
ACTA 


Mesa da Assembleia de Voto 

(Eleic;:ao para os Corpos Gerentes 2012/2015) 

Aos 24 dias do mes de Marc;:o de 2012, pelas lOh, reuniu na sede do Sindicato dos 

Magistrados do Ministerio Publico, sita a Rua Tomas Ribeiro, nQ. 89, 3Q. Andar, 1050-227 

Lisboa, a Assembleia de Voto para eleic;:ao dos Corpos Gerentes no trienio 2012-2015, dando 

cumprimento ao disposto no artQ. 48, nQ.l, do Estatuto. 

A mesa era constituida pela Presidente, Helena Cecilia Alves Vera-Cruz Pinto, e por 

dois Escrutinadores, Antonio Luis Almeida Paes de Faria e Julio Francisco Teixeira de Pina 

Martins, todos com a categoria profissional de Procuradores da Republica. 

Foram distribuidos amesa da Assembleia de voto duas c6pias dos Cadernos Eleitorais 

e uma urna (ArtQ. 48, nQs. 2 e 3 do ESMMP). 

Esteve presente 0 Delegado da Lista "A" designado, Jose Carlos Barreiros Freire (artQ. 

48, nQ. 6, ESIVIIVIP). 

A votac;:ao decorreu entre as 10h e as 18h, sem quaisquer incidentes e, no apuramento 

dos votos, nao foi efectuada qualquer reclamac;:ao, tendo-se dado cumprimento ao disposto 

nos artQs. 50, 51 e 52 do Estatuto do Sindicato dos Magistrados do Ministerio Publico. 

A mesa da Assembleia de Voto deliberou nao admitir oito votos, remetidos por 

correio, porque os nomes nao constavam dos cadernos eleitorais artQ. 50, nQ.5, ESMMP). 

Deliberou, ainda, nao admitir vinte e tres votos remetidos pelo correia por nao se mostrar 

cumprido 0 disposto no artQ. 50, nQ. 4, al. B), ESMMP. 

Cumpridas todas as formalidades estatutarias 0 apuramento final e 0 seguinte: 

Eleitores inscritos: 1214 

Votantes: 512 

Votantes em branco: 17 

Votos nulos: 6 

Votos na Lista "A": 489 

• 



Toda a documentac;:ao relativa avotac;:ao ficou depositada na sede do Sindicato dos 

Magistrados do Ministerio Publico, dentro da urna, devidamente fechada a chave, que se 

encontra na minha posse, e e entregue, juntamente com a presente Acta e os dois cadernos 

eleitorais, compostos de 23 e 24 paginas, todas por mim rubricadas, ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral (artQ. 52, nQ. 3, ESMMP). 

Aos 26 dias do mes de Marc;:o de 2012, vai a presente Acta por mim, Presidente da 

Assembleia de Voto, ser assinada . 

A Presidente da Assembleia de Voto 

Helena Cecilia Alves Vera-Cruz Pinto 

• 



