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ATA N.o Sl/XIV

Teve lugar no dia onze de setembro de dois mil e doze, a reunião número

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

Av. D. Carlos I, n.o 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, Alexandre de

Jesus, Francisco José Martins, Manuel Machado e João Azevedo.---------------------

A reunião teve início pelas 11h e foi secretariada por mim, Paulo Madeira,

Secretário da Comissão. -------------------------------------------------------------------------

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

1.1 - Aprovação da ata da reunião n.oSO/XIV

A Comissão aprovou a ata da reunião anterior, com a seguinte alteração à

redação da declaração de voto do Senhor Dr. Francisco José Martins quanto ao

ponto 2.2 da ordem de trabalhos: "O Senhor Dr. Francisco José Martins absteve-se

com a menção de que esta posição não tem de ver com o valor em causa mas sim com o

que, na generalidade, tem sido a posição da Comissão em momentos anteriores em

termos de despesas". ---------------------------------------------------------------------------------

Antes de iniciar a discussão dos assuntos agendados para a ordem do dia o

Senhor José Manuel Abrantes da empresa Letras & Sinais, Lda., procedeu à

apresentação das versões finais dos spots de televisão e rádio relativos à

campanha de esclarecimento no âmbito da eleição da Assembleia Legislativa da

Região Autónoma dos Açores de 14 de outubro de 2012 para validação final

pela Comissão, de modo a permitir o início da respetiva transmissão nos meios

de comuni cação social. ----------------------------------------------------------------------------

o Senhor Presidente, em seguida, fez uma breve exposição sobre a reunião

relativa ao orçamento e plano de atividades da CNE para o ano de 2013
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realizada no dia de hoje pelas 10h15m na Assembleia da República com o

Senhor Secretário-Geral, a Dra. Ana Leal e a Dra. Susana Martins, bem como o

Secretário da Comissão.

o Senhor Presidente informou que as questões colocadas pelo Secretário-Geral

da Assembleia da República se centraram na proposta de criação de mais um

posto de trabalho no mapa de pessoal da CNE, nos valores previstos para a

campanha de esclarecimento no âmbito da eleição dos órgãos das autarquias

locais e nos projetos previstos em plano de atividades para o esclarecimento

quanto à revisão da lei eleitoral autárquica e quanto à reorganização

administrativa do território.

Sem prejuízo dos argumentos apresentados, o Secretário-Geral da Assembleia

da República informou que iria apresentar a proposta de orçamento da

Assembleia no dia 12 de setembro ao Conselho de Administração, proposta

essa que integra o orçamento da CNE, e comunicou que não seria possível

suportar junto do Conselho de Administração a proposta de criação de mais um

posto de trabalho no mapa de pessoal, atentas as orientações anteriormente

transmitidas nesse domínio, nem os projetos relativos à revisão da lei eleitoral

autárquica, que à partida não se verificará, e à reorganização administrativa do

território. Mais informou que, atendendo à limitação em termos de pessoal no

domínio da Secretaria e do Gabinete de Documentação e Biblioteca da CNE, a

Assembleia da República estaria disponível para celebrar um protocolo de

cooperação e apoio que permita, pelo menos, manter o espólio tratado e

atualizado na área documental e de biblioteca da Comissão.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 - Programa da deslocação da CNE à Região Autónoma dos Açores entre 23

e 26 de setembro no âmbito da eleição da Assembleia Legislativa da Região

Autónoma dos Açores de 14 de outubro de 2012

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, o programa da

deslocação da CNE à Região Autónoma dos Açores entre 23 e 26 de setembro
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no âmbito da eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos

Açores, que constitui anexo à presente ata.--------------------------------------------------

2.2 _ Cumprimento do n. o 4 do artigo 5.o do Regimento da CNE _deliberação

de casos urgentes - Aprovação do spot de rádio do PS Açores relativo à

divulgação de um evento de campanha no dia 9 de setembro
III

A Comissão tomou conhecimento da documentação relativa à aprovação do

spot de rádio em apreço, que consta em anexo à presente ata, e ratificou as

deliberações tomadas nos termos e para os efeitos previstos no n.o 4 do artigo 5.°

do Regimento da CNE. O Senhor Dr. João Azevedo manifestou que apesar de

votar favoravelmente não considera como correta, em face da doutrina da

Comissão, que tenha sido permitida a inclusão do adjetivo "grande" no anúncio

em causa.---------------------------------------------------------------------------------------------

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 - Despacho de arquivamento do Ministério Público do DIAP Lisboa na

sequência da participação formulada pela CDU contra o jornal "Metro",

relativa a tratamento jornalístico discriminatório

A Comissão tomou conhecimento do despacho de arquivamento do Ministério

Público do DIAP Lisboa, que constitui anexo à presente ata.---------------------------

3.2 - Despacho de arquivamento do Ministério Público de Vila Nova de Gaia

em processo relativo à prática do crime de recusa de receber reclamações,

protestos ou contraprotestos

A Comissão tomou conhecimento do despacho de arquivamento do Ministério

Público de Vila Nova de Gaia, que constitui anexo à presente ata.--------------------

3.3 - Ata da reunião da CPA n. o 34/XIV de 7 de setembro

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião da CPA n.O34jXIV de 7 de

setembro, que constitui anexo à presente ata. ----------------------------------------------
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E nada mais havendo a tratar, foi dada a reunião por encerrada pelas 12h30m

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

L? -' ..~:;::>
. F~rnandoCostaS?~. ..,

o Secretário da Comissão

?~o~:~~'
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