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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ATA N.° 2041X1V

Teve lugar no dia dezanove de junho de dois mil e quinze, a reunião número

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

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

Conselheiro, Fernando Costa Soares.

Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Mário

Miranda Duarte, Francisco José Martins, João Tiago Machado, João Almeida,

Domingos Soares Farinho e João Azevedo.

A reunião teve início pelas 10 horas e 40 minutos e foi secretariada por mim,

Paulo Madeira, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

1.1 — Proposta de substituição do PSD e CDS-PP relativa ao Projeto de Lei n.°

5301X1113 sobre a cobertura jornalística das campanhas eleitorais

A Comissão tomou conhecimento da mais recente proposta de substituição do

PSD e CDS-PP relativa ao Projeto de Lei n.° 530/XII/3 sobre a cobertara

jornalística das campanhas eleitorais, cuja cópia consta em anexo à presente

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 - Aprovação das atas das reuniões n.°s 202 e 203/XIV, respetivamente de 2

e9dejunho

A Comissão aprovou as atas das reuniões n.°s 202 e 203/XIV, respetivamente de

2 e 9 de junho, cujas cópias constam em anexo à presente ata.

2.2 - Ata da reunião da CPA n.°s 144/XIV, de 11 de junho

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião da CPA n.° 144/XIV, de 11

de junho, cuja cópia consta em anexo à presente ata.
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2.3 - Comunicação do Tribunal de Contas - Relatório n.° 1012015-28S

Acompanhamento de recomendações formuladas em 15 relatórios de

auditoria do tribunal de contas nas áreas dos encargos gerais do estado,

negócios estrangeiros, defesa, administração interna e justiça. Processo

n° 03/2014 — Audit

A Comissão tomou conhecimento do despacho de arquivamento em apreço,

cuja cópia consta em anexo à presente ata.

2.4 - Ofício da Direção-Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios

Estrangeiros relativo à Missão da OSCE-ODIHR a Portugal para

acompanhamento das eleições legislativas de 2015

A Comissão analisou o ofício em apreço, cuja cópia consta em anexo à presente

ata, tendo deliberado, por unanimidade dos Membros presentes, designar o

Senhor Dr. Paulo Madeira, Secretário da Comissão, como ponto focal para os

efeitos previstos na mencionada comunicação.

O Senhor Dr. Francisco José Martins saiu da reunião neste ponto da ordem de

trabalhos.

O Senhor Dr. João Tiago Machado entrou na reunião neste ponto da ordem de

trabalhos.

2.5 - Comunicação do MPT dirigida ao Presidente do Parlamento Europeu

com conhecimento à CNE sobre perda de mandato do Deputado

Europeu Dr. António de Sousa Marinho e Pinto

A Comissão, atendendo à deliberação tomada no ponto 2.9 da reunião realizada

no dia 9 de junho e cuja ata foi hoje aprovada, tomou conhecimento da

comunicação em causa, cuja cópia consta em anexo à presente ata, entendendo

que não existem medidas adicionais a desencadear.

2.6 - Notificação do Despacho de Arquivamento do Ministério Público

Condeixa-a-Nova/Coimbra

A Comissão tomou conhecimento do despacho de arquivamento em apreço,

cuja cópia consta em anexo à presente ata.
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O Senhor Presidente referiu que atendendo a que se mantém o arquivamento

sistemático e regular dos processos remetidos pela CNE ao Ministério Público e

ainda a considerando que existem outros aspetos como o da competência da

CNE em matéria de contravenções convertidas em contraordenações, propôs

que seja desencadeado um pedido de audiência à Senhora Procurador Geral da

República, o que mereceu a concordância unânime dos Membros presentes.

A Comissão apreciou ainda os seguintes pontos, ao abrigo do disposto no n.° 3

do artigo 3.° do Regimento da CNE:

2.7 - Comunicação do Gabinete de Controlo Orçamental Externo da

Assembleia da República — Pedido de reunião no âmbito do controlo

das operações de execução orçamental dos órgãos independentes

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em apreço, cuja cópia consta

em anexo à presente ata, tendo o Senhor Presidente informado que, em função

da sua agenda e disponibilidade, iria articular a realização da referida reunião

com o Diretor do Gabinete de Controlo Orçamental Externo.

2.8 - Reclamação sobre situação irregular sobre recenseamento eleitoral na

Delegação do Consulado de São Luís do Maranhão, Brasil

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em apreço, cuja cópia consta

em anexo à presente ata, tendo deliberado, por unanimidade dos Membros

presentes, remeter a comunicação à Direção-Geral dos Assuntos Consulares e

das Comunidades Portuguesas, para os devidos efeitos, informando-se o

cidadão desse facto.

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 da CNE, Juiz Conselheiro Fernando Costa

Soares, e por mim, Paulo Madeira, Secretário da Comissão.
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O Presidente da Comissão

Fernando Costa Soares

O Secretário da omissão

Paulo Madeira
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