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Comissão Nacional de Eleições

ATA N.° 16/XIV

Teve lugar no dia três de janeiro de dois mil e doze, a sessão número

dezasseis da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Av. D.

Carlos 1, n.° 128 — 7•0 andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz

Conselheiro Fernando da Costa Soares.

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

Martins, Cana Luís, Manuel Machado, João Almeida, Nuno Godinho de Matos

e João Azevedo.

Por motivos profissionais não compareceram à reunião o Senhor Dr. Alexandre

Duarte de Jesus e o Senhor Álvaro Saraiva.

A reunião teve início pelas 11horas e foi secretariada por mim, Ana Cristina

Branco, Coordenadora dos serviços da Comissão, a quem cabe o exercício das

funções de Secretário da Comissão nos termos do Despacho do Senhor

Presidente de 31 de Agosto de 2011.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

reunião anterior.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 - Pedido formulado pelo Conselho Superior de Magistratura sobre os

procedimentos usados para pagamento das compensações devidas aos

intervenientes no processo eleitoral (membros da assembleia de apuramento

geral) - Ofício n° GAVPMI1O4O1/201 1, de 21 de Dezembro

A Comissão aprovou, com os votos contra dos Senhores Drs. Manuel Machado

e Nuno Godinho de Matos, a Informação n.° 1/2012, que constitui anexo à

presente ata, nos termos da qual se conclui que as funções de membro de

assembleia de apuramento geral, enquanto órgão de administração eleitoral, são
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exercidas em cumprimento de um dever fundamental de ordem constitucional

e legal, essencial à concretização do direito de sufrágio. No exercício daquelas 1
funções, os membros da assembleia de apuramento geral desempenham uma

missão de serviço público. Apesar de se entender inteiramente justificável que

aos membros daquelas assembleias fosse também atribuída uma compensação

diária, como acontece com os membros de mesas de assembleias de voto, tal

compensação não tem enquadramento legal.

A Comissão deliberou transmitir a Informação ao Conselho Superior da

Magistratura em resposta ao pedido formulado.

O Senhor Dr. Francisco José Martins entrou depois da apreciação deste assunto

e não participou na votação.

2.2 - Projecto de Regulamento sobre atribuição de apoios pela CNE (assunto

adiado da sessão 15IXIV)

A Comissão aprovou, com a abstenção do Senhor Dr. Francisco José Martins, a

Informação n.° 2/2012 relativa ao Projecto de Regulamento sobre a atribuição de

apoios pela CNE, que constitui anexo à presente ata.

A Comissão deliberou, ainda, encarregar a Comissão Permanente de

Acompanhamento de elaborar os textos dos Termos Gerais de Referência e dos

Modelos exemplificativos, que constituirão anexos àquele Regulamento, para

posterior aprovação.

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 Ofício n.° 6499649, de 23 de Dezembro, dos Serviços do Ministério Público

de Viseu, relativo a despacho de arquivamento no processo 581/11.3TAVIS

(Participação da candidatura de Francisco Lopes contra a Câmara Municipal

de Viseu relativa a remoção de estruturas de propaganda eleitoral na véspera

do dia da eleição - Proc.°)

A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente ata.--
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E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 11h30.

Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Coordenadora dos serviços da

Comissão.

O Presidente da Comissão

Fernando da Costa Soares -)

A Coordenadora dos serviços da Comissão

Ana Cristina Branco
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