
Comissão Nacional de Eleições

ACTA N.° 45/XIII

Teve lugar no dia três de Maio do ano dois mil e onze, a sessão número

quarenta 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 reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Carla Freire, Carla

Luís, Manuel Machado, João Almeida, Francisco José Martins e Nuno

Godinho de Matos e o Senhor Engenheiro José Victor Cavaco.

Por motivos profissionais não compareceu à reunião a Senhora Dra. Marta

Fonseca.

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

Aprovação da acta da sessão anterior

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

última reunião.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 Eleição dos Deputados à Assembleia da República de 5 de Junho

- Caderno de apoio à eleição

- Caderno do dia da eleição

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, os

Cadernos de apoio à eleição e do dia da eleição que constituem anexo à

presente acta.

O Senhor Dr. Nuno Godinho de Matos e o Senhor Engenheiro José Victor

Cavaco entraram na reunião durante a apreciação deste assunto e

participaram na votação.
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2.2 Pedido das listas de candidatos, em formato digital, de todas as eleições

para a Assembleia da República e Parlamento Europeu

Processo n° 4/2011

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a

Informação que constitui anexo à presente acta e deliberou solicitar parecer à

Comissão Nacional de Protecção de Dados sobre a possibilidade de serem

fornecidos os dados referidos naquele pedido.

2.3 Pedido de esclarecimento de cidadão sobre a possibilidade de serem

desenvolvidos actos de propaganda eleitoral relativos à eleição autárquica

intercalar da Assembleia de Freguesia de Canedo na véspera e no dia da

eleição dos Deputados à Assembleia da República

Proc. n.° 11/AR-2011

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a

Informação que constitui anexo à presente acta.

2.4 Pedido de esclarecimento do Instituto Politécnico de Bragança relativo à

dispensa de actividade profissional dos membros das assembleias de

apuramento distrital

Proc. n.° 80/PR-2011

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a

Informação que constitui anexo à presente acta.

A Senhora Dra. Cana Luís entrou na reunião durante a apreciação deste

assunto e participou na votação.

2.5 Pedido de informação do Movimento Esperança Portugal sobre a

possibilidade de não ocupação dos tempos de antena durante o período

legal de campanha da eleição dos Deputados à Assembleia da República

Proc. n.° 13/AR-2011
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A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a

Informação que constitui anexo à presente acta e tomou a seguinte

deliberação:

A renúncia, em regra só se efectiva pela não entrega, em tempo, do suporte das

mensagens a transmitir.

Outra forma de renúncia que se afigura possível por se tratar de um direito

disponível terd de ser materializada através de declaração subscrita por todos os

membros das listas propostas pela respectiva candidatura.

Informe-se a candidatura de que a compensação global atribuída às empresas de

televisão, resultante do direito de antena como um todo, consta de tabela homologada

pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares não variando o montante daquela

compensação em função do maior ou menor tempo utilizado pelas candidaturas.

2.6 Participação do Partido da Nova Democracia contra o Jornal da Madeira

por tratamento jornalístico discriminatório

A Comissão apreciou a participação que constitui anexo à presente acta e, por

unanimidade dos Membros presentes, deliberou reiterar junto do Jornal da

Madeira o entendimento da Comissão sobre tratamento jornalístico não

discriminatório.

2.7 Participação do Partido pelos Animais e Pela Natureza contra a RTP 1, a

SIC e a TVI por tratamento jornalístico discriminatório

A Comissão apreciou a participação que constitui anexo à presente acta e

deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, reiterar junto da RTP1,

da SIC e da TVI o entendimento da Comissão sobre tratamento jornalístico

não discriminatório.

2.8 Pedido de informação da Direcção-Geral de Administração Interna

relativa a telegrama da Embaixada de Portugal em Dili
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A Comissão apreciou o pedido de informação que constitui anexo à presente

acta, apresentado pela Direcção-Geral de Administração Interna, e tomou,

por unanimidade dos Membros presentes, a seguinte deliberação:

Sem prejuízo das competências próprias dos órgãos que, a final, irão apurar o

resultado da eleição e do Tribunal Constitucional se vier a ser chamado a pronunciar-

se em sede de recurso, na ausência de serviços de distribuição postal, o envio dos

boletins de voto para Timor terd de ser efectuado através da mala diploma’tica,

cabendo à Embaixada de Portugal em Díli a sua distribuição aos eleitores que deve

também garantir:

- que a fiscalização das operações de distribuição dos boletins de voto e o seu reenvio é

assegurada pela presença de delegados de todas as candidaturas concorrentes à

eleição, salvo das que, notificadas, os não designarem em tempo útil;

- a existência de um comprovativo da entrega do boletim de voto, assinado pelo eleitor

em documento elaborado para o efeito ou em cópia dos cadernos eleitorais;

- que é lavrada acta de todas as operações;

- que os votos dos eleitores são devolvidos, pelo correio, nos envelopes remetidos para

o efeito, devidamente selados e carimbados, à assembleia de recolha e contagem de

votos do círculo eleitoral de Fora da Europa;

- que são remetidos ao presidente da assembleia de recolha e contagem de votos acima

mencionada os comprovativos da entrega dos boletins de voto aos eleitores, a referida

acta e a correspondência eleitoral não utilizada (não levantada pelos eleitores ou que

não seja possível entregar-lhes).

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 Comunicação da Fundação Mário Soares relativa ao pedido de apoio à

edição do livro “Eleições e Sistemas Eleitorais do século XX Português”

A Comissão tomou conhecimento da comunicação que constitui anexo à

presente acta.



‘Ah
Comissõo Nacional de Eleições

3.2 Comunicações remetidas pelo Senhor Director-Geral de Administração

Interna relativas a exercício do direito de voto antecipado

A Comissão tomou conhecimento das comunicações que constituem anexo à

presente acta.

3.3 Comunicação da Associação Portuguesa de Deficientes relativa a

acessibilidade dos locais de voto e do boletim de voto

A Comissão tomou conhecimento da comunicação que constitui anexo à

presente acta e tomou a seguinte deliberação:

Reitera-se aos Senhores Presidentes das Câmaras Municipais a necessidade de

promoverem as medidas necessa’rias para garantir adequadas condições de

acessibilidade aos locais de voto a todos os eleitores, em especial, aos cidadãos

portadores de deficiência e aos cidadãos com mobilidade condicionada.

3.4 Comunicação remetida pelo Chefe do Gabinete da Senhora Secretária

de Estado da Administração Interna relativa a preparação das eleições

legislativas

A Comissão tomou conhecimento da comunicação que constitui anexo à

presente acta.

3.5 Artes finais dos materiais da campanha de esclarecimento relativa à

eleição dos Deputados à Assembleia da República

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, os materiais

da campanha de esclarecimento da eleição dos Deputados à Assembleia da

República que constituem anexo à presente acta.

3.6 Comunicação remetida à Junta de Freguesia de São João de Deus na

sequência das participações remetidas à CNE

A Comissão tomou conhecimento do ofício remetido à Junta de Freguesia de

São João de Deus.



3.7 Comunicação da Associação Cap Mageilan relativa a publicação de

cartaz

A Comissão apreciou a comunicação que constitui anexo à presente acta e

deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, transmitir à Associação

Cap Mageilan que não existem objecções à publicação do cartaz com as

alterações sugeridas, podendo ser feita a referência ao apoio da CNE e

utilizado o respectivo logótipo.

3.8 Comunicação da Associação Cívica relativa a materiais da campanha de

esclarecimento

A Comissão apreciou a comunicação que constitui anexo à presente acta e

deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, transmitir à Associação

Cívica que não há sugestões de alteração a registar relativas aos materiais

apresentados.

3.9 Audiência da CNE com o Senhor Presidente da República

O Senhor Dr. Francisco José Martins pediu a palavra e referiu que teve

conhecimento pela comunicação social que a Comissão foi recebida pelo

Senhor Presidente da República e gostaria de ser informado sobre o teor dos

assuntos tratados na audiência.

O Senhor Presidente informou que a convite do Senhor Presidente da

República que lhe foi dirigido, foi por ele recebido, com dois Membros da

Comissão Permanente de Acompanhamento, e que na audiência foram

tratados assuntos relacionados com a eleição dos Deputados à Assembleia da

República e com o respectivo processo de apuramento dos resultados.

O Senhor Dr. Francisco José Martins referiu, ainda, que no âmbito da eleição

dos Deputados à Assembleia da República importa ter em atenção a acção

política e eleitoral com inaugurações e outros actos de propaganda no que se
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refere às intervenções realizadas pelo Senhor Primeiro-Ministro, tudo isto à

luz da prática habitual da CNE para casos semelhantes. Salientou também

que, na eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

prevista para o corrente ano, a Comissão deve ter uma posição coerente com

a que está a assumir relativamente às inaugurações e intervenções do

Governo.

Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião, eram 13 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

Fernando Costa Soares

O Secretário d omissão

Joaquina Mariat Alves Martins Amorim


