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ACTA N.° 42/XIII
Teve lugar no dia doze de Abril do ano dois mil e onze, a sessão
número quarenta e dois 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
Aprovação da acta da sessão anterior
A Comissão aprovou, com os votos de abstenção dos Senhores Drs. João
Almeida e Manuel Machado, a acta da última reunião.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1 Eleições Intercalares na freguesia de Canedo (Sta. Maria da Feira)

—

22

de Maio de 2011
A Comissão apreciou a informação que constitui anexo à presente acta e
tomou conhecimento do ofício do Senhor Governador Civil de Aveiro que
designou o dia 12 de Junho para as eleições intercalares na freguesia de
Canedo.

2.2 Campanha de esclarecimento da eleição para a Assembleia da
República

—

proposta seleccionada

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a proposta
que constitui anexo à presente acta e deliberou remeter cópia da mesma ao
Conselho de Administração da Assembleia da República reiterando o pedido
de reforço orçamental

já solicitado, sem o qual não é possível executar a

campanha de esclarecimento dos cidadãos.
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A Comissão deliberou, ainda, dar execução à concepção e artes finais da
campanha de esclarecimento, ficando a adjudicação dos meios sujeita à
concessão do referido reforço orçamental.
Os Senhores Drs. Cana Luís, Nuno Godinho de Matos, Marta Fonseca e Cana
Freire entraram na reunião durante a apreciação deste assunto e participaram
na votação.

2.3 Pedido de esclarecimento da Câmara Municipal de Tomar sobre a
realização das festas anuais numa das freguesias do concelho no dia 5 de
Junho
A Comissão

aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a

Informação que constitui anexo à presente acta.

3. OUTROS ASSUNTOS
3.1 Ofício n° 2286647 dos Serviços do Ministério Público de Fafe
Proc. n° 86-AR12009
A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente
acta.

3.2 Parecer da CCDR Centro relativo ao exercício simultâneo de funções
autárquicas em duas assembleias de freguesia da área do mesmo município
A Comissão tomou conhecimento do parecer que constitui anexo à presente
acta e, por unanimidade dos Membros presentes, tomou a seguinte
deliberação:

A Comissão Nacional de Eleições tomou conhecimento do parecer emitido pela
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro no qual se
conclui “que não há incongruência jurídica entre o artigo 221° da Lei Orgânica n°
1/2001, de 14 de Agosto e o artigo 75° da Lei n° 169/99, dado não existir, pela
primeira disposição, incompatibilidade no desempenho simultâneo de funções
autárquicas em duas assembleias de freguesia do mesmo concelho e, pela segunda
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disposição, ser admissível este exercício sem prejudicar o princípio segundo o qual os
membros dos órgãos são titulares de um único mandato em autarquias diferentes

“.

O referido parecer ignora as situações de inelegibilidade previstas no n° 3 do artigo

70

da LEOAL, as exigências legais relativas à declaração de candidatura a que se referem
os números 3 e 11 do artigo 23° e a consequente sanção prevista no artigo 169° da
mesma lei, induzindo em erro todos aqueles que ao mesmo têm acesso,
designadamente através da internet.
Notifique-se o Senhor Presidente da CCDR do Centro para promover a correcção do
entendimento expresso no referido parecer junto de todas as entidades a quem o
mesmo tenha sido divulgado e comunicar ao Ministério Público as situações de que
tenha conhecimento e que se tenham consolidado com reforço naquele parecer.

3.3 Comunicado oficial da CNE sobre tratamento jornalístico não
discriminatório
A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, o
comunicado oficial que constitui anexo à presente acta.

3.4 Pedido de esclarecimento de cidadão sobre a realização de uma festa em
honra do Padroeiro na freguesia de Vinhó no dia da eleição da Assembleia
da República
Proc. n° 1/AR-2011
A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a
Informação que constitui anexo à presente acta.

3.5 Pedido de esclarecimento da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
sobre a realização de uma procissão e de eventos promovidos pela Câmara
Municipal no dia da eleição da Assembleia da República
Proc. n° 3IAR-2011
A Comissão aprovou, por unanimidade
Informação que constitui anexo à presente acta.

dos Membros presentes, a
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3.6 Pedido de esclarecimento da Câmara Municipal de Sever do Vouga
sobre a realização de arraial em honra de Nossa Senhora da Assunção na
freguesia de Rocas do Vouga
Processo 2IAR-2011

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a
Informação que constitui anexo à presente acta.

3.7 Respostas às perguntas mais frequentes sobre o voto antecipado
A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, as respostas
às perguntas mais frequentes que constituem anexo à presente acta e
deliberou dar conhecimento das mesmas aos Senhores Presidentes das
Câmaras Municipais, salientando que a resposta à pergunta sobre o voto dos
estudantes prevê que, entre 19 e 23 de Maio, devem os cidadãos contactar o
gabinete do presidente da câmara da área do estabelecimento de ensino para
acordar a forma mais eficaz de garantir o exercício do voto, na medida em
que a solução preconizada na lei eleitoral poderá, em muitos casos, constituir
um impedimento ao exercício do voto.

3.8 Reunião da Comissão com a Senhora Secretária de Estado da

Administração Interna
O Senhor Dr. Francisco José Marfins solicitou informação sobre o teor da
reunião da Comissão com a Senhora Secretária de Estado da Administração
Interna no passado dia 1 de Abril. Sobre o assunto o Senhor Presidente
informou que o Senhor Ministro da Administração Interna manifestou
interesse e disponibilidade no sentido de se estabelecer uma colaboração com
a CNE com vista ao esclarecimento dos cidadãos sobre o recenseamento
eleitoral.
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E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 12.30
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

Fernando Costa Soares

O Secretário da Comissão
-<

Joaquina Maria Alves Martins Amgriii

