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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇOES

ATA N.'183/CNE/XV

No dia vinte de setembro de dois mil e dezoito teve lugar a reunião número cento

e oitenta e três da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Av.

D. Carlos I, n.o 128 - 7." ardar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor fuiz

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

Francisco José Martins, Carla Lús, |oão Tiago Machado, ]oão Almeida, Á-lvaro

Saraiva, Jorge Miguéis, Miírio Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva. -...._-

A reuniáo teve início às 14 horas e trinta minutos e foi secretariada por mim, João

Almeida, Secretário da Comissão. -

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente da Comissão deu nota da reunião realizada no dia 19 de

setembro com a Comissão dos Assuntos Consulares, Participação Cívica e

Política do CCP (Conselho das Comunidades Portuguesas), com a presença dos

Senhores Drs. foão Almeida, Jorge Miguéis Mário Miranda Duarte e da

Coordenadora dos Serviços de Apoio. O Senhor Dr. Mrário Miranda Duarte fez

uma síntese dos assuntos debatidos.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Expediente

2.01 - Convite da Comissão Europeia e do European Political Strategy Centre

(EPSC) - Conferência "Election Interference in the Digital Age: Building

Resilience to Cyber-Enabled Threats" - Bruxelas - 15 e 16 de outubro

A Comissão tomou conhecimento da 2.'comunicação da Comissão Europeia, que

consta em anexo à presente ata, e no seguimento do que foi deliberado na reunião

de 13 de setembro p.p. no sentido de se fazer representar no evento em apreço,
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indicou o Senhor Dr. Sergio Gomes da Silva para particiPar na re da

conferência.

2.02 - Comunicação da Embaixada da República da Coreia - Visita de

delegação da Comissão Nacional de Eleições da Coreia - 29 de outubro

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígraÍe, que consta em

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, confirmar a reunião

solicitada para o dia 29 de outubro, com a delegação da Comissão Nacional de

Eleições da República da Coreia.

O Senhor Dr. João Tiago Machado entrou neste ponto da ordem de trabalhos e

participou na deliberação tomada.

2.03 - Sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de PenaÍiel (ação

adminiskativa comum interposta contra a Câmara Municipal de Valongo

e a Comissão Nacional de Eleições)

A Comissão tomou conhecimento da sentença em epígrafe, que consta em anexo

à presente ata, de que tomou a devida nota.

Processos 201.8

2.04 - Titular de órgão autárquico I Marinha I Condição de militar e

manutenção da licença especial - Pggçgqqq ER4Qlf§

A Comissão, tendo presente a lnformação n." I{NE/2018/377, que consta em

anexo à presente ata, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dela

constante que, a seguir, se transcreve:

"Uma cidadíÍ, militar da Mainha, eleita para a Assembleia de Freguesia ila União de

Freguesias de Laranjeiro e Feijó, a exercer o respetioo manilato, foi notificada pela

Marinha para regressar ao seraiço.

Na sequência da referida participaçiÍo a Comissão Nacional de Eleições deliberou, em

17.07.2017, que " . . .não se aerificando nenhuma das situações elencadas no n." 6 do artigo

33.' da LDN, afigura-se que não lui lugar à cessação/caducidade da licença especial
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concedida e, por isso, niÍo poderá ser detenninado o regresso da militar em saa

efetioidad e d e s en)iço. »

O diretor do pessml ila Mainha foi notificado da refeida ileliberaçiÍo, bem como para x
pronunciar sobre o teor da participação em causa.

Neste âmbito, foi remetida à Comissão Nacional de Eleições a informaçÃo de que a ilecisão,

ile 13 de julho de 20L8, de interromper a licmça especial à militar em causa "foi

ileztidamente reapreciaila e anulada, em 6 de agosto ile 2018, mantendo-se em oigor a

licença especial concedida à refeida militar em 17 ile maio de 2017, pelo Diretor do

Pessoal."

Tendo presente a resposta da Marinha não eistem outras medidas a adotar pela Comissão

Nacional de Eleições, pelo que se arquioa o processo.»

Processos AL-2017

A Comissão passou à apreciação do ponto 2.06.

2.06 - Comunicação da CM de Oeiras no âmbito dos Processos AL.P-

I Mau funcionamento dasPPl20t7l99r, 997, 1007 e 1007 (Cidadãos

assembleias de voto)

A Comissão, tendo presente a Informação n." I{NE,22018/378, que consta em

anexo à presente ata, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dela

constante que, a seguir, se transcreve:

"A Lei n.o 47/2018, de 13 ile agosto, alterou a Lei n.' L3/99, de 22 de março (Regime

I urídico do Recenseammto Eleitoral).

Das alterações decorrentes da entrada em aigor da Lei n.' 47/2018, de 22 de março, resulta

a eliminação do número de eleitor, bem como a organização dos cadernos de recenseamento

pela ordem alfabética dos nomes dos eleitores inscitos na circunscrição, deoendo figurar

em cada um deles sensiaelmente 1500 eleitores.

Nas situações apreciadas no ômbito dos processos n."s AP.P-PP/2017/99L,997,1001. e

1007 o presidente ila Câmara Municipal de Oeiras deoia, ao tempo, ter atendido às

circunstâncias específcas da população em clusa, consiileranilo designadamente o facto

de existirem secções de ooto compostas, na sua maioria, por cidadãos mais idosos, o que,
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de acordo com o entendimento da Comissão Nacional de Eleições, implicaria u ução

ilo número de eleitores face ao limite estipulado na lei quanto ao número ile eleitores por

secção de ooto.

Contudo, considerando as alterações ao regime jurídico ilo recenseamento, efectuadas pela

Lei n." 47/20L8, de 13 de agosto, parece improoáoel, no futuro, a existência ile secções de

ooto compostas, na sua maioria, por cidadãos mais iilosos.

Dê-se conhecimento da presente deliberação à Câmara Municipal de Oeiras.,

A Comissão passou à apreciação do ponto 2.05. ---------

2.05 - Cidadão I TVI ; Programa "Governo Sombra" I Propaganda em dia de

refl exão - Processo AL.P-PP/2017 1916

A Comissão analisou os elementos do processo e deliberou, por unanimidade,

submeter este assunto à próxima reunião plenária.

O Senhor Presidente e o Senhor Dr. foão Tiago Machado ausentaram-se durante

a apreciação do presente assunto, por motivo de reunião com o Senhor Presidente

do Conselho de Administração da Assembleia da República. -----------

O Senhor Dr. Jorge Miguéis, substituto do Presidente, presidiu até ao fim da

reunião

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 16 horas e

30 minutos.

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

assinada pelo Senhor Presidente, pelo Substituto do Presidente e por mim, ]oão

r

Almeida, Secretário da Comissão.
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O Presidente da Comissão

n

fosé Vítor Soreto de Barros

O Substituto do Presidente

/)-.-,,u;
i,/ \

|orge Miguéis

O Secretário
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