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Comissão Nacional de Eleições

ACTA N.° 18/XIII /
Teve lugar no dia dois de Novembro do ano de dois mil e dez, a sesso

número dezoito da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita iia

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

Conselheiro, Dr. Fernando Costa Soares.

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

Fonseca, Cana Luís, Manuel Machado, João Almeida e Francisco José Martins e

o Senhor Engenheiro José Victor Cavaco.

Por motivos profissionais não compareceu o Senhor Dr. Nuno Godinho de

Matos.

A reunião teve início pelas 11.00 horas e foi secretariada por mim, Joaquina

Maria Alves Martins Amorim, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

reimião.

O plenário tomou conhecimento dos quadros dos processos de contra-

ordenação já instaurados e a instaurar relativos a propaganda política realizada

através de meios de publicidade comercial e deliberou, por unanimidade dos

Membros presentes, arquivar todos os processos a que os mesmos se referem. --

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 Eleição do Presidente da República -23 de Janeiro de 2011

- Caderno de apoio

- Caderno do dia da eleição
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O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, os cadernos qu

constituem anexo à presente acta, nos quais se encontram assinaladas as alterações

efectuar. —

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 Ofício da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos relativo a

pedido de esclarecimento de cidadão sobre a utilização de um programa de

chamadas de valor acrescentado para financiamento de uma candidatura à

eleição do Presidente da República

(deliberação da CNE de 21.09.2010)

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

3.2 Comunicação da Comissão Nacional de Trabalhadores do BES relativa a

eleições para a Comissão de Trabalhadores

O plenário tomou conhecimento da comunicação que constitui anexo à presente

acta e deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, transmitir à

Comissão Nacional de Trabalhadores do BES que o acompanhamento da eleição

para aquela Comissão não se insere no âmbito das atribuições da Comissão

Nacional de Eleições.

3.3 Pedido de parecer da Comissão Nacional de Trabalhadores do BES

relativo ao processo eleitoral para a Comissão de Trabalhadores

O plenário tomou conhecimento do pedido de parecer que constitui anexo à

presente acta e deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, transmitir

à Comissão de Trabalhadores do BES que o assunto a que o mesmo se refere

não se insere no âmbito das atribuições da Comissão Nacional de Eleições.

3.4 Ofício da Inspecção-Geral do Trabalho

(Parecer da CNE aprovado na sessão de 01.06.2010)

O plenário tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente acta. —
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3.5 Recurso interposto pelo PS no âmbito do processo de contra-ordenação n°

4/PE-2009/PUB

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

3.6 Comunicação relativa a visita a Portugal da Comissão Nacional de Eleições

da República da Coreia

O plenário tomou conhecimento da comunicação que constitui anexo à presente

acta e deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, transmitir que a

data prevista para a visita coincide com o dia anunciado para uma greve geral

em Portugal, pelo que deverá ser ponderada outra data para a realização da

referida visita.

3.7 Ofício da Direcção-Geral da Política de Justiça relativo ao projecto de

Relatório sobre o tema‘1Financiamentos Políticos”

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

deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, adiar a apreciação do

mesmo para a próxima reunião.

3.8 Ofício da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e

Garantias relativo a pedido de parecer sobre o Projecto de Lei n° 4391X1/2a

(PCP)

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

deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, adiar a apreciação do

mesmo para uma próxima reunião.
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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

‘—Femarrdo Costa Soares

O Secretário da Comissão

Joaquina Marins


