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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇOES

ATA N." 166/CNE/XV
No dia cinco de julho de dois mil e dezoito teve lugar a reunião número cento

e

sessenta e seis 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 fosé Vítor Soreto de Barros e com a Presença dos Senhores Drs.
Francisco José Martins, Carla Luís, foão Tiago Machado, João Almeida, ]orge

Miguéis, Mário Miranda Duarte

e Sérgio Gomes da

Silva.

A reunião teve início às 14 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, |oão
Almeida, Secretário da Comissão.

1.

-

PERÍODO ANTES DA ORDEMDO DIA

Não foram abordados assuntos antes da ordem do dia.

2,

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente colocou à consideração dos Membros a alteração da ordem
dos assuntos, tendo a Comissão passado à apreciação dos pontos 2'02 e2.03.

--

2.02 - Mapa-calendário para a eleição intercalar da A.F. de Darque (Viana do

Castelo)

-

2 de setembro de 2018

A Comissão aprovou, por unanimidade, o mapa calendário da eleição intercalar
para a Assembleia de Freguesia de Darque de 2 de setembro de 2018, tendo
presente

o teor da úrformação I-CNE/2018/311, que constam em anexo à

presente ata, e deliberou que fosse dado cumprimento ao disposto no artigo 6."

da Lei da CNE, ordenando a publicação de aviso em jornal de âmbito
local/regional

ea

disponibilização do referido mapa no sítio da CNE na lnternet.

O Senhor Dr. Mfuio Duarte entrou na reunião durante a apreciação deste ponto
e

participou na deliberação tomada.

Páq. I de 3

w

(n)

\

coMrssÃo NAcToNAL DE ELErÇÕES
2.03 - Mapa-calendário para a eleição intercalar da A.F. de Terena (

(Alandroal/ÉvoÍa) -

Pedro)

2 de setembro de 201.8

A Comissão aprovou, por unanimidade, o mapa calendário da eleição intercalar
para a Assembleia de Freguesia de Terena (S. Pedro) de 2 de setembro de 2018,
tendo presente o teor da Informação I{NE/2018/311, que constam em anexo à
presente ata, e deliberou que fosse dado cumprimento ao disposto no artigo

6.0

da Lei da CNE, ordenando a publicação de aviso em jomal de ârnbito
local/regional

ea

disponibilização do referido mapa no sÍtio da CNE ta lnternet.

A Comissão passou à apreciação do ponto 2.01.
2.01 - Resposta ao relatório

preliminar da auditoria realizada pelo Gabinete de

Controlo e Auditoria da Assembleia da República às remunerações

e

outros abonos reÍerentes ao ano de 2016

A Comissão

tomou conhecimento da resposta ao relatório preliminar da

auditoria elaborada pelos Serviços de Apoio e analisou e debateu o teor da
proposta de tomada de posição, que constam em anexo à presente ata. A
Comissão deliberou, por unanimidade, adiar a apreciação final para a próxima

O Senhor Dr. Sergio Gomes da Silva entrou na reunião durante a apreciação deste

ponto

e

participou na discussão

e na

deliberação tomada

A reunião foi dada por encerrada pelas 15 horas

a

audiência com

o

e 30

minutos de forma

a

permitir

Exmo. Presidente do Conselho de Administração da

Assembleia da República, marcada para as 16 horas.

Para constar se lavrou a pÍesente ata, que

assinada pelo Senhor Presidente

Íoi aprovada em minuta e vai

e por mim, João Almeida,

ser

Secretiário da

Comissão.
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O Presidente da Comissão

José

Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

joão Almeida
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