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---Teve

lugar no dia vinte de ]ulho do ano de dois mil e dez, a

sessão

número dez da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Av.

D. Carlos I, n.o 128

-

7." atdar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor ]uiz

Conselheiro, Dr. Fernando Costa Soares.

Compareceram à sessão os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Carla Freire, Marta
Fonseca, Carla Luís, João Almeida, Francisco josé Martins e Nuno Godinho de

Por motivos profissionais não compareceram à sessão o Senhor Dr. Manuel
Machado e o Senhor Engenheiro José Victor Cavaco.

A reunião teve início pelas

10.30 horas e

foi secretariada por mim, foaqúna

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 última
sessao.

2.

--------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 Registo de emissão

correspondente ao exercício do direito de antena

(Rádio Diana, Évora)

O plenário aprovou, por

unanimidade dos Membros presentes,

a

Nota

Informativa que constitui anexo à presente acta e, nos termos e com os
fundamentos constantes da mesma, deliberou arquivar o processo.

2.2 Processo de

Arguido: Rádio

Contra-Ordenação no 4/AL-INT/CML-2007
e

filD

Televisão de Portugal, SA

Assunto: TÍatamento jornalístico discriminatório

-

violação dos artigos 40' e

49o da Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais.
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O plenário aprovou, com o voto contra do Senhor Dr. foão Almeida e o voto de
abstenção da Senhora Dra. Carla Luís, a Nota Informativa que constitui anexo à

presente acta e, nos termos e como os fundamentos constantes da mesma,
deliberou arquivar o processo.
Sobre este assunto

o

--_-

Senhor Dr. foão Almeida referiu que votou contra o

arquivamento do processo por entender que é possível obter junto da Entidade

das Contas e Financiamentos Políticos

a

relação

de todas as

iniciativas

promovidas pelas candidaturas.

2.3 Comunicação da Associação CAP MAGELLAN relativa aos materiais
produzidos p:rÍa a campanha de esclarecimento cívico Eleições Presidenciais
2071

O plenário aprovou os materiais que constituem anexo à

Presente acta e

deliberou transmitir à Associação CAP MAGELLAN as alterações referidas na

Nota que constitui anexo à presente acta, bem como a alteração do texto do

cartaz, substituindo-se lnforma-te:
7uu7o .cne ,pt

totwo.capmagellan.org

por

lnformale:

.

O Senhor Dr. Francisco fosé Martins entrou na reunião depois da apreciação

e

da votação deste assunto.

3. OUTROS ASSUNTOS
3.1 Levar à consideração da Comissão Permanente a vantagem de ser realizada

uma reunião, com o Presidente e ainda antes do início do período de férias, a

Íim de se começaÍ a elaborar - não só as linhas gerais, mas também já
algumas especificações - o projecto de Regimento da Comissão
O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a realização da
reunião com a Comissão de Acompanhamento para debater alguns aspectos do
projecto de Regimento da Comissão.
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Senhor Dr. Francisco

sobre

se

o

f..é

Mrfllã:mfiiffio t"*o.

Presidente informação

documento relativo ao Regimento seria objecto de apreciação,

discussão e votação em sessões plenárias da CNE, tendo-lhe sido respondido

que obviamente a proposta de Regimento seria levada a plenario para tais
efeitos.

3.2 Fax da Direcção-Geral de Política externa relativo ao Projecto de Resolução

sobre o Manual das Missões de Observação Eleitoral da CPLP e o Código de
Conduta do Observador Eleitoral da CPLP

O plenário tomou conhecimento do fax que constitui anexo à presente acta

e

deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, transmitir à DrecçãoGeral de Política Externa que não tem objecções ao Projecto de Resolução
apresentado.

3.3 OÍício

n" 885/GABSG

12010

da Senhora Secretária-Geral da Assembleia da

República relativo à elaboração do Orçamento da CNE para 2011
O plenário tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente acta. -E

nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 12h.00.

Para constar se lavrou

a presente acta que vai ser assinada pelo

----

Senhor

Presidente e por rnim, Secretário da Cornissão.

O Presidente da Comissão

Costa Soares

O Secretário da

_fP.^

mrssao

I
Joaquina Martins
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