
COMISSÃO NACIONAL DE ELEiÇÕES

ATA N.o 61/XIV

Teve lugar no dia vinte de novembro de dois mil e doze, a reunião número

sessenta e um 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 Juiz

Conselheiro Fernando da Costa Soares.------------------------------------------------------

Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Alexandre de

Jesus, Francisco José Martins, Manuel Machado, João Almeida, Álvaro Saraiva,

Nuno Godinho de Matos e João Azevedo.---------------------------------------------------

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

Secretário da Comissão. -------------------------------------------------------------------------

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

1.1 - Aprovação da ata da reunião n. o 60/XIV de 13 de novembro

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a ata da

reunião anterior,------------------------------------------------------------------------------------

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 - Caderno de Apoio e Esclarecimentos do dia da eleição - Eleição

Autárquica Intercalar para a Assembleia de Freguesia de 13 de janeiro de 2013

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, o Caderno de

Apoio e o caderno de Esclarecimentos do dia da eleição, documentos de apoio

que se destinam à Eleição Autárquica Intercalar para a Assembleia de Freguesia

que se realizará no dia 13 de janeiro de 2013.-----------------------------------------------

2.2 - Comunicação da DGAEP sobre o Despacho n. o 387612012 - SEAP

relativo ao apuramento de dados sobre a greve de 14 de novembro

A Comissão tomou conhecimento da Comunicação da DGAEP relativa ao

Despacho n.o 3876/2012 - SEAP, cuja cópia constitui anexo à presente ata.--------
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3. OUTROS ASSUNTOS

3.1- Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça quanto a reclamação da SIC na

sequência do Processo de contraordenação n. o 37/AL-2009/TJD

A Comissão tomou conhecimento do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça

supra mencionado que constitui anexo à presente ata.-----------------------------------

3.2 - Ata da reunião da CPA n. o 43/XIV de 15 de novembro

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião da CPA n.O43/XIV, que

constitui anexo à presente ata. -----------------------------------------------------------------

A Comissão apreciou, ainda, os seguintes pontos aditados à ordem de trabalhos

ao abrigo do n.o 3 do artigo 3.° do Regimento:

3.3 - Reorganização administrativa das freguesias do Concelho de Lisboa

O Senhor Dr. João Almeida fez uma breve exposição à Comissão com base no

documento preparado pelo Gabinete Jurídico, que constitui anexo à presente

ata, no qual se realiza um exercício de comparação das freguesias do Concelho

de Lisboa em virtude das alterações introduzidas pela Lei n.o 56/2012, de 8 de

novembro, atento o impacto dessas alterações nos dados do recenseamento

eleitoral que servirá de base aos próximos atos eleitorais. O Senhor Dr. Jorge

Miguéis disponibilizou-se para enviar os dados mais recentes do número de

eleitores dessas freguesias e, ainda, das restantes freguesias a nível nacional,

para completar a ferramenta a disponibilizar no sítio da CNE na Internet

relativa ao cálculo do número de proponentes e candidatos para a preparação

das candidaturas dos grupos de cidadãos eleitores.---------------------------------------

3.4 - Realização de reunião extraordinária da CNE no dia 22 de novembro

A Comissão, sob proposta do Senhor Dr. Francisco José Martins e obtendo a

unanimidade dos Membros presentes, tomou a decisão de realizar no dia 22 de

novembro uma reunião extraordinária, ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo

2.° do Regimento, para apreciação da questão relativa aos limites à renovação

sucessiva de mandatos dos presidentes dos órgãos executivos das autarquias

locais, no quadro da aplicação da Lei n° 46/2005, de 29 de agosto.--------------------
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E nada mais havendo a tratar, foi dada a reunião por encerrada pelas 12h30m

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

Fernando Costa Soares

o Secretário da Comissão

V~Lc~'''-.
Paulo Madeira
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