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COMISSÃO NACIONAL DE ELEiÇÕES

ATA N.o 47/XIV
Teve lugar no dia catorze de agosto do ano dois mil e doze, a reunião número
quarenta e sete da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na
Av. D. Carlos I, n.o 128 - 7.° andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Dr.
Manuel

dos

Santos

Machado,

em

substituição

do

Senhor

Presidente.

Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Alexandre de Jesus, Francisco
José Martins e João Azevedo. ------------------------------------------------------------------A reunião teve início pelas 11.00 horas e foi secretariada

por mim, Paulo

Madeira, Secretário da Comissão. -------------------------------------------------------------

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Ainda antes do Período da Ordem do Dia e constatada a falta de quórum em
virtude de não estar presente a maioria dos membros da Comissão, os Membros
presentes

tomaram

conhecimento

dos elementos referentes a cada um dos

assuntos constantes da ordem do dia, tendo decidido submeter os documentos
constantes dos pontos 2.1 e 2.2 da ordem do dia ao procedimento

previsto no

artigo 5° do Regimento da Comissão. -------------------------------------------------------Os Membros presentes tomaram,
reuniões

anteriores,

ainda, conhecimento

tendo a sua aprovação

das atas relativas às

ficado adiada para a próxima

reunião, bem como da Informação n.o 124/GJ/2012

na qual se apresenta

o

resumo das diligências realizadas no quadro da Campanha de esclarecimento
relativa ao recenseamento eleitoral no âmbito da eleição da ALRAA-2012, que
se tr anscrev e em segui da: ------------------------------------------------------------------------

"Na sequência do compromisso assumido pela Assembleia da República de assegurar as
despesas necessárias à concretização da campanha de apelo à verificação da regularidade
da inscrição no recenseamento eleitoral por parte dos cidadãos, no âmbito da eleição da
ALRAA 2012, foram transmitidos ao Secretário-Geral da Assembleia da República, em
1 de agosto p.p., os orçamentos solicitados pela CNE à RTP Açores e a três associações
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de rádios para a transmissão de 30 spots televisivos na RTP Açores e de 4 spots diários
nas estações de radiodifusão que emitam na Região Autónoma dos Açores, no período de
6 a 13 de agosto, inclusive, face à suspensão da atualização do recenseamento eleitoral
no dia 15 de agosto (Does. em anexo à informação).
Em 7 de agosto p.p., após contacto realizado entre o Senhor Dr. Manuel Machado e o
Senhor Secretário-Geral da AR, e subsequente cooperação estabelecida entre o gabinete
do Secretário-Geral e o gabinete jurídico da CNE sobre a concretização da referida
campanha, foi adjudicada pela AR à RTP Açores e à Associação Portuguesa

de

Radiodifusão (APR) a transmissão dos spots vídeo e áudio, respetivamente, alusivos ao
recenseamento eleitoral, com início em 8 de agosto (Does. em anexo à informação).
Posteriormente à adjudicação verificou-se que a duração dos spots áudio e vídeo excedia
os 3D'previstos nas propostas de orçamento apresentadas, tendo, apesar disso, sido
mantidos os valores inicialmente propostos, quer pela RTP Açores quer pela APR,
atendendo à diminuição de dois dias no período inicialmente previsto de divulgação da
campanha (Does. em anexo à informação). O valor da campanha na RTP Açores é de €
1.350 + 4% de IPC + IV A. O valor da campanha adjudicada à APR é de € 1.154,97
(IVA incluído)."-------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi dada por encerrada pelas 11.30 horas. ------------------------------------Para constar se lavrou a presente
Manuel Machado,

em substituição

ata que vai ser assinada pelo Senhor Dr.
do Senhor Presidente,

e por mim, Paulo

Madeir a, Secretário da Comissão. --------------------------------------------------------------
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