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ACTA N.° 36/XIII

Teve lugar no dia vinte e quatro de Fevereiro do ano de dois mil e

onze, a sessão número trinta e seis da Comissão Nacional de Eleições, na sala

de reuniões sita na Av. D. Carlos 1, n.° 128 — 7.° andar, em Lisboa, sob a

presidência do Senhor Juiz Conselheiro, Dr. Fernando Costa Soares.

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

Cana Luís, Manuel Machado, João Almeida, Francisco José Martins e o

Senhor Engenheiro José Victor Cavaco.

Por motivos profissionais não compareceram à reunião os Senhores Drs.

Cana Freire e Nuno Godinho de Matos.

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

O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, as actas das

últimas reuniões.

O Senhor Dr. Francisco José Martins pediu a palavra e, reportando-se à

audição da CNE na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos,

Liberdades e Garantias, referiu que a Comissão, defendendo a sua própria

imagem, deu um contributo positivo para o esclarecimento das questões

suscitadas em torno dos resultados da eleição do Presidente da República.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 Participações sobre o processo de designação dos membros de mesa das

assembleias de voto na eleição para o Presidente da República de 23 de

Janeiro de 2011

A Comissão apreciou a Informação que constitui anexo à presente acta e, por

unanimidade dos Membros presentes, tomou a seguinte deliberação:
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Remeta-se cópia da presente Informação aos Senhores Presidentes das Cdmaras

Municipais, a todos os intervenientes nos processos e a todos os partidos políticos.

2.2 Participação de cidadão relativa ao modo de descarga utilizado pelos

escrutinadores da mesa de voto de Santa Cruz, freguesia de Silveira,

concelho de Torres Vedras

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a

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

que nas operações de votação, e de forma a assegurar o controlo eficaz dos

eleitores que votaram, e evitar situações de fraude que podem falsear a

verdade da eleição e dos resultados apurados, devem os escrutinadores das

mesas de voto proceder à descarga dos votos nos cadernos eleitorais através

da utilização de caneta esferográfica.

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

assunto.

2.3 Pedido de informação de cidadão sobre a possibilidade de existência de

aparelhos televisivos no interior das assembleias de voto

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a

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

que a instalação de aparelhos televisivos no interior das assembleias de voto

não é proibida pelas diferentes leis eleitorais, não podendo, no entanto, a

utilização daqueles aparelhos perturbar o normal funcionamento das

assembleias de voto e o andamento das operações eleitorais e competindo ao

presidente da mesa e aos restantes membros assegurar a boa prossecução

daqueles trabalhos.

2.4 Participação de cidadão contra o Presidente da Câmara Municipal de

Vila Nova de Famalicão relativa ao exercício do direito de voto antecipado



Proc. n.° 35/PR-2011

A Comissão tomou conhecimento da Informação que constitui anexo à

presente acta.

2.5 Pedido de esclarecimento do delegado de uma candidatura sobre o

acesso e consulta dos cadernos eleitorais junto das mesas de voto

A Comissão aprovou a Informação que constitui anexo à presente acta e

deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, remeter todos os

elementos do processo aos Serviços competentes do Ministério Público por

existirem indícios de violação do disposto no artigo no n° 1 do artigo 147° da

Lei Eleitoral do Presidente da República.

2.6 Ofício n° 1558128, de 10 de Fevereiro, dos Serviços do Ministério

Público de Silves relativo a certidão extraída da Acta da Assembleia de

Apuramento Distrital de Faro no âmbito do inquérito relativo ao Processo

79/11.OTASLV

A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente

acta.

2.7 Pedido de informação do Procurador-Adjunto dos Serviços Ministério

Público de Silves no âmbito do inquérito referente ao Processo

78/11.1TASLV

A Comissão apreciou o pedido de informação que constitui anexo à presente

acta e deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, transmitir ao

Senhor Procurador-adjunto que a lei não prevê qual a entidade competente

para instaurar e decidir os processos de contra-ordenação relativos à

infracção em causa.

2.8 Mapa-calendário da eleição autárquica intercalar para a Assembleia de

Freguesia de 5. Miguel do Mato (Arouca/Aveiro) — dia 10 de Abril de 2011
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A Comissão ratificou, por unanimidade dos Membros presentes, o Mapa-

Calendário que constitui anexo à presente acta.

2.9 Comunicação da Junta de Freguesia de Fafe relativa a ofício dirigido à

Direcção-Geral de Administração Interna

A Comissão tomou conhecimento da comunicação que constitui anexo à

presente acta.

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 Ofício n° 36878/2O11NPP-211-1, de 25 de Janeiro, da PSP de Cascais,

relativo a participação sobre ocorrência em assembleia de voto no dia da

eleição do Presidente da República

A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente

acta.

3.2 Ofício n° 31001/2O11NPP-367-1, de 25 de Janeiro, da PSP do Montijo,

relativo a participação sobre retirada de propaganda da candidatura de

Francisco Lopes

A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente

acta.

3.3 Ofício n° 62/2O11OP, de 4 de Fevereiro, da PSP de Lisboa, relativo a

participação sobre ocorrência em assembleia de voto no dia da eleição do

Presidente da República

A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente

acta.

3.4 Ofício n° 12982341, de 15 de Fevereiro, dos Serviços do Ministério

Público de Vila Nova de Gaia relativo a despacho de arquivamento no

âmbito do Processo 9061/09.6TAVNG (Participação da CDU contra a
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Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia por remoção de propaganda —

Proc° 201/AL-2009)

A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente

acta.

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

assunto.

3.5 Acta n° 2 da Comissão de Acompanhamento

A Comissão tomou conhecimento da acta da Comissão de Acompanhamento

que constitui anexo à presente acta.

Sobre este assunto o Senhor Dr. Francisco José Martins referiu a necessidade

de a Comissão de Acompanhamento evitar deliberar sobre questões que não

tenham sido delegadas pelo plenário e que, pelo seu melindre e natureza,

careçam de um debate alargado a todos os Membros.

Pelos Membros presentes que integram a Comissão de Acompanhamento foi

dito que sempre tiveram presente a observação supra que, aliás, se encontra

plasmada nas normas regimentais.

3.6 Mapa Oficial com os resultados da eleição para a Presidência da

República realizada em 23 de Janeiro de 2011

A Comissão tomou conhecimento da Acta da Assembleia de Apuramento

Geral de 22 de Fevereiro e aprovou, por unanimidade dos Membros

presentes, a rectificação ao Mapa do Resultados da Eleição que constitui

anexo à presente acta.

E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 13.00

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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