
ACTA N.° 12/XIV

Teve lugar no dia seis de Dezembro de dois mil e onze, a sessão número

doze da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Av. D.

Carlos 1, n.° 128 — 7.° andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz

Conselheiro Fernando da Costa Soares.

Compareceram à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Francisco José

Martins, Manuel Machado e João Azevedo.

Por motivos profissionais, não compareceram à reunião os Senhores Drs.

Alexandre Duarte de Jesus, Cana Luís, João Almeida, Nuno Godinho de Matos

e o Senhor Álvaro Saraiva.

A reunião teve início pelas 11.00 horas e foi secretariada por mim, Ana Cristina

Branco, Coordenadora dos serviços da Comissão, a quem cabe o exercício das

funções de Secretário da Comissão nos termos do Despacho do Senhor

Presidente de 31 de Agosto de 2011.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Ainda antes do Período da Ordem do Dia e constatada a falta de quórum, os

Membros presentes tomaram conhecimento dos elementos referentes ao Proc.

n.° 5/2011 (Participação do Grupo de Cidadãos Eleitores “Movimento

Alternativo Independente Social Mais” contra o Grupo de Cidadãos Eleitores

“Todos Juntos por Vila Boim” por utilização indevida da sigla), constante do

ponto 3.4 aditado à ordem do dia, e decidiram, dada a urgência de que o

assunto se reveste, sujeitar o mesmo ao procedimento previsto no artigo 5° do

Regimento da Comissão, ficando adiada a apreciação dos restantes assuntos da

ordem do dia para a próxima reunião da Comissão.

A sessão foi encerrada pelas 11.30 horas.

Comissão Nacional de Eleiçães
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‘Ah
Cornisso Nacional de Eleições

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

çct,
Ana Cristina Branco
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