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Teve lugar no dia dezassete de julho de dois mil e doze, a reunião número
quarenta e três da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na

Av. D. Carlos I, n."

128

-7."

andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz

Conselheiro Fernando da Costa Soares.---------Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Francisco ]osé

Martins, Manuel Machado, foão Almeida, Álvaro Saraiva, Nuno Godinho de

\-

Matos

e

foão Azevedo.

A reunião teve início pelas 11 horas e 10 minutos e foi secretariada por mim,
Paulo Madeira, Secretiírio da Comissão.--

1. PERÍODO ANTES

DA ORDEM DO DIA

1.1 - Aprovação da ata da reunião n." 42IXIV, de 10 de

A

Comissão aprovou,

julho

por unanimidade dos Membros presentes, a ata da

reunião anterior.--------

2.

\-

PEÚODO DA ORDEM DO DIA

2.1

-

Apreciação da proposta de plano de atividades, orçamento e mapa de

pessoal da CNE para 2013

A Comissão aprovou, com o voto contra do Senhor Dr. Francisco ]osé Martins, a

proposta de plano de atividades, orçamento e mapa de pessoal da CNE para
2013, que constituem anexo à presente ata.

O Senhor Dr. Francisco José Martins votou contra por considerar que não foram
acatadas as orientações oriundas da Assembleia da República que indicavam a
necessidade de uma redução global de 5% do orçamento.-

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1

-

Apreciação da proposta de "Regulamento de estrutura e competências

dos serviços de apoio da CNE"
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Comissão após apreciação da proposta de "Regulamento de estrutura

e

competências dos serviços de apoio da CNE", que consta em anexo à presente
ata, aprovou a mencionada proposta, por unanimidade dos Membros presentes.

-

3.2

Apreciação da pÍoposta de "Normas de correio eletrónico da CNE"

A Comissão após apreciação da proposta de "Normas de correio eletrónico da
CNE", que consta em anexo à presente ata, aprovou a referida proposta, com o
voto contra do Senhor Dr. Francisco José Martins.

O Senhor Dr. Francisco josé Martins votou contra por considerar que pode
existir discriminação.

O Senhor Dr. foão Almeida expressou que vota a favor, quer da

presente

proposta, quer da constante do ponto antecedente, por considerar que se tratam

de regras transversais ao funcionamento dos serviços da CNE que
fundamentais, pelo que

se

são

congratula com a sua concretização.

O Senhor Presidente exprimiu que considera os documentos em apreço no
ponto 3.1 e 3.2 como muito importantes para a organização e agradeceu todo o
trabalho desenvolvido pelo Secretário da Comissão nesta matéria.
O Senhor Dr. Manuel Machado referiu que vota a Íavor das propostas atenta a
sua importância e subscreve a declaração do Senhor Presidente.

3.3

-

OÍício da Entidade Reguladora para a Comunicação Social datado,

datado

de 5 de julho, sobÍe o "Pedido de

esclarecimento sobre

consulta/estudo de opinião a realizar pelo semanário Gazeta de Lagoa"

A

Comissão tomou conhecimento do ofício da Entidade Reguladora para a

Comunicação Social, que consta como anexo à presente ata.
3.4

- Ata da CPA n.' 30/XIV,

de 12 de

julho

A Comissão tomou conhecimento da ata da CPA n." 30/)<N, de 12 de julho, que

constitui anexo à presente ata, e apreciou, na sequência das propostas que aí
eram formuladâs, os textos dos ofícios, que constam igualmente como anexo à
ata, e que se destinam a ser enviados à Assembleia da República e ao Ministério

das Finanças assim que se proceda

à

marcação da eleição da Assembleia

Pá9. 2 de 3

#

(n I
,

COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇOES

Legislativa da Região Autónoma dos Açores frisando, uma vez mais,
insustentabilidade da atual situação orçamental da CNE para fazer face

a

às

iniciativas a realizar no quadro daquela eleição.

A Comissão fixou ainda o dia 4 de Setembro como a data para a apresentação
perante a comunicação social da nova imagem do sítio na Lrternet da CNE e da

publicação da Lei eleitoral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores, anotada e comentada.

E nada mais havendo a tratar, foi dada a sessão por encerrada pelas 12 horas.

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

--.,
Fernando da Costa Soares

O Secretário da Comissão

?-Çu;
Paulo Madeira
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