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ATA N.o 59/XIV

Teve lugar no dia seis de novembro de dois mil e doze, a reunião núme o

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

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, Francisco José

Martins, Carla Luís, Manuel Machado, João Almeida 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. o 58/XIV de 30 de outubro

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a ata da

reunião anterior.------------------------------------------------------------------------------------

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 - Pedido de parecer sobre a interpretação e aplicação da Lei n° 46/2005, de

29 de agosto, relativa aos limites à renovação sucessiva de mandatos dos

presidentes dos órgãos executivos das autarquias locais (Proc. o n. o 4/2012)

A Comissão deliberou que iria dar resposta ao Jornal Gazeta de Lagoa, em

conformidade com o que foi solicitado, no sentido de se esclarecerem as

questões relativas à verificação dos requisitos da elegibilidade dos candidatos,

ficando adiada para a próxima reunião do plenário a aprovação da redação

final da resposta a facultar. ----------------------------------------------------------------------

2.2 - Ofício da Entidade Reguladora para a Comunicação Social sobre o

assunto "Legislação Eleitoral"

A Comissão tomou conhecimento do pedido de reunião entre o Conselho

Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e a Comissão

Nacional de Eleições, tendo por agenda os assuntos de interesse comum
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relacionados com a problemática do exercício da atividade de comunicação

social em períodos eleitorais, com especial preocupação quanto ao cumprimento

do princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento das diversas

candidaturas. A Comissão entendeu que a realização da reunião em causa é

pertinente devendo ser encetados contactos entre os serviços de apoio da CNE e

da ERC com vista a acertar a data e as condições de realização da mencionada

reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 - Mapa de Pessoal da CNE para 2013 - Análise do recrutamento de um

trabalhador para o posto de trabalho previsto e não ocupado na área de

Secretaria

A Comissão prosseguiu a discussão iniciada no ponto 3.1 da reunião do

passado dia 30 de outubro relativa ao eventual recrutamento de um

trabalhador, com vínculo à administração pública, para o posto de trabalho

previsto e não ocupado na área de Secretaria no mapa de pessoal da CNE para

2013. Assim, com vista a acautelar atempadamente a ocupação do mencionado

posto de trabalho, atendendo quer à necessidade de adaptação às funções, quer

ao volume de trabalho inerente ao processo eleitoral autárquico, foi deliberado,

por unanimidade dos Membros presentes, iniciar um procedimento de

recrutamento através de cedência de interesse público ao abrigo do disposto no

artigo 22.0 do Regimento da CNE, designando-se, desde já, para o júri o Senhor

Dr. João Azevedo, que presidirá, a Senhora Dra. Carla Luís e o Senhor Dr. Paulo

Madeira como vogais efetivos, bem como o Senhor Álvaro Saraiva e o Senhor

Dr. Alexandre de Jesus, como vogais suplentes.-------------------------------------------

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1- Pedido de reunião para apresentação do projeto Órgãos de Soberania, de

Cidadania e de Regulação - Ensino Básico e Secundário

A Comissão tomou conhecimento do pedido de reunião da Temática Específica

relativo ao projeto, de interesse nacional, designado "Órgãos de Soberania, de

Cidadania e de Regulação - Ensino Básico e Secundário", realizado em parceria
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com o Governo da República Portuguesa e todos os outros Órgãos de Soberania,

tendo deliberado, por unanimidade dos Membros presentes, solicitar à referida

empresa o envio de documentação pertinente relativa ao projeto em causa de

modo a que a Comissão esteja habilitada a pronunciar-se sobre esta matéria.------

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

o Secretário da Comissão

\2~~~~.
Paulo Madeira
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