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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

9 DE MARÇO DE 2021 

Teleconferência 

 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Audiências e Comunicações: 

a)  Foi dado conhecimento aos membros do Conselho que no passado dia 28 de 

janeiro a Senhora Presidente entregou pessoalmente ao Excelentíssimo  

Senhor Presidente da Assembleia da República o Relatório de Atividades do 

Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais relativo ao ano de 

2019 e que no dia 22 de fevereiro entregou pessoalmente à Excelentíssima  

Senhora Ministra da Justiça e aos Senhores Secretários de Estado da Justiça 

o referido relatório. 

b) Foi dado conhecimento aos membros do Conselho do parecer enviado pela 

ASJP a respeito do procedimento para nomeação dos Presidentes dos 

Tribunais de 1.ª instância. 

c)  Foi, igualmente, dado conhecimento da participação da Senhora Presidente, 

no passado dia 5 de março, na sessão de apresentação do Plano de 

Recuperação e Resiliência/Justiça. 

 

 

2. Atos de gestão: 

a) Foi deliberado fixar uma remuneração pelo exercício de funções em regime de 

acumulação a atribuir a uma Senhora Juíza Conselheira e a um Senhor Juiz de 

Direito, de harmonia com o disposto no artigo 29.º do EMJ. 

b) Foi deliberado dar anuência à nomeação, solicitada pelo Excelentíssimo Senhor 

Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Senhor Juiz de Direito Filipe 

Alexandre Oliveira Veríssimo Duarte como assessor da área de contencioso 

administrativo do Supremo Tribunal de Justiça. 
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c) Foi aprovado o plano anual de inspeções referente ao ano de 2021 e deliberado 

delegar poderes na Senhora Presidente do Conselho para a nomeação dos 

respetivos inspetores. 

d) Foi indeferido um pedido de autorização para arbitrar jogos de futebol amador e 

de formação apresentado por um Senhor Juiz de Direito. 

e) Foi concedida autorização para a designação da Senhora Juíza de direito Maria 

Carolina da Silva Duarte para integrar Grupo de Trabalho dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais. 

 

3. Classificações e notações: 

a) Foram arquivados dois processos de inspeção, por os mesmos se revelarem, 

supervenientemente, desprovidos de interesse útil. 

 

 

Lisboa, 12 de março de 2021 

 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 

 


