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COMISSÃO NACIONAL DE ELEiÇÕES

ATA N.o 42/XIV

Teve lugar no dia dez de julho de dois mil e doze, a reunião número quarenta e

dois 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. Alexandre de Jesus, Francisco

José Martins, Manuel Machado, João Almeida, Álvaro Saraiva e João Azevedo.--

A reunião teve início pelas 11 horas e 15 minutos e foi secretariada por mim,

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

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

1.1 - Aprovação da ata da reunião n. o 41/XIV

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

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

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1- Apreciação da forma de apresentação do mapa dos resultados da eleição

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a Informação

que constitui anexo à presente ata e, nos termos e com os fundamentos

constantes da mesma, tomou as seguintes deliberações:---------------------------------

Tendo por referência o mapa de 2008, define-se que no mapa dos resultados a linha

correspondente ao círculo regional de compensação:

- Os espaços referentes às colunas "Eleitores inscritos", "Votantes", "Votos em

branco", "Votos nulos" e às candidaturas não concorrentes ao círculo em causa fiquem

em branco;

- Os espaços referentes às candidaturas que concorrem no círculo regional sejam

preenchidos com o número de votos a partir do qual podem eleger no círculo em causa
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O Secretário da Comissãó

Paulo Madeira
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