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ATA N.o 58/XIV

Teve lugar no dia trinta de outubro de dois mil e doze, a reunião número

cinquenta e oito da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na

Av. D. Carlos I, 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 e João Azev edo.----------------------------------------------------------------

A reunião teve início pelas 11h 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. o 57/XIV de 23 de outubro

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

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

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 - Participações do B.E. e da CDU contra a empresa de eletricidade dos

Açores (EDA) relativa a remoção de propaganda na ilha de Santa Maria

(Proc.o n° 20/ALRAA 2012)

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a Informação

n.o 155/GJ/2012, que constitui anexo à presente ata, tendo tomado a seguinte

deliberação:

"Atendendo à comunicação no próprio dia da deliberação da CNE, de 12 de outubro

p.p., de que a EDA suspendeu a retirada de propaganda eleitoral e procedeu à reposição

de um cartaz da CDU na Ilha de Santa Maria, bem como à decisão do Tribunal

Constitucional, que acabou por constatar a inutilidade do recurso interposto pela EDA,

dado o momento em que ocorreu, afigura-se que o processo não revela outros aspetos que

necessitem de ser analisados, pelo que se delibera o seu arquivamento." ---------------------
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2.2 - Aprovação do Manual de Candidatura de grupos de cidadãos eleitores -

documento de apoio no quadro da eleição dos órgãos das autarquias locais de

2013

o Senhor Álvaro Saraiva entrou na reunião neste ponto da ordem de trabalhos.-

A Comissão tendo por base a Informação n.o 156/GJ/2012, que constitui anexo

à presente ata, tomou, por unanimidade dos Membros presentes, a seguinte

deliberação:

"Atendendo ao número significativo de questões que se têm colocado aos serviços de

apoio da CNE quanto a candidaturas de grupos de cidadãos eleitores, delibera-se aprovar

a nova versão do "Manual de Candidatura de Grupos de Cidadãos Eleitores" para a

eleição dos órgãos das autarquias locais de 2013, com as alterações agora introduzidas

nos modelos exemplificativos ao nível da indicação da data de validade do cartão do

cidadão e da data de emissão e entidade emissora do bilhete de identidade. Este

documento de apoio visa o esclarecimento sobre vários aspetos da candidatura de grupos

de cidadãos eleitores e deve ser disponibilizado no sítio oficial da CNE na internet,

conjuntamente com os instrumentos de apoio ao cálculo do número de proponentes e de

candidatos necessários." ------.:.----------------------------------------------------------------------

2.3 - Cumprimento do n. o 4 do artigo 5.o do Regimento da CNE - deliberação

de casos urgentes

• Aprovação do Mapa Oficial com os resultados da eleição da

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores realizada em

14 de outubro de 2012.

o Senhor Dr. Francisco José Martins entrou na reunião neste ponto da ordem de

trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------

A Comissão ratificou a decisão tomada ao abrigo do procedimento previsto no

artigo 5.° do Regimento da CNE, aprovando, por unanimidade dos Membros

presentes, os documentos constantes em anexo à presente ata.------------------------

A Comissão, na sequência da questão colocada por mensagem de correio

eletrónico pela INCM, S.A., quanto aos encargos relativos à publicação do
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mencionado mapa oficial em suplemento do Diário da República, deliberou que

suportar á os referidos encargos. ---------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente, considerando que a publicação do Mapa Oficial com os

resultados da eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos

Açores encerra o processo relativo à mesma, entendeu ser de sublinhar o

trabalho desenvolvido por todos os Membros da Comissão e de destacar o

Senhor Dr. João Almeida pelo seu desempenho, em particular quanto à

eficiência e dinamismo evidenciados no sorteio dos tempos de antena e na

reunião relativa à VPN.Eleitoral. Aproveitou-se, igualmente, a oportunidade

para expressar o especial apreço da Comissão pela permanente disponibilidade

e pela qualidade do trabalho desenvolvido pelo Senhor Dr. José Moreira das

Neves, Juiz Desembargador e Delegado da CNE na referida Região Autónoma.-
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3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 - Apreciação do Relatório Síntese de Monitorização do 3.0 Trimestre do

Plano de Atividades 2012 da CNE

A Comissão tomou conhecimento do Relatório Síntese de Monitorização do 3.°

Trimestre do Plano de Atividades 2012 da CNE, que constitui anexo à presente

ata. Aproveitando a discussão do documento em causa e a análise dos projetos

do plano de atividades de 2012, foi abordado o eventual recrutamento de um

trabalhador, com v~nculo à administração pública, para o posto de trabalho

previsto e não ocupado na área de Secretaria no mapa de pessoal da CNE para

2013, matéria que, pela respetiva relevância no quadro do funcionamento dos

serviços de apoio, se considerou merecer discussão específica a realizar na

, . '- dI"proxlma reumao o p enano. -------------------------------------------------------------------

3.2 - Ata da reunião da CPA n. o 41/XIV de 25 de outubro

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião da CPA n.o 40/XIV, que

constitui anexo à presente ata. -----------------------------------------------------------------
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A Comissão apreciou, ainda, o seguinte ponto aditado à ordem de trabalhos ao

abrigo do n.o 3 do artigo 3.° do Regimento:

3.3 - Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça relativo ao Processo n.O 2/RL

2009/CON - Autos de Contra Ordenação

A Comissão tomou conhecimento do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça

relativo ao Processo n.O2/RL 2009/CON - Autos de Contra Ordenação, que

constitui anexo à presente ata.-------------------------------------------------------------------

E nada mais havendo a tratar, foi dada a reunião por encerrada pelas 12h30m

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

O Secretário da Comissão
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