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ATA N.o 69/XIV

Teve lugar no dia vinte e sete de dezembro de dois mil e doze, a reunião

número sessenta e nove 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,

Nuno Godinho de Matos e João Azevedo.---------------------------------------------------

A reunião teve início pelas 15 horas e 30 minutas e foi secretariada por mim,

Paulo Madeira, Secretário da Comissão. ----------------------------------------------------

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

1.1 - Aprovação das atas das reuniões n.o 66 e 67/XIV

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, as atas das

reuniões anteriores, com a menção do Senhor Dr. Francisco José Martins

relativa ao ponto 2.1 da ata n.o 67jXIV de que não reconhece a figura de

Secretária-Geral do PSD de Viana do Castelo visto que tal figura jurídica

inexiste na estrutura do partido político.-----------------------------------------------------

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 - Apreciação do programa "Diário de Campanha" emitido pela RTP

Açores durante o período de campanha eleitoral para a eleição da Assembleia

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, de 14 de outubro de 2012 -

Proc. o n. o 13/ALRAA-2012

A Comissão decidiu submeter a presente questão para uma próxima reunião do

plenário.----------------------------------------------------------------------------------------------
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3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 - Novas versões do Protocolo de Colaboração e do Protocolo de Estágio

Curricular entre a CNE e o ISCTE-IUL

A Comissão procedeu a uma análise preliminar das novas versões dos

protocolos e, após apreciação dos mesmos, considerou preferível agendar a sua

discussão para uma próxima reunião do plenário.----------------------------------------

E nada mais havendo a tratar, foi dada a reunião por encerrada pelas 17 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

Fernando Costa Soares

O Secretário da Comissã

Paulo Madeira
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