinha a ser seguida pelo Ministério da Justiça, diminuir os 
valores suportados em arrendamentos, bem como promover a concentração de 
serviços dispersos por vários pontos da mesma localidade, ou de localidades próxi-
mas.
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ALGUNS DADOS, TENDO EM CONTA
AS NECESSIDADES E OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES:

No âmbito da Nova Reorganização Judiciária foram preconizados três tipos de obras:

 a) Pequenas intervenções

     Intervenções de pequena dimensão. 
     Genericamente eram referentes a intervenções pontuais no edificado
     existente para melhor adequação à função. 
     Demolições pontuais para instalação de redes de telecomunicações
     para mais postos de trabalhos, criação de copas, elevação de paredes  
     em “pladur” para se criarem novos gabinetes, pinturas parcelares e colmatação 
     das patologias e deficiências construtivas mais prementes.

     Foram identificadas 66 intervenções deste tipo.

A ROJ divide o País em 23 comarcas.
Foram inicialmente previstas 105 obras/intervenções
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ALGUNS DADOS, TENDO EM CONTA
AS NECESSIDADES E OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES:

b) Grandes e médias intervenções          

    Neste âmbito preconizaram-se dois tipos de intervenção:

 > Remodelações Gerais

 Intervenções direcionadas para a requalificação e para a instalação dos serviços 
 em melhores condições funcionais e de espaço, abrangendo a totalidade do edifício.
 Execução de alterações incluindo reorganização dos espaços, aumento de áreas de secreta-
 rias, novas salas de audiências ou outras valências, beneficiação de fachadas, revisão/substi-
 tuição de coberturas e caixilharias, acessos e circulações. Estas intervenções visaram ainda 
 melhorar as condições de segurança, funcionalidade, conforto térmico e acústico
 e de acessibilidades.

 Foram identificadas 16 intervenções deste tipo

A ROJ divide o País em 23 comarcas.
Foram inicialmente previstas 105 obras/intervenções
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ALGUNS DADOS, TENDO EM CONTA
AS NECESSIDADES E OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES:

 > Remodelações parciais

 Intervenções direcionadas para as obras de beneficiação e adequação à função,
 semelhante às remodelações gerais, mas em zonas parciais do edifício.

 Foram identificadas 23 intervenções deste tipo

A ROJ divide o País em 23 comarcas.
Foram inicialmente previstas 105 obras/intervenções
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ALGUNS DADOS, TENDO EM CONTA
AS NECESSIDADES E OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES:

Estas teriam que estar concluídas em setembro de 2014.
 Como alternativa, e para que a Nova Organização Judiciária pudesse funcionar 
         teria que:
 - Haver condições de funcionamento a par das obras em curso em tribunais
   com obras a decorrer;
 - Haver instalações provisórias para as novas valências das comarcas,
   onde não houvesse outra alternativa;
 - Criar condições de deslocalização provisória de novas valências
    para outras localidades.
 Foi estabelecido um orçamento de 39,872 M€ para projetos, fiscalizações, obras
 e instalações provisórias.
 Caracterizando as intervenções previstas por valores sem IVA:
  - 8 Superiores a 1.000.000 €
  - 12 Entre 350.000 e 1.000.000 €
  - 13 Entre 150.000 e 350.000 €
  - 72 Inferiores a 150.000 €             

A ROJ divide o País em 23 comarcas.
Foram inicialmente previstas 105 obras/intervenções
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ALGUNS DADOS, TENDO EM CONTA
AS NECESSIDADES E OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES:

Nas 105 intervenções foi necessário fazer quatro ampliações nos Palácios da 
Justiça de Ponta Delgada, Loures, Funchal e Portalegre.

Foram utilizados para as novas instalações cinco edifícios do estado que estavam devolutos: 
  Castelo Branco (antigo Governo Civil), Bragança (antigo edifício das Finanças),
  Leiria (Liceu Rodrigues Lobo), Vila Real (antigo edifício da UTAD), Faro (edifício das Finanças).

Foram ainda efetuadas as seguintes remodelações gerais:
  PJ de Faro, PJ de Castelo Branco, edifício do antigo Governo Civil em Castelo Branco
  para instalar o Tribunal do Trabalho, Edifício UTAD em Vila Real, IRN de Bragança, antigo
  edifício de Finanças de Bragança, Tribunal de Família e Menores de Coimbra, Tribunal
                     do Trabalho e Família e Menores de Faro, antigas instalações de Finanças em Faro, Liceu
                     Rodrigues Lobo em Leiria, antigo edifício da RTP no Funchal, Palácio da Justiça do Funchal,
                     PJ de Portalegre, PJ de Setúbal, Tribunal de Família e Menores em Setúbal e antigo edifício
                     de finanças em Setúbal.

Para as 105 intervenções foram contratados 27 projetos externos.
Os restantes 78 ficaram a cargo dos Quadros Técnicos do IGFEJ
e de Prestadores de Serviços contratados para tal.



ATRIBUIÇÕES  

PRINCÍPIOS
ORIENTADORES  

SITUAÇÃO
ATUAL

PRINCIPAIS
DIFICULDADES

MEDIDAS

ABRIL 201513...



ATRIBUIÇÕES  

PRINCÍPIOS
ORIENTADORES  

SITUAÇÃO
ATUAL            >

PRINCIPAIS
DIFICULDADES

MEDIDAS

ABRIL 201514...

SITUAÇÃO ATUAL

 - Das 105 intervenções para a Reforma da Organização Judiciária inicialmente previstas, estão
    por concluir 8 obras em Tribunais.

 - Estão Tribunais a funcionar em instalações provisórias em Loures e Vila Real.

 - Após a publicação do Regulamento da Lei da Organização Judiciária em 27 de março
   de 2014 foram necessárias mais 32 intervenções, estando já concluídas 30.

 - Após 1 de setembro, foram ainda solicitadas ao IGFEJ mais 14 novas salas de audiências
   cujos projetos foram concluídos e as obras contratadas até 31 de dezembro de 2014, estando
             concluídas 11.
O valor inicialmente previsto para a Reforma da Organização Judiciária foi de 39,872 M€. Atual-
mente e já contemplando as alterações decorrentes do Regulamento da Lei da Organização Judi-
ciária e as novas SA´s o novo valor previsto é de 35.507 M€.

Relativamente a arrendamentos, na ROJ houve uma redução de 1,38 M€ anuais, conseguida fun-
damentalmente pela diferença entre denúncias ou rescisões e novos contratos de arrendamento. 
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PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA CONCRETIZAR
O PLANO DE REQUALIFICAÇÃO,
RESPEITANDO O ORÇAMENTO E OS PRAZOS FIXADOS 
PARA A IMPLEMENTAÇÃO
DA NOVA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

a)  Contratação de Empreitadas
 • Regime de Contratação Pública 
    Prazos de procedimentos;
 
As regras legalmente exigidas não têm em conta as boas práticas, os procedimentos e as especificidades próprias 
para a contratação das empresas de construção com as melhores capacidades, bem como contratar as equipas de 
projeto e de fiscalização, em particular em caso de intervenções com prazos reduzidos e bem determinados.

Nos últimos dois concursos públicos efetuados pelo IGFEJ, com valores que não exigiam visto prévio do Tribunal de 
Contas, nem exigiam Portaria de Extensão de Encargos, um demorou 6 meses e o outro demorou 18 meses. 

Um concurso por ajuste direto com consulta a pelo menos três empresas, e sem visto prévio do Tribunal de Contas, 
com critério de adjudicação pelo mais baixo preço, demora em média cerca de 4 meses.

 • A certificação das empresas através do título de alvará de construção não confere as condições
             que a priori as empresas deveriam possuir ao nível da capacidade técnica, económica e financeira;

 • Ausência de um critério mais fiável de avaliação de propostas que exclua as que se situem
   com preços anormalmente baixos. 
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PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA CONCRETIZAR
O PLANO DE REQUALIFICAÇÃO,
RESPEITANDO O ORÇAMENTO E OS PRAZOS FIXADOS 
PARA A IMPLEMENTAÇÃO
DA NOVA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

b) Contratação de Projetos

 • Rigoroso levantamento da situação dos edifícios, suas patologias e definição do programa
    preliminar para as obras a executar;

 • Controlo e acompanhamento da elaboração dos projetos e verificação dos mapas de medição 
     e do tipo de materiais e soluções;

 • Seleção de empresas de projeto que aceitassem elaborar os mesmos, segundo as regras definidas; 

 • Morosidade na contratação de projetos, sem controlo internos dos prazos, tendo em conta
         a necessidade do visto prévio das Finanças. O último projeto contratado demorou 3 meses
     a obter o visto prévio;

 • Um concurso por ajuste direto para a contratação de projeto, com convite a uma só empresa,
             demora cerca de 1, 5 meses. Se for com convite a mais que uma empresa, demora cerca de
             3 meses, se o critério de adjudicação for o do mais baixo preço.
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PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA CONCRETIZAR
O PLANO DE REQUALIFICAÇÃO,
RESPEITANDO O ORÇAMENTO E OS PRAZOS FIXADOS 
PARA A IMPLEMENTAÇÃO
DA NOVA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

c) Contratação de Fiscalizações

 • Processos de contratação de fiscalizações, em que também é necessário o visto prévio
             das Finanças, são normalmente lentos. 

   O processo de contratação da última fiscalização em concurso público em todo o processo
   demorou cerca de 9 meses. 

   Um concurso por ajuste direto com convite a uma só empresa, demora  cerca  de  1, 5 meses.
   Se for com convite a mais que uma empresa, demora cerca de 3 meses, se o critério
   de adjudicação for o do mais baixo preço.

d) Inexistência em número suficiente de quadros técnicos especializados com
    competências para o planeamento dos empreendimentos, contratação,
    acompanhamento e verificação dos serviços prestados, bem como dos contratos
    de empreitada. Em algumas especialidades nem sequer existem.
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MEDIDAS IMPLEMENTADAS

Perante o contexto e o enquadramento existente e a necessidade de garantir o cumprimento 
dos objetivos, em especial os prazos necessários para a implementação da Nova Organiza-
ção Judiciária em 1 de setembro de 2014, foi necessário tomar algumas medidas excecio-
nais, destacando-se em 2013, 2014 e 2015 os DL de Execução Orçamental que criaram as 
seguintes exceções:

 Para a contratação de empreitadas e prestação de serviços (projetos, fiscalizações
 e técnicos prestadores de serviços) foi previsto a possibilidade de recurso
 ao procedimento de ajuste direto, com convite a pelo menos 3 empresas para
 a realização de despesas para a execução de empreitadas de valor superior
 a 150 m€ e até 70% do fixado pela Diretiva Comunitária (cerca de 3,5 M€),
 e para prestação de serviços superiores a 75 m€, e até 70 % do valor fixado
 pela Diretiva Comunitária (cerca de 145 m€).
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MEDIDAS IMPLEMENTADAS

(Exceções criadas nos DL) 
“ (…) 
 4 — As despesas a realizar pelo Instituto de Gestão Financeira e de Equipamentos da Justiça, I. P.
       (IGFEJ, I. P.), necessárias para o processo de reorganização judiciária podem efetuar-se com
       recurso a procedimentos por negociação ou ajuste direto, com consulta obrigatória a pelo
       menos três entidades, quando o valor dos contratos a celebrar exceder os limites referidos
       na alínea a) do artigo 19.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP, até ao valor de 70 %
       dos limiares comunitários.
 5 — Ficam o IGFEJ, I. P., e a Direção-Geral da Administração da Justiça, relativamente aos contratos
       de prestação de serviços necessários para o processo de reorganização judiciária em curso
       no Ministério da Justiça, dispensados da prévia obtenção do parecer previsto no n.º 5 do
       artigo 75.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, devendo comunicar os contratos
       celebrados ao abrigo da portaria a aprovar no âmbito do mesmo artigo.”

De registar que o IGFEJ em todos os concursos que fez para as empreitadas adotou 
como critério de adjudicação o do mais baixo preço, e mesmo quando legalmente po-
deria consultar apenas uma empresa, só em casos muito excecionais, devido à urgên-
cia de contratação, consultou menos que três empresas.
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CONCLUSÃO

No referente a instalações, a implementação para a Reforma da Organização Judiciária 
nos prazos e pressupostos definidos foi uma grande empreitada, só sendo conseguida 
graças ao regime de exceção previsto nos DL de execução orçamental.

Caso tal exceção não tivesse existido, além de se não conseguir cumprir os prazos pre-
vistos, desde logo devido aos prazos normais da contratação pública, seguramente 
muitas das empresas contratadas teriam falido ou sido abrangidas pelo PER durante a 
execução da obra, como tem sucedido no âmbito da aplicação do regime geral. Foi o 
caso do último concurso público fora da ROJ. O contrato teve que ser rescindido e no 
mês passado foi efetuada a posse administrativa. Há agora que iniciar, novamente, todos 
os procedimentos para novo concurso público, com os grandes inconvenientes provoca-
dos por uma obra interrompida em fase de execução e de não ser executada quando era 
previsto. 
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