COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ATA N.° 2/CNE/XV

No dia cinco de abril de dois mil e dezasseis teve lugar a reunião número dois
da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Av. D. Carlos I,
n.° 128 — 7.° andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz Conselheiro José
Vítor Soreto de Barros e com a presença dos Senhores Drs. Francisco José
Martins, José Manuel Mesquita, Carla Luís, João Tiago Machado, João Almeida,
Álvaro Saraiva, Jorge Miguéis, Mário Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva.A reunião teve início pelas 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim,
João Almeida, eleito Secretário desta Comissão, de acordo com o que a seguir se
transcreve no ponto 2.3.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente deu a palavra aos Membros para uma breve intervenção
inicial, antes de entrar na discussão dos assuntos agendados.
O Senhor Dr. João Almeida, na sua intervenção, aproveitou para introduzir a
questão relativa aos cartões dos Membros da CNE, no sentido de ser alterado o
/ayout, concretamente a de atribuir maior espaço à assinatura, invertendo-se o
espaço ocupado pelo número de identificação civil e o ocupado pela assinatura,
e ainda de ser definida a designação do cargo, à exceção do de Presidente da
Comissão. A Comissão aprovou a alteração proposta quanto ao layout e adiou a
decisão sobre a designação do cargo.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1 - Ata da reunião n.° 1/CNE/XV, de 30 de março
A Comissão aprovou, por unanimidade, a ata da reunião n.° 1 /CNE/XV, de 30
de março, cuja cópia consta em anexo à presente ata.
2.2 - Regimento da Comissão Nacional de Eleições
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A Comissão deliberou, com a abstenção do Sr. Dr. Francisco Martins, manter
em vigor o Regimento, cuja cópia consta em anexo, sem prejuízo de ulterior
apreciação.
2.3 - Constituição dos órgãos e designação para os cargos previstos no
Regimento da Comissão
Nos termos do disposto no artigo 1.°, n.° 3, alíneas b) e e) do Regimento, a
Comissão deliberou, por unanimidade:
- Designar o Sr. Dr. Jorge Miguéis como Substituto do Presidente e o Sr. Dr. João
Tiago Machado como Administrador do sítio oficial da CNE na Internet;
- Designar o Sr. Dr. João Almeida como Porta-voz, sob reserva do próprio, que
condiciona a permanência no cargo a condições pessoais futuras.
- Designar o Sr. Dr. João Almeida como Secretário da Comissão.
Mais deliberou que, para além daqueles que o Regimento expressamente prevê
(artigo 7.°), integram a Comissão Permanente de Acompanhamento todos os
demais Membros, uma vez que as suas deliberações não conformam atos
administrativos lesivos e reúne com qualquer número de presenças, tendo os
referidos Membros manifestado a disposição de, quando possível, informar
antecipadamente da sua disponibilidade para participar em cada uma das
reuniões. A Comissão deliberou, ainda, manter a realização das reuniões da
Comissão Permanente de Acompanhamento às 5.a feiras, pelas 14h30m.
Verificada a caducidade da nomeação dos Delegados da CNE nas Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira com a tomada de posse da 15a Comissão,
a Comissão deliberou, por unanimidade, manifestar o seu agradecimento aos
Senhores Juízes de Direito, Dr. Francisco Nuno da Costa Cabral Siqueira e Dr.a
Susana Rute Torrão Ferreira Cardoso Cortez, e aprovar um voto de louvor pela
forma isenta e dedicada como desempenharam as suas funções enquanto
Delegados da CNE. A Comissão deliberou, ainda, por unanimidade, comunicar
o referido louvor ao Conselho Superior da Magistratura e solicitar a indicação
de dois magistrados para, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira,
exercerem as funções de delegados da CNE no decurso do presente mandato. -Pág. 2 de 4
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2.4 - Campanha de esclarecimento cívico para a eleição da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores (setembro/outubro 2016) —
procedimento a adotar, peças do procedimento e constituição do júri
A Comissão analisou a Informação n.° I-CNE/ 2016/111 e respetivas peças do
procedimento, cuja cópia consta em anexo, tendo deliberado, por unanimidade,
adiar a sua apreciação para a próxima reunião da Comissão de Permanente de
Acompanhamento.
2.5 - Recrutamento para o Gabinete Jurídico — Composição da comissão de
análise das candidaturas e definição dos critérios de avaliação dos
métodos de seleção
A Comissão deliberou, por unanimidade, designar os seguintes membros da
comissão de análise das candidaturas:
Presidente — Sr. Dr.' Carla Luís
1.° Vogal efetivo — Sr. Dr. João Tiago Machado
2.° Vogal efetivo — Sr.' Dr. Ilda Rodrigues
Vogal suplente — Sr. Dr. João Almeida
A definição dos critérios de avaliação dos métodos de seleção fica a cargo da
referida comissão de análise das candidaturas, cuja divulgação no sítio oficial
da CNE na Internet deve ser garantida no mais curto prazo possível.
A Sr.' Dr.' Carla Luís aproveitou para invocar a urgência na contratação de um
técnico para o Núcleo de Gestão e Contabilidade.
2.6 - Convite da A-WEB (Association of World Election Bodies) para as
"Eleições Gerais de 15 de maio de 2016, República Dominicana"
A Comissão tomou conhecimento do convite, cuja cópia consta em anexo, tendo
deliberado transmitir o agradecimento desta CNE e manifestar que não é
possível assegurar a sua representação, uma vez que o regime de observação
eleitoral não se encontra previsto na lei portuguesa.
A CNE apreciou, ainda, os seguintes assuntos ao abrigo do n.° 3 do artigo 3.0 do
seu Regimento:
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3.1 — Pedido de esclarecimento — Câmara Municipal de Vila de Rei

-

substituição do presidente do plenário de cidadãos eleitores
O Sr. Dr. Mário Miranda Duarte ausentou-se neste ponto da ordem de
trabalhos.
A Comissão analisou o pedido de esclarecimento em apreço, cuja cópia consta
em anexo, tendo deliberado, por unanimidade, adiar a sua apreciação para a
próxima reunião da Comissão de Permanente de Acompanhamento.
3.2 — Relatório da eleição intercalar da Assembleia de Freguesia de Penude
(Lamego/Viseu)
Os membros da Comissão tomaram conhecimento do relatório em apreço, cuja
cópia consta em anexo.
Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 13 horas.
Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser
assinada pelo Senhor Presidente da CNE, Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de
Barros, e por mim, João Almeida, Secretário desta Comissão.

O Presidente da Comissão

IL.,- •• -

José Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão
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