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NOTAS  

1. O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) esteve reunido no dia 30 d e Ma rço 

(Plenário). 

2. Foi agendada nova sessão para o dia 5 de Abril. 

  

A TABELA 

1. A tabela da sessão realizada no dia 30 d e Mar ço incluía 42 po ntos para serem 

apreciados pelo Plenário.  

2. A agenda de trabalhos integrava, para além dos habituais pontos relativos ao período de 

antes da ordem do dia e à aprovação das actas das sessões anteriores, os seguintes pontos: 

nomeação do Procurador-Geral Distrital do Porto; Eleição do(s) membros(s) permanentes do 

CSMP; Aprovação da lista de antiguidade; Funcionamento do CSMP; Renovação da comissão 

de serviço do Exmº Senhor Procurador-Geral Adjunto Armando Moreira Rodrigues como 

coordenador do Supremo Tribunal Administrativo; Inquérito a decorrer no Supremo Tribunal 

de Justiça em que é denunciado um Procurador-Geral Adjunto; Reapreciação da deliberação 

do Conselho de 29 de Setembro de 1999, que classificou o serviço prestado por um 

procurador da República no círculo de Évora; Recurso hierárquico de um procurador da 

República do círculo judicial de Aveiro; Reclamações apresentadas por alguns magistrados, 

nuns casos, de penas disciplinares aplicadas e, noutros, de classificações de serviço 

atribuídas; Reclamação de um magistrado sobre a conversão de um inquérito em processo 

disciplinar; Exposição relacionada com a participação, nas sessões do Conselho, do 

Procurador-Geral Distrital do Porto, em exercício; Reclamação de um procurador-adjunto 

relacionada com o lugar atribuído na lista de antiguidade; Reclamação apresentada por um 

advogado da deliberação do Conselho de 22 de Novembro de 2004 que determinou o 

arquivamento da sua participação junto do Conselho; Requerimento de um procurador-

adjunto relativo à bonificação de tempo de serviço durante o tempo que desempenhou 

funções nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores como representante não 

magistrado; Exposição de um procurador da República sobre ajudas de custo; Informação da 
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Senhora Coordenadora do Tribunal Central Administrativo Sul relacionada com a questão dos 

turnos durante férias judiciais; Requerimento de um procurador-adjunto a solicitar arma de 

defesa pessoal por ter sido vítima de assalto; Requerimento de uma procuradora-adjunta a 

solicitar uma inspecção extraordinária; Vários recursos interpostos por técnicos de justiça de 

penas que lhe foram aplicadas, bem como de classificações atribuídas; Aprovação do relatório 

de actividades do CSMP do ano de 2004; Análise do Regulamento do DIAP de Lisboa; 

Requerimento de um procurador-adjunto a solicitar licença de paternidade; Requerimento de 

ampliação da inspecção ao serviço prestado no Tribunal de Trabalho de Oliveira de Azeméis; 

Requerimento de um procurador-adjunto para uma inspecção extraordinária ao serviço 

prestado no DIAP do Porto e Requerimento de um procurador da República para uma 

inspecção extraordinária. 

  

A SESSÃO EM RETROSPECTIVA  

1. Na sessão de 30 de  Março não estiveram presentes os Drs. Rui Carlos Pereira e Manuel 

dos Santos Machado. 

2. Dos pontos inscritos foram todos adiados, com excepção de um.    

  

PONTOS DA AGENDA 

Sessão de 30 de Março de 2005 

Plenário: 

1. A reunião iniciou-se com a intervenção do Senhor Presidente a manifestar público 

agradecimento ao Senhor Dr. Arménio Sottomayor, convidado a estar presente na reunião, 

pelo seu desempenho quer como Procurador-Geral Distrital do Porto, quer como vogal do 

Conselho, realçando ainda que essa sua manifestação releva, também da elevada 

consideração pelas suas qualidades pessoais e intelectuais. Na sequência da sua intervenção 

e de outras que se lhe seguiram secundando-a, foi aprovado, por unanimidade, um voto de 

apreço ao Procurador-Geral Distrital do Porto, Dr. Arménio Sottomayor pelas funções 

exercidas no Ministério Público. 
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2. No período antes da ordem do dia o Conselho deliberou adiar a sessão para o dia 5 de 

Abril, convocando-se para a próxima reunião o Senhor Procurador-Geral Distrital, em 

exercício, Dr. Alberto Pinto Nogueira. Votaram contra a deliberação de convocação do 

Procurador-Geral Distrital do Porto, em exercício, os Drs. Dias Borges e José Mário Nogueira 

da Costa e abstiveram-se os Drs. Aurora Rodrigues e Francisco José Martins.  
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