Comissão Nacional de Eleições

ACTA N.° 37/XIII
Teve lugar no dia um de Março do ano de dois mil e onze, a sessão
número trinta e sete da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões
sita na Av. D. Carlos 1,

n.°

128

—

7•0

andar, em Lisboa, sob a presidência do

Senhor Juiz Conselheiro, Dr. Fernando Costa Soares.
Compareceram à sessão os Senhores Drs. Jorge Miguéis, 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.
Cana Freire, Marta Fonseca e Nuno Godinho de Matos.
A reunião teve início pelas 11.00 horas e foi secretariada por mim, Joaquina
Maria Alves Martins Amorim, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a acta da
última reunião.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1 Participações de cidadãos com dificuldades de locomoção relativas a
falta de acessibilidade às assembleias de voto
Proc. n° 59/PR-2011
Proc. n° 64/PR-2011

A Comissão aprovou a Informação que constitui anexo à presente acta e, por
unanimidade dos Membros presentes, tomou a seguinte deliberação:

Recomenda-se aos Senhores Presidentes das Câmaras Municipais de Lisboa e da
Amadora que, em futuros processos eleitorais e em colaboração estreita com as Juntas
de Freguesia, sejam devidamente acauteladas as necessidades especiais dos cidadãos
portadores de deficiência ou com dficuldades de locomoção, para que estes possam,
em condições adequadas, exercer o direito de voto que lhes assiste.
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Dê-se conhecimento da presente deliberaçõo à Associaçõo Portuguesa de Deficientes.
2.2 Participação da candidatura de Francisco Lopes por o Secretário e o
Tesoureiro da Junta de Freguesia de Fail, no concelho de Viseu, fazerem
parte da mesa da assembleia de voto
Proc. n° 58/PR-2011
A Comissão aprovou a Informação que constitui anexo à presente acta e, por
unanimidade dos Membros presentes, tomou a seguinte deliberação:

Reitera-se o entendimento da Comissão, oportunamente transmitido a todos os
Presidentes das Câmaras Municipais, no sentido de não ser recomendável a
participação de membros das Juntas de Freguesia nas mesas das secções de voto, dado
que terão de garantir o funcionamento dos serviços da Junta de Freguesia pelo tempo
da votação, sendo claro que existe impedimento objectivo relativamente ao presidente
da junta e ao seu substituto legal, já que, sem ambos não será garantida a permanente
direcção do seu trabalho.
2.3 Pedido de parecer da Unidade de Apoio aos Serviços do Ministério
Público de Torre de Moncorvo sobre comunicado do Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta
A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, o parecer
que constitui anexo à presente acta.
2.4 Participação de cidadã contra o Ministério dos Negócios Estrangeiros e
o Consulado Geral de Portugal em Manchester relativa ao exercício do
direito de voto antecipado
Proc. n° 25/PR-2011
A Comissão deliberou adiar a apreciação deste assunto para a próxima
reunião.
2.5 Participação de cidadã contra o Consulado Geral de Portugal em
Manchester relativa ao exercício do direito do voto
Proc. n° 30/PR-2011
A Comissão aprovou a Informação que constitui anexo à presente acta e
deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, remeter cópia do
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processo à Direcção-Geral de Administração Interna por ser a entidade
competente para a organização, manutenção e gestão da base de dados do
recenseamento

eleitoral

e

do

sistema

de

informação

e

gestão

do

recenseamento eleitoral.
2.6 Ofício n° 40 da Senhora Presidente da Assembleia de Apuramento
Distrital de Setúbal
A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente
acta.
3. OUTROS ASSUNTOS
3.1 Ofício da 4 Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal de
Lisboa
Proc. 138/AR-2009
A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente
acta.
3.2 Rectificação ao mapa-calendário da eleição autárquica intercalar para a
Assembleia de Freguesia de 5. Miguel do Mato (Arouca/Aveiro)

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a
rectificação ao mapa-calendário que constitui anexo à presente acta.
3.3 Comunicação da estação de televisão TVI, Televisão Independente, S.A.
-

avaliação do tratamento jornalístico conferido pelas estações de televisão

no período legal de campanha referente à eleição para a Presidência da
República realizada em 23 de Janeiro de 2011
A Comissão apreciou a Informação que constitui anexo à presente acta e nos
termos e com os fundamentos constantes da mesma tomou, com o voto de
abstenção do Senhor Dr. Francisco José Martins, a seguinte deliberação:

O Senhor Presidente do Conselho de Administração da TVI

—

Televisão

Independente, S.A. foi notficado através do oficio n° 1175, de 21 de Fevereiro de
2011, para no prazo de 48 horas, ordenar o envio a esta Comissão da gravação dos
espaço noticiosos das 13h e das 20 h, transmitidos no período de campanha eleitoral
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da eleição do Presidente da República, sob pena de, não o fazendo, cometer o crime de
desobediência previsto e punido pelo artigo 348° do Código Penal.
Até à data não foram recebidos quaisquer suportes com a gravação dos referidos
espaços noticiosos, pelo que se determina o envio de todos os elementos do processo
aos serviços competentes do Ministério Público.
E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 12.00
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

Joaquina Maria Alves Martins Amorim

