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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ATA N.° 37/XIV

Teve lugar no dia cinco de junho de dois mil e doze, a sessão número trinta e

sete 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

Fernando da Costa Soares.

Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Francisco José

Martins, Manuel Machado, João Almeida e João Azevedo.

A reunião teve início pelas 11 horas 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.° 36/XIV, de 29 de maio

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

reunião anterior.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 - Participações do PND contra o Presidente do Governo Regional da

Madeira por violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade das

entidades públicas - Procs. n.°s 29, 34 e 82/ALRAM 2011 -

Informação n.° 84/GJ12012

O Senhor Dr. Jorge Miguéis saiu da reunião neste ponto da ordem de trabalhos

e o Senhor Dr. Francisco José Martins entrou na reunião neste momento.

Atendendo à inexistência de quórum a Comissão decidiu adiar a discussão e

apreciação do presente ponto da ordem de trabalhos para a próxima reunião do

plenário.
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3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 — Eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 2012

- Deslocação da CNE

A Comissão analisou os aspetos relativos à deslocação da CNE em julho de

2012. O Secretário informou os Membros presentes que o gabinete do Senhor

Presidente do Governo Regional transmitiu que por impossibilidade de agenda

o Senhor Presidente não estaria disponível para a realização da audiência com a

Comissão, tendo indicado para o substituir o Senhor Vice-Presidente do

Governo Regional que poderia receber a delegação da CNE em Angra do

Heroismo, na Ilha Terceira, no dia 2 de julho. Assim, foi decidido que o

conjunto dos Membros que inicialmente iria viajar para a Ilha de 5. Miguel

agora deslocar-se-ia à Ilha Terceira para a referida audiência.

O Senhor Dr. Francisco José Martins considerou ser censurável que o Governo

Regional obrigue a Comissão a ir de propósito à Ilha Terceira para prestar

cumprimentos a um membro desse Governo, cuja sede é em Ponta Delgada, na

Ilha de 5. Miguel, não disponibilizando alguém, em particular o seu próprio

Presidente, para uma audiência nessa ilha e implicando, assim, a realização de

gastos adicionais por parte da CNE.

3.2 — Ata da CPA n.° 251X1V, de 31 de maio

A Comissão tomou conhecimento da ata da CPA n.° 25/XIV, de 31 de maio, que

constitui anexo à presente ata.

E nada mais havendo a tratar, foi dada a sessão por encerrada pelas 12 horas e

30 minutos. 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.
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O Presidente da Comissão

1

Fernando da Costa Soares

O Secrçtário daCí[

Paulo Madeira
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