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ATA N.o 76/XIV
Teve lugar no dia um de fevereiro de dois mil e treze, a reunião número seten a
e seis da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na D. Carlos ,
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, Carla Luís, Manuel Machado,

João Almeida,

Álvaro Saraiva, Nuno Godinho de Matos e João Azevedo.----------------------------A reunião teve início pelas 15 horas e 15 minutos 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. ° 75/XIV
A Comissão

aprovou,

por unanimidade

dos Membros

presentes,

a ata da

reunião anterior.------------------------------------------------------------------------------------

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1 - Apreciação do conteúdo da função do porta-voz da CNE e das posições
públicas

contraditórias,

reorganização

em nome

administrativa

da Comissão,

relativas

do território das freguesias

ao impacto

da

no recenseamento

e

no processo eleitoral
O Senhor Dr. Jorge Miguéis fez a seguinte declaração: "Não me parece que as

declarações do porta-voz da CNE, Dr. Nuno Godinho, justifiquem qualquer juízo crítico
da nossa parte. Do meu ponto de vista as declarações em apreço não revestem qualquer
incorreção, representando um ponto de vista possível e respeitável, de idêntico valor ao
emitido pelo Senhor Presidente quando foi inopinadamente

questionado em evento

estranho à CNE."
A Comissão debateu o assunto em apreço tendo deliberado, com o voto contra
do Senhor Dr. Francisco José Martins, que o conteúdo da função do porta-voz
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da CNE é aquele que se encontra devidamente

plasmado no Regimento em

vigor e que, no exercício dessa função e em particular

quando não exista

posição oficial da Comissão, deve o porta-voz procurar atender ao sentido e
sensibilidade da posição que a CNE possa ter sobre as questões que lhe sejam
colocadas.

o Senhor

Dr. Francisco José Martins referiu que o porta-voz procurar atender

ao sentido e sensibilidade da posição que a CNE possa ter sobre as questões que
lhe sejam colocadas e que nunca deve pronunciar-se quando não exista posição
oficial da Comissão sobre o assunto em causa.

o Senhor

Dr. João Azevedo deixou expresso que no caso de o Senhor Dr. Nuno

Godinho

de Matos se afastar, no futuro, dessa forma de atuação voltará a

chamar a atenção para esse facto.
No que respeita ao impacto da reorganização administrativa

do território das

freguesias no recenseamento e no processo eleitoral, a Comissão deliberou, por
unanimidade

dos Membros presentes, que irá debater o assunto, em breve, de

forma aprofundada

com vista a poder definir uma posição oficial e emitir um

comunicado.-----------------------------------------------------------------------------------------

3. OUTROS ASSUNTOS
Com respeito ao pedido de audiência com S. Exa. a Presidente da Assembleia
da República, a Comissão deliberou confirmar a sua disponibilidade

para a

realização da mesma no dia 5 de fevereiro de 2013 pelas llh, com exceção do
Senhor Dr. Nuno Godinho de Matos que não poderá estar presente por motivos
profissionais,

sendo que a reunião do plenário se mantém agendada

para o

mesmo dia.------------------------------------------------------------------------------------------Foram

distribuídos

procedimento

as versões

de trabalho

dos documentos

relativos

ao

de contratação pública a iniciar no âmbito das campanhas

de

esclarecimento quanto às eleições dos órgãos das autarquias locais, quanto ao
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recenseamento

eleitoral e quanto ao impacto da reorganização

administrativa

do território das freguesias no recenseamento e processo eleitoral.-------------------

E nada mais havendo a tratar, foi dada a reunião por encerrada pelas 17 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

P~'~'4~.
Paulo Madeira
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