
Comissáo Nacional de EleiØes

ACTA N.° 8/XIV f
lugar no dia oito de Novembro de dois mil e onze, a sessão númerà.

oito 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, Alexandre Duarte de

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

Azevedo.

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

Godinho de Matos 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 acta da

reunião anterior.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 Apreciação do tratamento jornalístico conferido às diferentes candidaturas

à eleição do Presidente da República de 21 de Janeiro de 2011 pelos jornais

“Expresso” e “Jornal da Madeira”

- Participações de cidadãos contra o jornal Expresso por tratamento

jornalístico discriminatório da candidatura de Fernando Nobre

Proc.° 41/PR-2011;

- Participação do candidato José Manuel da Mata Vieira Coelho contra o

Jornal da Madeira por tratamento jornalístico discriminatório

Proc.° n.° 75/PR-2011
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A Comissão apreciou a Informação que constitui anexo à presente acta e, com

voto contra do Senhor Dr. Francisco José Martins relativamente a ambos

processos e o voto contra do Senhor Dr. Jorge Miguéis apenas no que se refere

ao processo n.° 41/PR-2011, deliberou remeter todos os elementos dos processos

aos serviços competentes do Ministério Público por se verificarem indícios de

violação do Decreto-Lei n.° 85-D/75, de 26 de Fevereiro.

A Comissão deliberou, ainda, dar conhecimento da presente deliberação à

Entidade Reguladora para a Comunicação Social.

2.2 Referendo Local de 18 de Dezembro de 2011 no município do Cartaxo -

«Concorda que a Câmara Municipal do Cartaxo contratualize a concessão de

exploração do parque de estacionamento coberto, e de mais 620 lugares de

estacionamento dispersos nas ruas circundantes ao centro urbano, por um

prazo de 30 anos a uma empresa privada?»:

- Mapa-calendário;

- Guia prático relativo à participação de grupos de cidadãos eleitores no

esclarecimento da questão submetida a referendo

- Guia prático relativo ao financiamento da campanha para o referendo

(aditado na reunião)

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, o mapa-

calendário, o Guia prático relativo à participação de grupos de cidadãos

eleitores no esclarecimento da questão submetida a referendo e o Guia prático

relativo ao financiamento da campanha para o referendo, que constituem

anexos à presente acta.

2.3 Proposta de alteração do Regimento da Comissão

A Comissão deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, adiar a

apreciação deste assunto para a próxima reunião.
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2.4 Comunicações do Senhor Dr. Paulo Barreto aos Membros da CNE

A Comissão deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, adiar

apreciação deste assunto para a próxima reunião.

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 Ofício n.°1673109, de 25 de Outubro, do Departamento de Investigação e

Acção Penal de Coimbra Serviços do Ministério Público de Paredes relativo a

despacho de arquivamento no âmbito do Processo 106/11.OPECBR

(Participação da CDU por remoção da propaganda colocada na Av. Sá da

Bandeira, Escadas Monumentais, Largo da Estátua do Papa e Arcos do Jardim

em Coimbra no âmbito da Eleição para a Assembleia da República de 5 de

Junho 2011)

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

3.2 Ofício n.° A01469, de 7 de Outubro, do Comando Regional da Madeira da

PSP, relativo a ocorrências com elementos afectos ao PND e a ocorrência com

o cabeça de lista do PTP

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

3.3 Ofício n.° AO/473, de 11 de Outubro, do Comando Regional da Madeira

da PSP, relativo a ocorrências durante a campanha eleitoral e no dia do acto

eleitoral

A Comissão deliberou tomar conhecimento do ofício que constitui anexo à

presente acta, em virtude dos factos constantes do mesmo terem sido

participados ao Ministério Público.

3.4 Ofício n.° A01478, de 12 de Outubro, do Comando Regional da Madeira

da PSP, relativo a ocorrência durante a campanha eleitoral

A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente acta.
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3.5 Remodelação do sistema informático e das comunicações telefónicas

A Comissão aprovou as propostas apresentadas pelo Senhor Dr. João Almeida,

constantes da Nota que constitui anexo à presente acta e, por unanimidade dos

Membros presentes, deliberou prosseguir com os procedimentos legais

adequados para a aquisição dos equipamentos e serviços necessários à

remodelação dos sistemas informático, telefónico e de gestão documental e

processual, verificada a prévia cabimentação orçamental.

3.6 International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) -

Conferência em Estocolmo de 5 a 8 de Dezembro de 2011

Tendo o Senhor Presidente manifestado a impossibilidade de participar na

Conferência em Estocolmo, nos dias 5 a 8 de Dezembro, a Comissão deliberou,

designar, por unanimidade dos Membros presentes, o Senhor Dr. João Almeida,

Membro da Comissão, como segundo representante da CNE na referida

Conferência.

E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 12h30.

Para constar se lavrou a presente acta, 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 a Comissão

()

Ana Cristina Branco
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