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ATA N.o 84/XIV

Teve lugar no dia vinte e seis de março de dois mil e treze, a reunião número

oitenta e quatro da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na

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, Manuel Machado, João Almeida, Álvaro Saraiva e

João Azevedo. ---------------------------------------------------------------------------------------

A reunião teve início pelas 11 horas e foi secretariada por mim, Paulo Madeira,

Secretári o da Comissão. -------------------------------------------------------------------------

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

1.1- Aprovação da ata da reunião n.O83/XIV

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

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

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 - Balanço da reunião da CNE com Sua Excelência o Secretário de Estado

da Administração Interna realizada no dia 20 de março

Da reunião da CNE com Sua Excelência o Secretário de Estado da

Administração Interna resultou, como ideia nuclear, que os dois órgãos centrais

da administração eleitoral (CNE e DCAI) cooperarão estreitamente na

divulgação da reorganização administrativa do território das freguesias e suas

implicações no recenseamento eleitoral, com vista a que - com a maximização

dos meios disponíveis quer por parte da CNE, quer por parte do Coverno - os

eleitores fiquem corretamente esclarecidos sobre o seu número de inscrição e

freguesia de exercício do direito de voto nas próximas eleições gerais para os

,- d t '1'orgaos as au arqUlas OCaIs.--------------------------------------------------------------------
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2.2 - Sentença do 1.0 Juízo Cível dos Juízos Cíveis de Lisboa relativa à

providência cautelar sobre a candidatura do Dr. Fernando Seara à Câmara

Municipal de Lisboa

A Comissão tomou conhecimento da sentença do 1.0 Juízo Cível dos Juízos

Cíveis de Lisboa relativa à providência cautelar sobre a candidatura do Dr.

Fernando Seara à Câmara Municipal de Lisboa, que constitui anexo à presente

ata.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 - Ata da segunda reunião realizada com os técnicos da ERC no quadro da

comissão conjunta CNE e ERC

A Comissão tomou conhecimento da ata da segunda reunião realizada com os

técnicos da ERC no quadro da comissão conjunta CNE e ERC, que constitui

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

2.4 - Realização de reuniões com partidos políticos inscritos no Tribunal

Constitucional a propósito do tratamento jornalístico no quadro do trabalho

em desenvolvimento conjuntamente com a ERC

A Comissão, na sequência da proposta apresentada pelo Senhor Dr. João

Almeida, deliberou realizar um conjunto de reuniões individuais com todos os

partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional a propósito do

tratamento jornalístico no quadro do trabalho em desenvolvimento

conjuntamente com a ERC. O conjunto de reuniões deverá ser agendado após o

Conselho Regulador da ERC se pronunciar sobre o sentido do trabalho

desenvolvido pelo grupo de trabalho, designadamente, quanto à proposta

constante da ata a que se reporta o ponto antecedente da ordem de trabalhos----

2.5 - Comunicação do Senhor Dr. Jorge Miguéis, Diretor-Geral da Direção-

Geral de Administração Interna, sobre dados do recenseamento eleitoral na

freguesia do Parque das Nações

A Comissão tomou conhecimento da comunicação do Senhor Dr. Jorge Miguéis,

Diretor-Geral da Direção-Geral de Administração Interna, sobre os dados mais

recentes do recenseamento eleitoral na nova freguesia do Parque das Nações no

Concelho de Lisboa. -------------------------------------------------------------------------------
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2.6 - Despacho de arquivamento do DIAP Lisboa na sequência do

Proc. n. o III/AR 2011

A Comissão tomou conhecimento do despacho de arquivamento do DIAP

Lisboa na sequência do Prac. n.o 111/ AR 2011, que constitui anexo à presente

ata.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7 - Notificação do Ministério Público de Vila Real de St. António relativa à

"Representação na Assembleia de Freguesia de Odeleite"

A Comissão tomou conhecimento da notificação do Ministério Público de Vila

Real de St. António relativa à "Representação na Assembleia de Freguesia de

Odeleite", que constitui anexo à presente ata.----------------------------------------------

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 - Ata da reunião da CPA n. o 56/XIV, de 21 de março

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião da CPA n.O56/XIV, que

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

E nada mais havendo a tratar, foi dada a reunião por encerrada pelas 12 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 Comissãoc_
- ~

Fernando Costa Soares

O Secretário da Comissão

?~lu.k,'~.
Paulo Madeira
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