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Comissão Nacional de Eleições

ACTA N.° 63/XIII

Teve lugar no dia vinte de Setembro de dois mil e onze, a sessão número

sessenta e três 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 Fernando da Costa Soares.

Compareceram à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Cana Freire, Marta

Fonseca, Cana Luís, Manuel Machado, João Almeida e o Senhor Engenheiro

José Victor Cavaco.

Por motivos profissionais, não compareceu à reunião o Senhor Dr. Nuno

Godinho de Matos.

A reunião teve início pelas 11horas e foi secretariada por mim, Ana Cristina

Branco, Coordenadora dos serviços da Comissão, a quem cabe o exercício das

funções de Secretário da Comissão nos termos do Despacho do Senhor

Presidente de 31 de Agosto de 2011.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

última reunião.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 Recurso interposto pela empresa Jornal da Madeira Lda. e pelo Director do

Jornal da Madeira da deliberação da CNE de 13 de Setembro p.p. nos

processos n.°s 4, 5, 6, 9, 11 e 12/ALRAM- 2011

A Comissão tomou conhecimento do teor do recurso que constitui anexo à

presente acta.
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2.2 Participações contra o “Jornal da Madeira” por tratamento jornalístico

discriminatório (Proc.°s n°s 13, 14, 16 e 17 /ALRAM-2011)

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

unanimidade dos Membros presentes, deliberou aguardar a decisão do

Tribunal Constitucional relativamente ao recurso a que se refere o ponto 2.1,

dado tratar-se de processos semelhantes.

2.3 Sorteio dos tempos de antena

A Comissão tomou conhecimento do resultado do sorteio realizado no dia 16 de

Setembro p.p. constante do documento que constitui anexo à presente acta.

2.4 Apuramento geral dos resultados da eleição para a Assembleia Legislativa

da Região Autónoma da Madeira

O Senhor Dr. João Almeida deu conhecimento ao plenário da reunião que teve

lugar no dia 16 de Setembro p.p. no Palácio de São Lourenço, residência oficial

do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, sobre a

aplicação informática desenvolvida pela CNE para, entre outros, facilitar o

apuramento oficial dos resultados eleitorais pelas entidades e serviços com

intervenção no processo eleitoral regional, na qual estiveram presentes a

Senhora juíza presidente e o secretário da assembleia de apuramento geral, a

Senhora Chefe de Gabinete do Representante da República e funcionários dos

serviços, o Senhor Director Geral da Administração Pública Regional e

representantes das Câmaras Municipais do Funchal, de Santa Cruz e de

Machico que manifestaram o apoio à utilização daquela aplicação nas operações

de apuramento na eleição em referência.

2.5 Ofício n.° 10712/ERCI2O11, de 8 de Setembro, relativo a Deliberação

2/PLU/2011 (Queixa do CDS-PP Açores contra a Lusa- Agência de Notícias de

Portugal S.A.)
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A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente acta.-

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 Pedido de colaboração da Associação Cívica Transparência e Integridade

(TIAC)

A Comissão deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, adiar a

apreciação deste assunto para a próxima reunião.

E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 12h00.

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

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Coordenadora dos serviços da

Comissão.

O Presidente da Comissão

Fernando da Costa Soares

A Coordenadora dos serviços da Comissão

c.-. --
c

Ana Cristina Branco


