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ACTA N.° 61/XIII
Teve lugar no dia seis de Setembro de dois mil e onze, a sessão n.
sessenta e um 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, Carla Freire, Carla
Luís, Manuel Machado, João Almeida, Nuno Godinho de Matos e o Senhor
Engenheiro José Victor Cavaco.
Por motivos profissionais, não compareceu à reunião a Senhora Dra. Marta
Fonseca.
A reunião teve início pelas lOh3Om e foi secretariada por mim, Ana Cristina
Branco, Coordenadora dos serviços da Comissão.

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 Participação de cidadão contra a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
por distribuição de material de propaganda à candidatura de Manuel Alegre
juntamente com a publicidade institucional relativa à requalificação urbana
da Praça Velha.
Proc. n.° 50/PR-2011
A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a Informação
que constitui anexo à presente acta e, nos termos e com os fundamentos
constantes da mesma, deliberou arquivar o processo.
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2.2 Participações relativas ao comportamento dos membros de mesa no
exercício das suas funções, no dia da eleição do Presidente da República

—

2011
O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a Informação
que constitui anexo à presente acta e, nos termos e com os fundamentos
constantes da mesma, tomou as seguintes deliberações:
-

Proc. n.°62/PR-2011

Participação de cidadã relativa a voto em branco não registado nos
resultados da Freguesia de Dornelas, concelho de Aguiar da Beira
Remetam-se os elementos do processo ao Ministério Público, por se verificarem
indícios de violação do disposto no artigo 146.° da Lei Eleitoral do Presidente da
República.
-

Proc. n.° 69/PR-2011

Participação de cidadão contra o Presidente da mesa de voto situada na
Escola EB1 da Malvarosa, freguesia de Alverca do Ribatejo (concelho de
Vila Franca de Xira) por recusa em receber reclamação
Advirta-se o senhor presidente da mesa de voto que funcionou na Escola EB1
da Malvarosa, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de
Xira, para em futuros actos eleitorais e no caso de vir a ser designado membro
de mesa, cumprir rigorosamente as regras estabelecidas quanto ao direito dos
cidadãos em apresentar protestos e reclamações perante a assembleia de voto.--

Proc. n.° 72/PR-2011

Reclamação de delegado da candidatura de Aníbal Cavaco Silva relativa a
disposição da câmara de voto na assembleia de voto da freguesia de
Peredo dos Castelhanos (concelho de Torre de Moncorvo)
Arquiva-se o processo por se verificar que os factos participados não constituem
indícios da prática de ilícito eleitoral.
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2.3 Ofício n.° 2045, de 16.08.2011, do Gabinete do Senhor
Governo Regional da Madeira
A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente

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

Jornal da Madeira da deliberação da CNE de 30 de Agosto 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.

2.5 Comunicação do Tribunal Judicial do Funchal do auto de sorteio das listas
apresentadas para a eleição da ALRAM
A Comissão tomou conhecimento da comunicação que constitui anexo à
presente acta.

2.6 Ofício de 30.08.2011 do Senhor Representante da República para a Região
Autónoma da Madeira
A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente
acta.

2.7 Comunicação do responsável do portal sapo.pt relativa a deliberação da
CNE de 31 de Maio p.p. (Proc°60/AR-2011)
A Comissão tomou conhecimento da comunicação que constitui anexo à
presente acta.

2.8 Pedido de esclarecimento da Senhora Presidente da Junta de Freguesia da
Caparica relativa a substituição de membro de mesa na secção de voto n.° 16
Proc° n.° 137/AR-2011
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A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a
que constitui anexo à presente acta e, nos termos e com os

Ltos

constantes da mesma, deliberou arquivar o processo.

2.9 Ofício n.° 1455/GABSG/2011 de 01.09.2011 do Gabinete da Senhora
Secretária-Geral da Assembleia da República relativo ao orçamento da CNE
para 2012
A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente acta
e, por unanimidade dos Membros presentes, aprovou a reformulação do
projecto de orçamento da Comissão para o ano de 2012, sem prejuízo da análise
da sua repercussão no Plano de Actividades.

2.10 Pedido de informação do Secretário do Governo Civil do Porto relativo
ao destino da documentação presente à assembleia de apuramento distrital no
âmbito da eleição do Presidente da República
A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes a Informação
que constitui anexo à presente acta.

2.11 Eleição dos Deputados à Assembleia da República, de 5 de Junho de 2011
-

Espaços noticiosos da TVI

A Comissão apreciou a Informação que constitui anexo à presente acta e, por
unanimidade dos Membros presentes, deliberou reiterar à estação de televisão
IVI o pedido de envio das gravações dos espaços noticiosos sobre a eleição dos
Deputados à Assembleia da República, de 5 de Junho de 2011, com vista à
apreciação do tratamento jornalístico das candidaturas.

3. OUTROS ASSUNTOS
3.1 Ofício n.° 132/2011, de 05.09.2011, do Tribunal Constitucional no âmbito
do Proc.° n.° 655/2011

—

Autos de Recurso de Actos de Administração Eleitoral
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(Recurso interposto pela empresa Jornal da Madeira Lda. e pelo Director do
Jornal da Madeira da deliberação da CNE de 30 de Agosto p.p. nos processos
n.°s 4, 5, 6, 9, 11 e 12/ALRAM- 2011)
A Comissão tomou nota do ofício e da resposta transmitida ao Tribunal
Constitucional, que constituem anexo à presente acta.
E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 12h30.
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

omissão

Ana Cristina Branco
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