
Comissão Nacional de EleiØes

ACTA N.°1/XIV

Teve lugar no dia vinte de Setembro de dois mil e onze, a reunião de

instalação da 14 Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Av.

D. Carlos 1, n.° 128 — 70 andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz

Conselheiro Fernando da Costa Soares.

Compareceram à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Alexandre Duarte,

Francisco José Martins, Carla Luís, Manuel Machado, João Almeida, João

Azevedo e o Senhor Álvaro Saraiva.

Por motivos profissionais, não compareceu à reunião o Senhor Dr. Nuno

Godinho de Matos.

A reunião teve início pelas 15.30 horas e foi secretariada por mim, Ana Cristina

Branco, Coordenadora dos serviços da Comissão nos termos do Despacho do

Senhor Presidente de 31 de Agosto de 2011.

Tendo sido suscitada a questão da caducidade da designação dos Delegados da

Comissão Nacional de Eleições para os processos eleitorais das Assembleias

Legislativas da Região Autónoma da Madeira e dos Açores, a Comissão

deliberou, por consenso, não declarar imediatamente a referida caducidade e

manter aqueles Delegados em funções até serem substituídos, ficando a sua

confirmação sujeita a autorização do Conselho Superior da Magistratura.

O Senhor Dr. Francisco José Martins não participou nesta deliberação e solicitou

o aditamento à presente acta do seguinte texto:

O Senhor Dr. Francisco José Martins foi contactado telefonicamente, cerca das 16:00

horas, para, querendo, se deslocar a uma “reunião”, tendo entrado cerca das 16:20 horas.

Pelo Dr. Francisco José Martins foi dito que não reconhecia a denominada “reunião”

com carócter formal para tomar deliberações, dado que não tinha sido convocada

formalmente, não era conhecida a agenda e/ou propósito de tomar deliberações e não

estavam todos os membros presentes.
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Acrescentou que não tomaria parte em qualquer deliberação, que considerava estar

sempre ferida de nulidade.

Pelo Dr. Francisco José Martins foi dito que, em sede de apreciação da questão dos

Delegados considerava que os seus mandatos haviam caducado e, quanto ao futuro

teriam de ser nomeados os actuais ou outros, após ser confirmada a disponibilidade para

o efeito e consultado o Conselho Superior de Magistratura.

Acrescentou que não acreditava que o Delegado da Madeira, Senhor Dr. Paulo Barreto,

em face dos acontecimentos que ocorreram com ele próprio nos últimos meses, estivesse

disponível para o lugar.

O Senhor Dr. João Almeida declarou que tem sido prática os Membros da
Comissão reunirem após a tomada de posse.

O Senhor Dr. Francisco José Martins deu por reproduzido o texto do aditamento
acima referido.

A Comissão deliberou, ainda, por consenso, manter as sessões ordinárias à

terça-feira.

E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião pelas 17.30

horas.

Para constar se lavrou a presente acta, que foi aprovada em minuta e vai ser

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Coordenadora dos serviços da

Comissão.

O Presidente da Comissão

Fernando da Costa Soares

A Coordenadora dos serviços da Comissão

Ana Cristina Branco
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