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No dia vinte e dois de junho de dois mil e dezassete teve lu a reumao n

sessenta e sete da Comissão Nacional de Eleições, na sala de ões sita na

D. Carlos I, n." 128 - 7." andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor ILIIZ

Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a presença dos Senhores Drs.

Francisco José Martins, Carla Luís, João Almeida, Mário Miranda Duarte e Sérgio

Gomes da Silva.

A reunião teve início às 14 horas e 45 minutos e foi secretariada por mim, João

Almeida, Secretário desta Comissão. -----

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Antes do período da ordem do dia, os Membros discutiram a questão da

substituição das reuniôes da Comissão Permanente de Acompanhamento por

reuniões plenárias, as quais teriam lugar em substituição daquelas e que

decorreriam no mesmo dia e hora.

Face à impossibilidade de alguns Membros poderem comparecer, ficou assente

que será importante definir um dia e hora que reúnam consenso e que possibilite

a participação do maior número de Membros.

Esta necessidade surge por imperativo do processo eleitoral em curso e das várias

questões que urge deliberar, face ao avolumar de solicitações à Comissão

Nacional de Eleições, sendo expectável o seu recrudescimento à medida que se

aproxime o dia da votação.

O Senhor Dr. Francisco José Martins apresentou a seguinte declaração de voto:-

"Pelo membro Francisco losé Martins foi suscitada a questão de ter recebido um mail no

dia anterior, que lhe foi dirigido, bem como aos restantes membros, pela Coordenadora dos

Seroiços, Dra. llda Rodrigues, tendo como assunto: " Reuniões Plenárias às 3". e 5n. feiras

/ Reuniíio Plendria de 22-06-2017 - ORDEM DE TRABALHOS e Documentaçiio".

Pá9. I de ó



'w,
(n>

courssÃo NACToNAL oE ELEtÇÕES

Nesse mail é referido que "na reunião de ontem foi suscitada a necessidade car

realizar reuniões plenárias também às S'sfeiras, em oez da reunião ile CPA, tendo fi
determinado dar início já nesta semana, mantendo-se o mesmo horário - 14hi0".

Pretendo deixar o esclarecimento de que esse assunto não foi abordado na sessão plenária

ile 20 de lunho de 2017, ilesconhecendo qualquer tomada de posição sobre a matéria - que,

de resto, não foi lnailo sequer à ata da reunião.

Acresce que, face à ausência de outros membros naquela reunião pleruiria, alguns tenilo

declarado anteriormente que não estão disponíoeis às Sos.feiras para as CPA's, seria curial

que preoiamente tiaessem conhecimento do " propósito" manifestado no atrás aludido mail

para tomarem posição sobre a matéria de 21 de lunho passado,

&/CNE/XY, de 6 de junho.

2.2 - Ata da reunião plenária n.' 66/CNE/XV, de 20 de junho

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 66,/CNE/XV, de 20 de junho,

cuja cópia consta em anexo à presente ata, com os votos favoráveis de todos os

Membros que participaram na reunião a que respeita.

Na sequência da declaração para a ata objeto de aprovação feita pelo Senhor Dr.

Francisco José Martins relativamente à substituição de uma jurista e ao reforço,

em geral, da capacidade de resposta do Gabinete furídico, o Senhor Dr. João

Almeida apresentou a seguinte declaração de voto:

"Na oigência desta Comissão, abandonou os seraiços de apoio uma trabalhadora por

razões de estatuto e eoolução na carreira, como é do conhecimento da totalidaile dos

Membros.
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A segunda pessoa que anunciou a sua saíila próxima inooca motioos rosos de apoio

à família que impedem a disponibilidade necessária ao cabal exercício das

Não corresponde, pois, à oerdade que tenham saído durante o presente ma to quatro

trabalhadores, mas antes, apenas dois e em nmhum dos casos foi inoocada ou oem

iniliciada qualquer relação com as conilições ou o ambiente de trabalho em geral.

Tendo solicitado aos seroiços de apoio um leoantamento das saídas de trabalhailores,

constata-se que, só na Comissão anterior (14.' ComissiÍo), cessaram funções sete

trabalhailores, pelos mais oariados motioos e que, tanto quanto se sabe, niÍo se prenderam

com um eaentual mau ambiente de trabalho ou ileftciências do funcionamento dos seroiços

de apoio.

Na 13.' Comissão (tal como na 11'), saiu apenas um trabalhador.

No ilecurso da 12' Comissão, os seroiços foram coorilenados, sucessioamente, por duas

trabalhadoras.

No primeiro período, cessaram funções três trabalhadores (incluindo a Coordenadora) e,

no segunilo, oito, perfazendo um total de onze.

Este simples leoantamento demonstra que a saída de trabalhadores, seia por que motiao

for , é uma oicissitude que ocorteu em mandatos anteriores (e até em maior número) , sendo

uma situação transoersal a todas as organizações a que a CNE não é também alheia., --'

A Senhora Dra. Carla Lús subscreveu a declaração de voto anterior.-

2.3 - Regulamento de avaliação de desempenho nos Serviços da Comissão

Nacional de Eleições

A Comissão tomou conhecimento da proposta de regulamento em apreço, cuja

cópia consta em anexo à presente ata, tendo o Senhor Presidente dado a palavra

ao Senhor Dr. João Almeida, que aludiu aos fundamentos que originaram esta

proposta de regulamento, tendo explicitado as opções que foram tomadas no seu

articulado e que constam, grosso modo, da exposição de motivos.

Considerando o teor da matéria, foi deliberado, por unanimidade, submeter o

assunto em referência à próxima reunião plenária.----
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A Comissão discutiu o pedido de parecer do Conselho Superi de Magistratura,

cuja cópia consta em anexo à presente ata, tendo deliberado, unanimidade

dar parecer favorável à realização do sorteio com recurso à teleconferência,

garantindo-se, porém, a transmissão do resultado em condições que permitam a

sua imediata afixação à porta dos edifícios em que hajam sido recebidas as listas

de candidatos.

Sobre o assunto, o Senhor Dr. João Almeida suscitou o problema da

inoportunidade do sorteio sempre que inclua candidaturas proposta por grupos

de cidadãos eleitores.

Na anterior redação da lei, a apreciação das candidaturas e todo o processo de

decisão, reclamação e eventual recurso poderiam conduzir a que se

considerassem no sorteio e nos boletins de voto candidaturas que, a final, viriam

a ser rejeitadas, havendo, para tal, previsão expressa na lei de mecanismos que

acautelam os efeitos de um tal desvio necessário.

No novo ordenamento, porém, foi introduzido mais um elemento suscetível de

correção ope lege (o sÍmbolo) e que, portanto, põe em crise o conteúdo essencial

do boletim de voto.

Por isso mesmo a lei veio adicionar ao sorteio que deve ter lugar no dia seguinte

ao termo do prazo para receção das candidaturas um outro, a realizar após a

decisão sobre as reclamações, se as houver, sobre a admissão das listas de

candidatos.

Note-se que esta decisão é precedida da admissão do proponente das listas a

apreciar e nela se inclui, quanto aos grupos de cidadãos eleitores, a decisão sobre

a admissibilidade do símbolo

Pode o símbolo proposto ser admitido ou rejeitado pelo juiz e, neste último caso,

é sorteado um número rom.rno entre I e XX para servir de símbolo, sendo estas

decisões insuscetíveis de recursr,r.

Assim sendo, a realização do sorteio no dia imediato ao do termo do prazo paÍa

apresentação de candidaturas pÉüece um ato processual inútil quando haja
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candidaturas propostas por grupos de cidadâos eleitores,

caráter espúrio de um dos elementos - o símbolo - qu

O plenário entendeu submeter este assunto à próxima reunião plenária, por

carecer de aprofundamento.

2.5 - Participação de cidadão contÍa a Câmara Municipal de Esposende

relativa ao Boletim da autarquia - Processo AL.P-PPl2Ol7l27

A Comissão tomou conhecimento da participação cuja cópia consta em anexo à

presente ata e deliberou, por unanimidade, submeter o processo em referência à

próxima reunião plenaria.

2.6 - Participação de cidadão relativa a artigo de opinião de Miguel Costa

Gomes, em que se identifica como Presidente da Câmara Municipal de

Barcelos e apela ao voto - Processo AL.P-PPl20l7l36

A Comissão tomou conhecimento da participação cuja cópia consta em anexo à

presente ata e deliberou, por unanimidade, submeter o processo em referência à

próxima reunião pleniíria

2.7 - Comunicação do Secretário-Geral da Assembleia da República -
Instalações do ediÍício n." 134 - trabalhos preparatórios

A Comissão deliberou, por unanimidade, submeter o assunto em referência à

próxima reunião pleniíria.

2.8 - Comunicação da ACEEEO (Association of European Election Officials)

- invitation to the 26th Annual Conference and General Assembly

meeting oÍ the ACEEEO in Sofia - 8-10 Novemb er 2077.

A Comissão deliberou, por unanimidade, submeter o assunto em referência à

próxima reunião plenaria.

3. OUTROS ASSUNTOS

A Comissão apreciou, ainda, ao abrigo do disposto no n." 3 do artigo 3.o do

Regimento da CNE, o seguinte assunto: -....-.......-_
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3.1 - Participação contra a Câmara Municipal de Cascais por publicidade

institucional - aditamento de novos documentos - Processo AL.P-

PP12017124

A Comissão tomou conhecimento da participação e dos documentos que a

acompanham, cujas cópias constam em anexo à Presente ata, e deliberou, por

unanimidade, que este assunto deve ser apreciado por todos os Membros e

deliberado ao abrigo do disposto no n." 1 do artigo 5.o do Regimento da CNE

(casos urgentes

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 17 horas.

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

assinada pelo Senhor Presidente da CNE, |uiz Conselheiro ]osé Vítor Soreto de

Barros, e por mim, ]oão Almeida, Secretário desta Comissão.

O Presidente da Comissão

]osé Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão
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