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Despacho n. 20/2020 

da Diretoria Executiva de 14 de abril  de 2020 

Correção de erros formais em atas, aposição de assinatura 

eletrônica e outras providências 

Considerando a declaração do estado de estado de emergência pela Presidência da República, nos 

termos do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020; 

 

Considerando os Despachos nn. 15 e 16/2020 da Diretoria Executiva do NELB de 09 de março de 

2020, que determinaram a suspensão das atividades presenciais do NELB, e o Despacho n. 17/2020, 

que determinou à Diretoria de Eventos retomar seus eventos de forma remota, sempre que viável. 

 

Considerando a impossibilidade de atividade presencial no prédio da FDUL, inclusive para o 

recolhimento de documentação. 

 

Considerando a constatação de que ocorreu uma inversão da numeração das atas 21 e 23. 

 

Considerando que o processo de digitalização da Ata n. 16/2020 encontra-se corrompida e com a 

ausência de duas páginas. 

 

 

Determina-se: 

 

1. Que fica autorizada a Secretária-Geral a corrigir erros formais das atas das Diretorias 

Especializadas e Secretarias Especiais da Presidência anteriores ao Despacho n. 15/2020 após 

a regularização das atividades presenciais, seja na digitalização, seja na redação de data e 

cabeçalhos. 

2. Que fica autorizada a Diretoria Executiva assinar digitalmente as atas do Conselho de Diretores 

anteriores ao Despacho n. 15/2020, desde por motivo de correção de erros formais nas atas, 

como a numeração do cabeçalho, devendo promover a eliminação das atas originalmente 

assinadas tão logo seja possível o acesso físico à sede do NELB. 

3. Que as reuniões das Diretorias Especializadas e da Diretoria Executiva devem ocorrer de forma 

remota, inclusive com a aprovação das respectivas atas, devendo as assinaturas serem 

devidamente apostas na primeira oportunidade após o retorno das atividades presenciais. 
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4. Que as atas das Diretorias Especializadas e da Diretoria Executiva que sofrerem quaisquer 

alterações pela Secretaria Geral a fim de resolver erros formais, como a numeração das atas, 

deverão ser assinadas na primeira oportunidade após o retorno das atividades presenciais. 

5. Que os despachos assinados até o Despacho n. 15/2020 que não tenham sido digitalizados pela 

assessoria da Secretaria Geral e, consequentemente, não tenham sido disponibilizados no site 

do NELB, produzirão efeitos e que será ressalvado o direito de impugnação, nos termos do art. 

3.º Regulamento de organização dos despachos e atas, estando a Secretária-Geral eximida da 

responsabilidade de disponibilização deste material até o retorno das atividades presenciais. 

6. Que a interpretação do n. 6 do Despacho n. 15/2020 deve ser no sentido de que as assinaturas 

apostas após o despacho estão autorizadas a serem realizadas por meio eletrônico, independente 

do momento do ato inicial, desta forma, sendo possível a aposição de assinatura digital em ata 

aprovada em reunião posterior ao Despacho n. 15/2020, mas que diga respeito a reunião 

ocorrida anteriormente. 

 

 

Lisboa, 14 de abril de 2020 

 

 

Cláudio Cardona 

Presidente do NELB 


