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Teve lugar no dia sete de janeiro de dois mil e catorze, a reunião número cento e

vinte e oito da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na D.

Carlos I, n.o 128 - 7.° andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz

Conselheiro, Fernando Costa Soares. ---------------------------------------------------------

ATA N.o 128/XIV

Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Mário

Miranda Duarte, Francisco José Martins, Carla Luís, João Tiago Machado, João

Almeida, Álvaro Saraiva, Domingos Soares Farinho e João Azevedo.---------------

A reunião teve início pelas 11 horas e foi secretariada por mim, Paulo Madeira,

Secretári o da Comissão. --------------------------------------------------------------------------

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 - Aprovação da ata da reunião n. ° 127/XIV, de 17 de dezembro

A Comissão aprovou a ata da reunião n.o 127jXIV, de 17 de dezembro, cuja

cópia consta em anexo à presente ata.--------------------------------------------------------

2.2 - Contestação da CNE à ação popular interposta pela Norma - Associação

para a Proteção de Direitos Civis e Sociais

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a contestação

da CNE à ação popular interposta pela Norma, cuja cópia do projeto elaborado

pelo Senhor Dr. André Lucas consta em anexo à presente ata.-------------------------

2.3 - Resposta da CNE ao ofício da Secretária-Geral da AR relativo a concurso

de recrutamento de um jurista para a Comissão

o Senhor Dr. Francisco José Martins entrou na reunião neste ponto da ordem de

trabalhos.

A Comissão ratificou, por maioria dos Membros presentes com a abstenção do

Senhor Dr. Francisco José Martins, a resposta remetida à Senhora Secretária-
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Geral da AR, em regime de substituição, cuja cópia consta em anexo, na

sequência do ofício em que se manifestavam preocupações por parte do

Conselho de Administração da AR face à publicitação do concurso de

recrutamento de um jurista para a Comissão.----------------------------------------------

2.4 - Informação n. o 14/CSA/2013 relativa à implementação do SRH "Sistema

de Recursos Humanos"

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a Informação

n.o 14/CSA/2013, cuja cópia consta em anexo à presente ata, e deliberou que

sejam desencadeados os procedimentos tendentes à implementação do SRH

pelos serviços de apoio da CNE.---------------------------------------------------------------

2.5 - Despacho do Ministério Público de Olhão relativo a participações contra

vários presidentes de junta de freguesia por não disponibilização de

espaços adicionais de propaganda

A Senhora Dra. Carla Luís entrou na reunião neste ponto da ordem de

trabalhos.

A Comissão tomou conhecimento do despacho do Ministério Público de Olhão,

cuja cópia consta em anexo.---------------------------------------------------------------------

2.6 - Participação do Bloco de Esquerda contra a Junta de Freguesia de

Alfragide por remoção de propaganda após a eleição AL 2013

A Comissão tomou conhecimento da participação do Bloco de Esquerda contra

a Junta de Freguesia de Alfragide, cuja cópia consta em anexo, tendo

deliberado, por unanimidade dos Membros presentes, notificar os visados para

se pronunciarem sobre a comunicação em apreço.----------------------------------------

2.7 - Doação de cartazes de propaganda político-eleitoral à CNE

A Comissão aprovou, por unanimidade, a minuta de contrato de doação à CNE

de um conjunto de cerca de 80 cartazes de propaganda político-eleitoral do

período do 25 de abril de 1974 e anos seguintes por parte do Senhor Dr. Manuel

Carvalho, agendando-se a assinatura do contrato para o dia 9 de janeiro.----------
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Conforme solicitado pelo Doador, no momento da concretização desta

importante doação, regista-se a seguinte declaração:

"Ao fazer a doação, gostaria de deixar registado que a colecção que tenho na minha posse

é constituída principalmente pelos cartazes que eu próprio recolhi no quadro da minha

militância nos anos de 1974-1975 numa das juventudes partidárias; contudo, alguns

dos cartazes podem ter sido recolhidos na mesma época pelo meu irmão mais novo, Eng.

Luís Cansado Carvalho; e outros cartazes provêm ainda do acervo da "Casa de Portugal

em Macau" em Macau (China), cidade onde prestei funções enquanto Cônsul-Geral de

Portugal nos anos de 2009-2013. Neste contexto assinalo que esta colecção de cartazes

foi exibida em abril de 2010 numa exposição comemorativa do 36° aniversário do 25 de

Abril, que teve lugar no edifício da Fundação Oriente em Macau".--------------------------

2.8 - Atas das reuniões da CP A n. Os89 e 90/XIV, respetivamente de 19 e 27 de

dezembro

A Comissão tomou conhecimento das atas da reunião da CPA 89 e 90jXIV,

respetivamente de 19 e 27 de dezembro, cujas cópias constam em anexo.----------

E nada mais havendo a tratar, foi dada a reunião por encerrada pelas 12 horas.--

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

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretário da Comissão.---------------

o Presidente da Comissão

o Secretário da Comissão

J.-L.CL,~~
Paulo Madeira
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