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Comissão Nacional de Eleiçdes

ACTA N.° 54/XIII

Teve lugar no dia vinte e um de Junho do ano dois mil e onze, a sessão

número cinquenta 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 da Costa Soares.

Compareceram à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Marta Fonseca, Carla

Luís, Manuel Machado, João Almeida, Francisco José Martins e Nuno Godinho

de Matos.

Por motivos profissionais não compareceram à reunião a Senhora Dra. Carla

Freire e o Senhor Engenheiro José Victor Cavaco.

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

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

última reunião.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 Ratificação do Mapa Oficial das Eleições para a Assembleia da República

de 5 de Junho de 2011

A Comissão ratificou, por unanimidade dos Membros presentes, o Mapa Oficial

que constitui anexo à presente acta.

2.2 Mapa oficial da eleição autárquica intercalar para a assembleia de

freguesia de Canedo (Santa Maria da Feira/Aveiro)

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, o Mapa Oficial

que constitui anexo à presente acta.
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2.3 Protesto entregue pelo delegado da CDU ao Senhor Presidente da

Assembleia de Apuramento Geral do círculo de fora da Europa

A Comissão tomou conhecimento do protesto que constitui anexo à presente

acta.

2.4 Relatório final da campanha de esclarecimento cívico da eleição para a

Assembleia da República de 5 de Junho de 2011

A Comissão tomou conhecimento do Relatório apresentado pela empresa Letras

& Sinais relativo à execução da campanha de esclarecimento cívico no âmbito

da eleição para a Assembleia da República.

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 Ofício n° 6072709 de 03.06.2011 dos Serviços do Ministério Público de

Viseu

A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente acta e

deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, arquivar o processo por,

de acordo com a recente jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, não

existir norma legal que estabeleça a competência da Comissão em matéria de

processamento e sancionamento do ilícito eleitoral previsto no artigo 168° da

LEAR, qualificado como contra-ordenação por força do disposto na Lei n°

30/2006, de 11 de Julho.

3.2 Ofício n° 261921/2O11NPP-254-4 de 06.06.2011 do Comando Distrital de

Portalegre da Polícia de Segurança Pública

A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente acta.

3.3 Ofício n° 1582/SAG/2011 de 03.06.2011 do Comando Metropolitano do

Porto da Polícia de Segurança Pública
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A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente acta.

3.4 Ofício n° 28807/Sol/li de 09.06.2011 do Comando Metropolitano de

Lisboa da Polícia de Segurança Pública

A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente acta.

A Comissão deliberou, ainda, com o voto de abstenção do Senhor Dr. Jorge

Miguéis, transmitir à Direcção Nacional à PSP o seguinte entendimento:

Compete ao presidente da mesa, coadjuvado pelos vogais desta, assegurar a liberdade dos

eleitores, manter a ordem e, em geral, regular a polícia da assembleia, adoptando para

esse efeito as providências necessórias.

As situações de presença de força armada nas assembleias de voto assumem o carócter

excepcional previsto no artigo 94° da LEAR, devendo as operações eleitorais ser

suspensas até que o presidente da mesa considere verificadas as condições para que as

mesmas possam prosseguir.

3.5 Ofício n° 460 de 16 de Junho de 2011 do Chefe do Gabinete do Senhor

Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira

A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente acta e

deliberou adiar a apreciação deste assunto para a próxima reunião.

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

assunto e participou na votação.

O Senhor Dr. Francisco José Martins saiu da reunião depois da apreciação deste

assunto.

3.6 Comunicação da sociedade de advogados Castro Rosa & Associados

relativa ao pagamento dos serviços de transcrição do Jornal da Uma e do

Jornal Nacional
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A Comissão tomou conhecimento da Comunicação que constitui anexo à

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

responder àquela comunicação.

E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 12.30

horas.

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

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretário da Comissão.

O Presidente da Comissão

O Secretário da

Joaquina Maria Alves Amorim


