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ACTA N." 17l)gII

----Teve 
lugar no dia vinte e seis de Outubro do ano de dois mil " d"r, u{

sessão número dezassete da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões

sita na Av. D. Carlos I, n." 128 - 7.o andar, em Lisboa, sob a presidência do

Senhor fuiz Conselheiro, Dr. Femando Costa Soares.

Compareceram à sessão os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Marta Fonseca, Carla

Lús, Manuel Machado e Francisco fosé Martins.

A reunião teve início pelas 10.30 horas e foi secretariada por mim, foaquina

Maria Alves Martins Amorim, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros Presentes, a acta da última

reuruao

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 Ratificação do Mapa-calendário da eleição do Presidente da República

O plenário ratificou, por unanimidade dos Membros presentes o Mapa-

Calendário que constitui anexo à pÍesente acta, no qual se encontra vertido o

entendimento comunicado pelo Tribunal Constitucional relativo à contagem do

pÍazo para a entreta das candidaturas, realização do sorteio e decisão sobre a

admissão das candidaturas. ----------

2.2 Eleição do Presidente da República - Comunicado sobre trâtamento

jornalístico

O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros Presentes, o comunicado

que constitui anexo à presente acta.

2.3 Nota relativa a propaganda realizada através de meios de publicidade

comercial
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O plenário apreciou u i.,ro.-ffi 
*ffi*ffio*, 

anexo à presente acta

deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, considerar que não viola

o disposto nos artigos 46" da LEOAL os anúncios que contêm um slogan, que se

mantém constante ao longo da campanha, com carácter regular e que não

2.4 Anúncio da coligação de partidos composta pelo Partido Social Democrata

e CDS - Partido Popular à Câmara Municipal de Valongo publicado no fornal

de Notícias

O plenário apreciou a Nota lnformativa que constitui anexo à presente acta e

deliberou arquivar os processos a que a mesma se refere.

2.5 Pedido do Tribunal Constitucional relativo a dados dos candidatos às

eleições para os órgãos das autarquias locais constantes da VPN Eleitoral

O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a Nota

lnformativa que constitui anexo à presente acta, nos termos da qual se conclui

que o pedido de permissão de acesso aos dados dos candidatos às eleições

gerais dos órgãos das autarquias locais constantes da rede privada VPN

Eleitoral deve ser submetido à apreciação da Comissão Nacional de Protecção

2.6 Preenchimento de lacuna do Regimento, nos teÍmos do seu artigo 23"

relativo à designação prescrita no artigo 6", n"l, alínea f), no que concerne ao

modo de eÍectiva vinculação do secretário pessoal

O plenário deliberou, por unanimidade dos Membros Presentes, que a

vinculação do secretário pessoal a que se refere o artigo 6', n" 1, alínea f) deve

ter por fonte uma decisão do presidente, formalizada através de despacho, no

qual será fixada a remuneração do colaborador a admitir, que pode ou não ter

vínculo à administração pública. Este despacho pode ser revogado a todo o

constitua um apelo ao voto.

de Dados. --
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tempo e cessa os seus efeitos com a cessação de funções do Presidente da

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 Comunicação do PCP relativa aos locais de Íuncionamento das

assembleias de voto no concelho de Cinfães

O plenário tomou conhecimento da cornunicação que constitui anexo à presente

acta

E nada mais havendo a tratar, Íoi dada por encerrada a sessão pelas 13h.00. ---
Para constar se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor

Presidente e por mim, Secretário da Comissão

Presidente da Comissão

Fernando Costa Soares

O Secretário da Comissão

AI q.--r--^^
Joaquina Martins

Comissão.


