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coMrssÃo NActoNAL DE ELE|ÇÕES

ATA N.' ITIUCNE/XV

No dia nove de agosto de dois mil e dezoito teve lugar a reunião número

e setenta e quatro 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 fuiz

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

Francisco fosé Martins, Carla Lús, João Tiago Machado, João Almeida, Álvaro

Saraiva, |orge Miguéis, Mário Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva. -----
A reunião teve início às 14 horas e 40 minutos e foi secretariada por mim, |oão

Almeida, Secretário da Comissão. --

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

A Comissão apreciou o pedido de reunião formulado pela Comissão Nacional

de Proteção de Dados, tendo sido deliberado aceder ao solicitado, devendo ser

concertada com aquela entidade uma data para a realização da referida reunião,

a ocorrer no mês de setembro

Os Senhores Drs. Francisco |osé Martins e João Tiago Machado entraram

durante a discussão do período antes da ordem do dia.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.34 - Mapa-calendário para a eleição intercalar da A.F. do Marmeleiro

(Guarda) - 7 de outubro de 2018

A Comissão, considerando a urgência de que este assunto se reveste, deliberou,

por unanimidade, aditar à ordem do dia, a apreciação do mapa calendário

referente à eleição da Assembleia de Freguesia do Marmeleiro, na sequência da

publicação ern Diário da República, no dia de hoje, do despacho n." 758L / 201"8,

que marca a data da eleição, tendo deliberado, por unanimidade, aprovar o

mencionado documento.-
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pontos 2.32 e 2.33.-------
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2.01 - Ata da reunião plenária n." 173ICNE/XV de 31 de julho

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 173/ CNE/XY, de 31 de julho,

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

Membros que participaram na reunião a que respeita.

2.02 - Ãta n." 62ICPA/XV, de 2 de agosto

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n." 62/CPA/XV, de 2 de

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n." 63/CPA/XY, de 7 de

agosto, cuja cópia consta em anexo à presente ata. -------------

2.04 - Instalações CNE

O Senhor Dr. foão Almeida fez urr.a súmula da reunião que teve com os

serviços da Assembleia da República no dia 2 de agosto de 2018 e explicitou o

conteúdo dos documentos, cujas cópias constam em anexo à presente ata, tendo

sublinhado que, não correspondendo exatamente ao pretendido, de qualquer

Íorma permitem identificar requisitos que constituem linhas orientadoras do

desenvolvimento do projeto de intervenção, na ótica da Comissão. Mais referiu

que o carater provisório da instalação dos serviços no 2." andar não tem

duração predeterminada e pode mesmo ser a médio prazo, pelo que não pode

pretextar o aligeiramento da intervenção de molde a reduzir sensivelmente a

dignidade, a segurança, a funcionalidade e o conÍorto dos trabalhado

A Comissão mandatou o Senhor Dr. João Almeida para acompanhar o processo.

O Senhor Dr. Ávaro Saraiva saiu da reunião durante a apreciação deste ponto

da ordem de trabalhos.

Antes de retomar a ordem de trabalhos, a Comissão antecipou a apreciação dos
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agosto, cuja cópia consta em anexo à presente ata.
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2.32 - Despacho do Ministério Público - DIAP de Amarante no âm ito do

Processo 
^L.P-PP1201711300 

(Cidadão I Candidata do PS em Mancelos I

Propaganda em dia de reflexão)

A Comissão tomou conhecimento do despacho em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata.

2.33 - Despacho do Ministério Público - DIAP de Tomar (Incidente na

assembleia de voto da Íreguesia de Nossa Senhora do Pranto - concelho de

Ferreira do Zêzercl

A Comissão tomou conhecimento do despacho em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata.

Em seguida foi retomada a ordem de trabalhos

2.05 - Atualização das "Respostas às perguntas frequentes" sobre o

Financiamento/Contas das campanhas eleitorais - sítio da CNE na

Internet

A Comissão apreciou as propostas constantes da Informação n." I-
CNE/201,8/341, que consta em anexo à presente ata, e deliberou/ por

unanimidade, aprovar as alterações às "Respostas às perguntas frequentes" em

causa, nos termos que constam do documento em anexo à presente ata.-

O Senhor Dr. Francisco josé Martins saiu no final da discussão deste ponto da

ordem de trabalhos e participou na deliberação tomada.

2.06 - Atualização das "Respostas às perguntas frequentes" sobre o

Recenseamento /Direito de voto no estrangeiro - sítio da CNE na Intenet

A Comissão apreciou e debateu as propostas de atualização das "Respostas às

perguntas frequentes" em causa, que constam do documento em anexo à

presente ata, tendo deliberado, por unanimidade, continuar a apreciação deste

ponto da ordem de trabalhos na próxima reunião plenária

Seguidamente, a Comissão procedeu à apreciação do ponto 2.08 da ordem de
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2.08 - Comunicação do ICPS - Nomeação para atribuição dos prémios

eleitorais internacionais

A Comissão tomou conhecimento do convite em referência, cuja cópia consta

em anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, agradecer a

comutucacao em aDreco.

A Comissão deliberou, por unanimidade, adiar a apreciação dos restantes

assuntos (pontos 2.07 e 2.09 a 2.31.) para a próxima reunião.--------

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

e 25 minutos.

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

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, João Almeida, Secretário da

Comissão.

O Presidente da Comissão

|osé Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão
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