
9

___

7/vrah

____

Comissão Nacional de Eleiçóes /
ACTA N.° 40/XIII

Teve lugar no dia vinte e nove de Março do ano dois mil e onze, a

sessão número quarenta 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 todos os Membros da Comissão.

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, a acta da

tiltima reunião.

Antes de entrar na ordem do dia o Senhor Presidente deu conhecimento à

Comissão da proposta apresentada pela empresa Letras e Sinais para o

desenvolvimento de uma campanha de esclarecimento dos cidadãos sobre o

recenseamento eleitoral.

O Senhor Dr. João Almeida referiu que o pedido de apresentação de proposta

à empresa Letras e Sinais teve subjacente a necessidade urgente de ser

desenvolvida uma campanha de esclarecimento dos cidadãos sobre o

recenseamento, a fim de serem evitadas situações como as que se verificaram

na última eleição presidencial.

Esta campanha, deverá ter início no mais curto espaço de tempo possível, na

RTP, e deverá ser precedida de uma comunicação do Senhor Presidente aos

órgãos de comunicação social.

A Comissão apreciou a proposta apresentada pela empresa Letras e Sinais,

bem como as alterações sugeridas pelo Senhor Dr. João Almeida que

constituem anexo à presente acta e deliberou, por unanimidade dos Membros

presentes aprovar a realização da referida campanha de esclarecimento, com

as alterações que estão assinaladas naquele anexo.
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O Senhor Dr. Francisco José Martins entrou na reunião depois da apreciação

deste assunto.

O Senhor Dr. João Almeida referiu, ainda, a necessidade de ser desenvolvida

uma campanha de esclarecimento e de apelo ao voto se se concretizar a

realização de eleições antecipadas para a Assembleia da República. A

Comissão deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, proceder a

um ajuste directo, com dispensa de outras formalidades, face à extrema

urgência, convidando para o efeito todas as empresas que apresentaram

propostas no âmbito do concurso de concepção para adjudicação da

campanha de esclarecimento dos cidadãos relativa à eleição da Assembleia

Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

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

de se reduzirem os gastos com esta campanha.

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

assunto.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 Parecer sobre os Projectos de Lei n°s. 526IXII2a (CDS-PP), 527IXII2a (BE)

e 535IXII2â (CDS-PP)

A Comissão aprovou, com o voto de abstenção do Senhor Dr. Francisco José

Martins, o Parecer que constitui anexo à presente acta e deliberou remetê-lo à

Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

2.2 Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência — Contributo da Comissão Nacional de Eleições para o

Relatório Nacional sobre a aplicação da Convenção

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a

Informação que constitui anexo à presente acta.



3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 Relatório apresentado pelo Conselho das Comunidades Portuguesas

A Comissão tomou conhecimento do Relatório que constitui anexo à presente

acta.

A Comissão deliberou, ainda, por unanimidade dos Membros presentes

indicar o Senhor Dr. João Almeida para participar no Painel II: Participação

Cívica e Cidadania, no âmbito da reunião plenária do Conselho das

Comunidades Portuguesas.

3.2 Ofício n° 1630151 de 15.03.2011 dos Serviços do Ministério Público de

Ponte de Lima

A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente

acta e deliberou, por unanimidade dos Membros presentes recomendar aos

membros da mesa em causa que, em futuros actos eleitorais, observem

rigorosamente o disposto na Lei Eleitoral.

3.3 Ofício n° 11451013 de 15.03.2011 dos Serviços do Ministério Público da

Comarca da Grande Lisboa - Noroeste

A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente

acta.

3.4 Comunicação do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Algueirão,

Mem Martins

A Comissão tomou conhecimento da Comunicação que constitui anexo à

presente acta e deliberou transmitir ao Senhor Presidente da Junta de

Freguesia de Algueirão, em Mem Martins, que já está em curso uma

campanha de esclarecimento dos cidadãos sobre o recenseamento,

promovida pela Comissão.

Comissão Nacional de Eleições



3. OUTROS ASSUNTOS

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.

O Presidente da Comissão

O Secretário da,Comissão

Joaquina Maria Alves Martins Amorim
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