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ATA N." 22oICNUXV

No dia catorze de fevereiro de dois mil e dezanove teve lugar a reunião ero

duzentos e vinte 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 ]uiz

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

Francisco fosé Martins, fosé Manuel Mesquita, João Tiago Machado, Jorge

A reunião teve início às 14 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, Sérgio

Gomes da Silva, Suplente do Secretário da Comissão. -

2. PERÍODO DA ORDEM DODIA

A Comissão passou à apreciação dos pontos 2.03 e seguintes.

Eleições AL-INT 2079

2.03 - Marcação da eleição intercalar para a Assembleia de Freguesia de Pias

(Monção/Viana do Castelo) para o dia 28 de abril de 2019

- Mapa-Calendário

A Comissão tomou conhecimento da marcação da eleição e aProvou, Por

unanimidade, o mapa calendário da eleição intercalar para a Assembleia de

Freguesia da União das Freguesias de Pias a realizar em 28 de abril de 2019, que

consta 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

jomal de âmbito local/regional, o envio do mapa às entidades que intervêm no

processo eleitoral e a sua disponibilização no sítio da CNE na lnternet.

Expediente

2.04 - Comunicação do INR - Pedido de dados referentes às queixas por

discriminação em razão da deficiência ou da existência de risco agravado

de saúde - 2018
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A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígrafe, que cons em

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir que no ano de

2018 não se registaram queixas no âmbito assinalado, com a nota de que apenas

se realizaram cinco eleições intercalares para assembleias de freguesia.-----------

2.05 - Pedido de esclarecimento de EDIA - Empresa de Desenvolvimento e

Infra-estruturas do Aqueva, S.A. relativo à divulgação de anúncio

publicitário

A Comissão tomou conhecimento do pedido em epígrafe, que consta em anexo

à presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir que dos elementos

fomecidos não resulta que haja violação das regras legais

Processos AL-20-17

2.06 - Despacho do Ministério Público - DIAP Porto no âmbito do Processo

AL.P-PP|2O\71937 (Cidadã | PS Porto I Prcpaganila em dia ile eleição -

folhetos na caixa do coreio)

A Comissão tomou conhecimento do despacho de arquivamento em epígrafe,

que consta em anexo à presente ata. ------------

2.07 - Despacho do Ministério Público - DIAP Sehibal no âmbito do Processo

^L.P-PPl2O77lllS2 
(Comportammto ilos membros ile mesa - secção de ooto

n.o 8 ila assembleia ile ooto da lreguesia de Castelo - Sesimbru | descarga

de eleitotes)

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

anexo à presente ata, que comunica a remessa dos autos para o DIAP do

O Senhor Dr. José Manuel Mesquita entrou na reunião neste ponto da ordem de

trabalhos e tomou conhecimento das deliberações tomadas.

Ç?

tribunal de Sesimbra.
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2.08 - Despacho do Ministério Público - DIAP Ponta Delgada no

Processo AL.P-PP1201717762 (Cidadão I Membros de mesa ila

ile aoto ila lreguesia ile Santa Bárbara, concelho ile Ponta Delgaila)

A Comissão tomou conhecimento do despacho de arquivamento em epÍgrafe,

que consta em anexo à presente ata.

2.09 - Despacho do Ministério Público - DIAP Barcelos no âmbito do

Processo AL.P -PP l2ll7 17222 (PPDI PSD.CDS-PP " Mais Barcelo s" | | untas

ile Freguesia ilo corcelho ile Barcelos)

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

anexo à presente ata, que comunica que os autos regressaram ao DIAP de

Barcelos, onde irão correr os seus termos.

2.10 - Despacho do Ministério Público - DIAP Lisboa no âmbito do Processo

AL.P-PP1201717266 (Cidadão I Membtos ila mesa ile ooto n.' 5 ila lreguesia

das Aoetiilas Noaas (Lisboa) | llegaliilade na contagen ile ootos)

A Comissão tomou conhecimento do despacho de arquivamento em epígrafe,

que coÍrsta em anexo à presente ata.

2.11 - Despacho do Ministério Público - DIAP Viseu no âmbito do Processo

^L.P-PP1201717374 
(Cidadã | Cettro ile Atioiilailes Ocupacionais ila Santa

Casa ila Misericórilia de Mortágua I Violação do pincípio ila igualdaile ile

hatamerto)

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

anexo à presente ata, que comunica a remessa dos autos para o DIAP de Santa

Comba Dão.

O Senhor Presidente, antes de prosseguir com a análise dos restantes assuntos,

deu a palavra aos Membros para abordarem algum assunto que não constasse

da ordem do dia. O Senhor Dr. Mário Miranda submeteu uma comunicação da

Unidade de Administração dos Deputados do Parlamento Europeu, recebida

bito do
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no MNE, distribuída aos Membros e que consta em .rnexo à presente ata, ndo

a Comissão deliberado confinnar que a autoridade nacional comPetente Para

comunicar ao Presidente do Parlamento Europeu a lista dos Deputados eleitos

em Portugal é a Comissão Nacional de Eleições e de que o Ponto de contacto a

indicar ao serviços do Parlamento Europeu para questões relacionados com

esse assunto é a Coordenadora dos Serviços de Apoio da Comissão.

A Comissão passou à apreciação dos restantes assnntos.

Atas

2.01 - Ata da reunião plenária n." 214CNE/XV, de 24 de ianeiro

A Comissão deliberou adiar a aprovação da ata da reunião plenária n."

214/CNE/XY , de 24 de janeiro, cuja cópia consta em anexo à Presente ata. ------'

2.02 - Ata da reunião plenária n." 215/CNE/XV, de 29 de janeiro

A Comissão deliberou adiar a aprovação da ata da reunião plenária n."

21SICNE/XV, de 29 de janeiro, cuja cópia consta em anexo à Presente ata. -------

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

permanecendo o Senhor Presidente e os Senhores Drs. José Manuel Mesquita,

Jorge Miguéis e Sérgio Gomes da Silva para reunir com o Diretor da Agência

Nacional Erasmus+ Juventude em Ação

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

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Sérgio Gomes da Silva, Suplente do

<rr2

Secretário
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O Presidente da Comissão

1

fosé Vítor Soreto de Barros

O Suplente do Secretário

&4// q-rr4/t-/r, ç.ú
Séígio Gomes da Silva
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