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COMISSÃO NACIONAL DE ELEiÇÕES

ATA N.o 131/XIV

Teve lugar no dia vinte e oito de janeiro de dois mil e catorze, a reunião número

cento e trinta e um da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita

na D. Carlos I, n.o 128 - 7.° andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz

Conselheiro, Fernand o Costa Soares. ---------------------------------------------------------

Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Mário

Miranda Duarte, Francisco José Martins, Carla Luís, João Tiago Machado, João

Almeida, Álvaro Saraiva, Domingos Soares Farinho e João Azevedo.---------------

A reunião teve início pelas 10 horas e 40 minutos e foi secretariada por mim,

Paulo Madeira, Secretário da Comissão.-----------------------------------------------------

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1- Aprovação da ata da reunião n. ° 130/XIV, de 21 de janeiro

A Comissão aprovou, com a abstenção do Senhor Dr. João Tiago Machado, a ata

da reunião n.o 130/XIV, de 21 de janeiro, cuja cópia consta em anexo à presente

ata.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2 - Contestação à Ação declarativa de condenação sob a forma de processo

comum interposta por Delta Maria Miranda dos Santos Almeida contra

a Câmara Municipal de Valongo e a CNE

A Comissão aprovou o projeto de contestação em apreço, cuja cópia consta em

anexo à presente ata, tendo deliberado, por unanimidade dos Membros

presentes, que se proceda ao respetivo envio ao tribunal competente.---------------

2.3 - Informação n. ° 6/G]/2014 - Processos relativos a realização de

propaganda eleitoral na véspera e no dia das Eleições dos Órgãos das

Autarquias Locais de 29 de setembro de 2013
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A Comissão adiou a apreciação e análise da Informação n.o 6/GJ/2014, cuja

cópia consta em anexo à presente ata, para a próxima reunião do plenário.--------

A Senhora Dra. Carla Luís entrou na reunião neste ponto da ordem de

tralJalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------

o Senhor Dr. Francisco José Martins entrou na reunião após este ponto da

ord em de tra lJalhos. -------------------------------------------------------------------------------

2.4 - Comunicação da ERC sobre "Participação de António Galamba Serrano

contra o Boletim Municipal de Serpa"

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em apreço, cuja cópia consta

em anexo à presente ata, tendo delilJerado, por unanimidade dos MemlJros

presentes, agradecer à ERC o envio da participação e do processo em causa,

cuja apreciação constitui competência da CNE nos termos do artigo 5.° da Lei

n.o 71/78, de 27 de dezemlJro, e informar que de futuro deve ser tomada em

consideração a necessidade de remeter a esta Comissão, em tempo útil, as

participações relativas a matéria que não se integrem na esfera de competências

da ERC.------------------------------------------------------------------------------------------~----

2.5 - Aprovação da Newsletter da CNE - edição de novembro/dezembro 2013

A Comissão aprovou a edição n.o 7 da Newsletter da CNE, cuja cópia consta em

anex o à presente ata. ------------------------------------------------------------------------------

2.6 - Comunicação do PCP relativa à posição do Município de Braga sobre

remoção de propaganda político-eleitoral

A Comissão tomou conhecimento do despacho em apreço, cuja cópia consta em

anexo à presente ata, tendo delilJerado, por unanimidade dos MemlJros

presentes, transmitir ao PCP qual a posição da CNE em matéria de propaganda

po lítico-eleitor aI.-----------------------------------------------------------------------------------

2.7 - Comunicação do mandatário da candidatura do PS em.Bragança relativa

a reclamação/participação analisada na Assembleia de Apuramento

Geral nas eleições autárquicas de 29 de setembro de 2013
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A Comissão tomou conhecimento da comunicação em causa, cuja cópia consta

em anexo à presente ata, tendo deliberado, por unanimidade dos Membros

presentes, oficiar à Secretária da Assembleia de Apuramento Geral de Bragança

informando ter tido conhecimento de que a AAG deliberou dar conhecimento à

CNE de um incidente e solicitando que atue em conformidade.----------------------

2.8 - Comunicação do Instituto Nacional para a Reabilitação sobre "Eleições

Europeias 2014 - participação das pessoas com deficiência"

A Comissão tomou conhecimento do despacho em apreço, cuja cópia consta em

anexo à presente ata, tendo deliberado, por unanimidade dos Membros

presentes, proceder à elaboração de um projeto com contributos a submeter à

apreciação da próxima reunião da CPA e formalizar junto do INR através de

ofício um pedido para realizar uma reunião para abordar a matéria da

participação política das pessoas com deficiência e a eventual criação de um

grupo de trabalho que agregue vários parceiros institucionais representativos

das áreas da deficiên cia.--------------------------------------------------------------------------

2.9 - Ofício do Tribunal de Contas sobre o envio de documentação pela CNE

relativa a "Participação de cidadão sobre transporte de eleitores para

votar no concelho de Montalegre"

A Comissão tomou conhecimento do despacho em apreço, cuja cópia consta em

anexo à presente ata. ------------------------------------------------------------------------------

2.10 - Ata da reunião da CPA n. o 93/XIV, de 23 de janeiro

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião da CPA n.o 93/XIV, de 23

de janeiro, cuja cópia consta em anexo à presente ata.------------------------------------

A Comissão apreciou, ainda, ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 3.° do

Regimento da CNE os seguintes assuntos:

2.11 - Despacho Procuradora da República sobre o pedido da CNE de

intervenção hierárquica em decisão num. inquérito que correu termos no

DIAP Lisboa
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A Comissão tomou conhecimento do despacho em apreço, cuja cópia consta em

anex o à presente ata. ------------------------------------------------------------------------------

2.12 - Carta de apresentação da Ordem dos Cidadãos 2013

A Comissão tomou conhecimento da carta em apreço, cuja cópia consta em

anexo à presente ata, tendo deliberado, por unanimidade dos Membros

presentes, que seja solicitada mais informação sobre a associação em causa e

que seja o Secretário da Comissão a receber os representantes da mesma.----------

2.13 - Requerimento da Norma - Associação para a Proteção de Direitos Civis

e Sociais

A Comissão tomou conhecimento do despacho em apreço, cuja cópia consta em

anexo à presente ata. ------------------------------------------------------------------------------

2.14 - Presença do Senhor Dr. João Almeida na sessão interativa da CNPD no

dia 27 de janeiro

o Senhor Dr. João Almeida fez uma breve resenha da presença, em

representação da CNE, na sessão realizada pela CNPD.---------------------------------

E nada mais havendo a tratar, foi dada a reunião por encerrada pelas 12 horas e

20 minutos.------------------------------------------------------------------------------------------

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

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretário da Comissão.---------------

O Presidente da Comissão

rnando Costa Soares

O Secretário d

Paulo Madeira
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