Comissão Nacional de Eleições

ACTA N.° 35/XIII

Teve lugar no dia vinte e três de Fevereiro do ano de dois mil e onze, a
sessão número trinta e cinco 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 os Senhores Drs. Cana Luís, Manuel Machado, João
Almeida, Francisco José Martins e o Senhor Engenheiro José Victor Cavaco.

--

Por motivos profissionais não compareceram à reunião os Senhores Drs.
Jorge Miguéis, Cana Freire, Marta Fonseca e Nuno Godinho de Matos.
A reunião teve início pelas 10.00 horas e foi secretariada por mim, Joaquina
Maria Alves Martins Amorim, Secretário da Comissão.
Mapa-calendário da eleição autárquica intercalar para a Assembleia de
Freguesia de S. Miguel do Mato (AroucalAveiro)

—

dia 10 de Abril de 2011

O Senhor Presidente submeteu à apreciação da Comissão o Mapa-Calendário
que constitui anexo à presente acta. Considerando o prazo previsto para a
publicação do mapa das operações eleitorais a Comissão aprovou, por
unanimidade dos Membros presentes, o Mapa-Calendário que deverá ser
submetido a ratificação na próxima reunião.
A Senhora Dra. Cana Luís e o Senhor Engenheiro José Victor Cavaco
entraram na reunião depois da aprovação deste assunto.
Audição da Comissão Nacional de Eleições na Comissão de Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias
A Comissão apreciou a acta da reunião de vinte e dois de Fevereiro da
assembleia de apuramento geral da eleição do Presidente da República, bem
como os documentos distribuídos na reunião para preparação da audição na
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre
o mapa dos resultados da eleição do Presidente da República.
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E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 10.30
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

O Secretário da

Joaquina Maria Alves Martins Amorim

