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ACTA N." 14/XIII

Senhor fuiz Conselheiro, Dr. Fernando Costa Soares.

Compareceram à sessão os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Carla Freire, Marta

Fonseca, Carla Luís, Manuel Machado, foão Almeida, Francisco José Martins,

Nuno Godinho de Matos e o Senhor Engenheiro fosé Victor Cavaco.

A reunião teve início pelas 10.30 horas e foi secretariada por mim, ]oaquina

Maria Alves Martins Amorim, Secretário da Comissão.

1.PEÚODOANTES DA ORDEM DO DIA

O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a acta da última

Previamente à discussão dos assuntos da ordem do dia o Senhor Presidente

submeteu à consideração da Comissão as medidas a adoptar no âmbito do

processo Íf 2/ 2010 dado que a Câmara Municipal de Almada não enviou, até ao

momento, qualquer resposta ao pedido de esclarecimento feito pela Comissão.

Sobre este assunto, o plenário deliberou, por unanimidade dos Membros

presentes, aprovnr a Nota lnÍormativa que constitui anexo à presente acta e

remeter à Câmara Municipal de Almada o entendimento da Comissão sobre

reuruao.

propaganda política.

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

e participou na votação.

2, PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 Participação de cidadão contÍa os CTT relativa ao direito de dispensa da

actividade proÍissional por ter exercido funções de membro de mesa

Proc. n" 1/2010

----Teve 
lugar no dia vinte e oito de Setembro do ano de dois mil e dez, a

sessão número catorze da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões

sita na Av. D. Carlos I, n." 128 - 7." arrdar, em Lisboa, sob a presidência do
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O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a Nota

Informativa que constitui anexo à presente acta e, nos termos e com os

fundamentos constantes da mesma, deliberou arquivar o processo.

2.2 Participação da CDU CONTRA O IORNAL "Metro" por publicação de

sondagem interna na edição de 25 de Setembro e não utilização do símbolo da

coligação de partidos PCP-PEV para identificar aquela coligação

Proc. no 77lAR-2009

O pleniírio aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a Nota

InÍormativa que constitui anexo à presente acta e, nos termos e com os

fundamentos constantes da mesma, tomou a seguinte deliberação:

Recomenda-se ao director do ]omal Metro que, em futuros actos eleitorais,

curnpra rigorosamente as norÍus legais aplicáveis aos órgãos de comunicação

social em matéria de igualdade de tratamento das candidaturas que se

apresentam a sufrágio e assegura uma inÍormação rigorosa e objectiva de forma

a conferir a todas as candidaturas um tratamento igualitrário, designadamente

sobre as denominações, siglas e símbolos identificativos das diversas

candidaturas.

2.3 Participação do CDS-PP contÍa a Câmara Municipal de Esposende e o

PSD/Esposende por realização de acção de campanha no dia 26 de Setembro,

véspera do dia da eleição da Assembleia da República

O pleniário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a Nota

brformativa que constitui anexo à presente acta e, nos termos e com os

fundamentos constantes da mesma, deliberou arqúvar o processo não eistirem

elementos que indiciem a violação do disposto no n" 1 do artigo 141" da Lei

Eleitoral da Assembleia da República.

A Senhora Dra. Marta Fonseca entrou na reunião durante a apreciação deste

assunto e participou na votação.
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2.4 Ofício n" 68017 - CACDLG/2010 da Comissão de Assun

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias no qual é pedido o pareceÍ

da CNE sobre os projectos de Lei que alteram o regime jurídico de

Íecenseamento eleitoral, e o regime iurídico da eleição do Presidente da

República e sobre a proposta de Lei que alarga e uniformiza o regime do

exercício do voto antecipado nas eleições do Presidente da República, da

Assembleia da República, dos Órgãos das Autarquias Locais, do Parlamento

Europeu e nos referendos nacional e local

O plenário deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, adiar a

aprovação da Nota Informativa elaborada pelo gabinete jurídico a fim de serem

introduzidas considerações sobre o texto de todos os projectos de diploma a que

Sobre este assunto, o Senhor Dr. Jorge Miguéis e a Senhora Dra. Marta Fonseca

solicitaram que constasse da acta da reunião a sua discordância com a iniciativa

legislativa do IICP e com o respectivo parecer emitido relativo a esta iniciativa. -

A Senhora Dra. Carla Freire entrou na reunião durante a discussão deste

assunto e participou na votação.

2.5 Projecto de Regimento da CNE e designação do Secretário

Previamente à apreciação deste assunto o Secretário solicitou autorização ao

Senhor Presidente para sair da reunião, por entender que a sua presença

poderia condicionar a discussão de aspectos consagrados no projecto de

Regimento tendo em conta as funções que desempenha actualmente.

O Senhor Presidente consentiu e o Secretário voltou a entrar na reunião durante

a apreciação do ponto 3.3. -------------

O plenário apreciou o projecto de Regimento e deliberou por unanimidade dos

Membros presentes adiar a discussão deste assunto para uma próxima reunião.

a mesma se refere.
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Membros presentes, a designação da Dra. ]oaquina Maria Alves Martins

Amorim para Secretário da Comissão.

O Senhor Dr. Francisco ]osé Martins saiu da reunião durante a discussão deste

ponto e não participou na votação.

3. OUTROS ASSI,JNTOS

3.1 Pedido de prorogação do prazo de entrega do relatório Íinal do projecto

"Os Contextos do Comportamento Eleitoral: escolhas e atitudes políticas dos

portugueses no Portugal Contemporâneo"

O plenário deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, aprovar a

prorrogação do prazo de entrega do relatório final do projecto "Os Contextos do

Comportamento Eleitoral: escolhas e atitudes políticas dos portugueses no

Portugal Contemporâneo" . 
--_----

Supremo Tribunal de Justiça.

E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 12h.30. ---
Para constar se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor

Presidente e por mim, Secretário da Comissão.

O Presidente da Comissão

3.2 Ofício n" 1257IGABSG/2010 de 24 de Setembro da Senhora Secretária-

Geral da Assembleia da República relativo ao orçamento de 2011 da

Comissão Nacional de Eleições

O plenário tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente acta.

3.3 Ofício do Supremo Tribunal de |ustiça sobre o Íecurso apresentado pela

RTP, SA para Íixação de jurisprudência

O plenrário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a InÍormação

que constitui anexo à presente acta e deliberou remeter cópia da mesma ao
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Fernando Costa Soares

da Comissão

J" il..-*'-(a;t+Q"--
Joaquina Martins


