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Comissão Nacional de EIeiçes

ACTA N.° 321X111

Teve lugar no dia 1 de Fevereiro do ano de dois mil e onze, a sessão

número trinta e dois da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões

sita na Av. D. Carlos 1, n.° 128 — 70 andar, em Lisboa, sob a presidência do

Senhor Juiz Conselheiro, Dr. Fernando Costa Soares.

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

Fonseca, Cana Luís, Manuel Machado, João Almeida, Francisco José Martins,

Nuno Godinho de Matos e o Senhor Engenheiro José Victor Cavaco.

A reunião teve início pelas 11.00 horas e foi secretariada por mim, Joaquina

Maria Alves Martins Amorim, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

1.1 O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a acta da

última reunião.

A Senhora Dra. Cana Luís entrou na reunião depois da aprovação deste

assunto.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 Participações remetidas à Comissão referentes a dificuldades no

exercício do direito de voto — eleição do Presidente da República

A Comissão apreciou a informação que constitui anexo à presente acta e

tomou a seguinte deliberação:

Remetam-se cópias das participações recebidas e da Informação à Direcção-Geral de

Administração Interna, por ser a entidade competente para a organização,

manutenção e gestão da base de dados do recenseamento eleitoral (BDRE) e do

sistema de informação e gestão do recenseamento eleitoral (SIGRE) e à Comissão

Nacional de Protecção de Dados, por ser a entidade competente para acompanhar e

fiscalizar as operações de organização e gestão da BDRE e do SIGRE.
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2.2 Ratificação do Comunicado da CNE de 25 de Janeiro

A Comissão ratificou, por unanimidade dos Membros presentes, o

comunicado que constitui anexo à presente acta.

Sobre o texto do comunicado o Senhor Dr. Nuno Godinho de Matos referiu

que o sexto parágrafo deveria ter ficado com a seguinte redacção: “... detém

a CNE os poderes que a lei lhe outorga ...“.

O Senhor Dr. Francisco José Martins solicitou que constasse da acta que o

C) comunicado da CNE emitido no dia da eleição foi aprovado, naquele dia, por

unanimidade, após apreciação e fixação do seu conteúdo como pressuposto

da obtenção da concordância de todos sobre o texto do mesmo. Verificou, no

entanto, que, na reunião seguinte, foi referido por alguns Membros da

Comissão que não tinham aprovado a emissão do referido comunicado,

tendo sido, por esse motivo, alterado, com o acordo dos Membros presentes,

o texto da acta submetida a aprovação.

O Senhor Dr. Jorge Miguéis entrou na reunião depois da apreciação deste

assunto.

2.3 Comunicação da Senhora Presidente da Assembleia de Apuramento

Distrital de Santarém relativa a envelope remetido pelo Ministério dos

Negócios Estrangeiros com dois votos antecipados

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a

Informação que constitui anexo à presente acta e, nos termos e com os

fundamentos constantes da mesma, tomou a seguinte deliberação:

Remeta-se o envelope que contém os boletins de voto à Senhora Presidente da

Assembleia de Apuramento Distrital de Santarém e notifique-se o Senhor Presidente

da Junta de Freguesia de Moita do Norte para se pronunciar sobre os factos a que a

comunicação da Senhora Presidente da Assembleia de Apuramento Distrital se

reporta.
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2.4 Actas de apuramento distrital remetidas pelas Assembleias de

apuramento distrital da Região Autónoma da Madeira, de Setúbal e de Vila

Real

A Comissão tomou conhecimento das actas das assembleias de apuramento

distrital da Região Autónoma da Madeira, de Setúbal e de Vila Real.

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 Comunicação da TVI relativa a acesso aos resultados do escrutínio

provisório

A Comissão tomou conhecimento da comunicação que constitui anexo à

presente acta.

3.2 Ofício n° 1140815, de 25 de Janeiro, dos Serviços do Ministério Público

de Seja

A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente

acta.

A Senhora Dra. Marta Fonseca entrou na reunião depois da apreciação deste

assunto.

No âmbito da preparação da eleição da Assembleia Legislativa da Região

Autónoma da Madeira a realizar no corrente ano, a Comissão deliberou, por

unanimidade dos Membros presentes, aprovar a sua deslocação àquela

Região Autónoma, com início no próximo dia 26 de Junho, para reunir com

as entidades oficiais e com as forças políticas concorrentes à eleição.

E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 12.30

horas.

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

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

Fernando Costa Soares

•

•

O Secretário da Cmissão

Joaquina Maria Alves Martins Amorim


