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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ATA N.° 18/CNE/XVI

No dia trinta de junho de dois mil e vinte teve lugar a reunião número dezoito

da Comissão Nacional de Eleições, que decorreu por videoconferência, sob a

presidência do Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a participação

de Mark Kirkby, Vera Penedo, João Almeida, Sandra Teixeira do Carmo, Marco

Fernandes e Carla Freire.

A reunião teve início às 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, João

Almeida, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Não foram abordados quaisquer assuntos no período antes da ordem do dia.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.01 - Ata da reunião plenária n.° 17/CNE/XVI, de 23 de junho

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n.° 17/CNE/XVI, de 23 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.

2.02 - Ata n.° 16/CPA/XVI, de 25 de junho

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n.° 16/CPA/XVI, de 25 de

junho, cuja cópia consta em anexo à presente ata.

A Comissão ratificou, por unanimidade, as deliberações tomadas na referida

reunião pela Comissão Permanente de Acompanhamento, que de seguida se

transcrevem:

Mensagem do Conselheiro Costa Soares e Comunicação da CNE de Cabo

Verde - Adesão ao pedido de agraciamento a Jorge Miguéis
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A CPA tomou conhecimento da mensagem e da comunicação em epígrafe)

tendo deliberado reencaminhá-las à Chancelaria das Ordens Honoríficas (, /
Portuguesas.

Expedien te

2.03 - Ofício da Área Metropolitana de Lisboa — Cedência de sala de reuniões

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

anexo à presente ata.

2.04 - Despacho do Ministério Público — DIAP Funchal no âmbito do processo

ALRAM.P-PP/2019/88 (Cidadão 1 Candidato PS 1 Propaganda (apelo ao

voto em dia de reflexão)

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

anexo à presente ata, através do qual foi determinado o arquivamento dos

autos.

Processos simplificados

2.05 - Lista dos “Processos Simplificados” tramitados pelos Serviços de Apoio

entre 22 e 28 de junho

Em cumprimento do n.° 4 do artigo 19.° do Regimento, a Coordenadora

apresentou a lista dos processos simplificados tramitados pelos Serviços de

Apoio entre 22 e 28 de junho de 2020, que consta em anexo à presente ata, e de

que a Comissão tomou conhecimento.

Processos AR-2019

2.06 - Processo AR.P-PP/2019/180 - Cidadão 1 CM Oeiras Presença de

funcionários da CM nas assembleias de voto

- Processo AR.P-PP/2019/184 - Cidadão 1 CM Oeiras Permanência de

funcionários da CM nas assembleias de voto

A Comissão apreciou os elementos dos processos em epígrafe, que constam em

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, apensá-los ao Processo
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AR.P-PP/2019/251, que já foi objeto de deliberação desta Comissão, em 091-

2020 e 21-04-2020, a notificar aos participantes dos presentes processos.

Processos AR-2019

2.07 - Deslocação à Região Autónoma dos Açores

Mark Kirkby entrou durante a apreciação deste assunto.

Tendo sido suscitada na declaração de Cana Luís, constante da ata aprovada

em 2.01, a não deslocação da CNE à Região Autónoma dos Açores, no âmbito

da próxima eleição da ALRAA, a Comissão entendeu, por unanimidade,

manter a referida deslocação, nos termos já definidos em anteriores reuniões,

por ser curial estabelecer contactos presenciais, quer institucionais, quer para

auscultação dos interessados, e em harmonia com o apelo à participação dos

eleitores na referida eleição.

A data estabelecida para os contactos institucionais e audição de partidos

políticos e órgãos de comunicação social - semana de 16 a 21 de agosto — é já do

conhecimento das entidades oficiais, havendo à partida disponibilidade para as

audiências solicitadas. Os serviços irão obter as informações necessárias à

realização do teste laboratorial de diagnóstico da COVID-19.

2.08 - Eleições no atual contexto de pandemia

A Comissão tomou conhecimento dos diversos contactos estabelecidos com

vista à auscultação das entidades nacionais e regionais com intervenção nesta

matéria, sendo previsível que a reunião possa ser agendada para o início da

próxima semana.

2.09- Doutrina e jurisprudência sobre propaganda eleitoral e igualdade entre

candidaturas

Considerando que não se encontram presentes todos os membros, foi entendido

adequado agendar uma reunião extraordinária para apreciar este assunto,

tendo sido sugerido o próximo dia 9 de julho. A Coordenadora ficou
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encarregue de apurar da disponibilidade dos restantes membros para a referida

data.

Apoios

2.10 - Comunicação de professores e investigadores da Universidade

Fernando Pessoa - apoio à obra sobre o seminário “O Parlamento Europeu

e as eleições europeias de 2019”

A Comissão, no seguimento da apreciação feita na última reunião da CPA,

deliberou, por unanimidade, prestar o apoio financeiro solicitado para a obra

indicada em epígrafe, no valor de € 1 000.

João Almeida pediu a palavra para dar nota de um acórdão do Tribunal da

Relação do Porto, referido numa notícia na edição do Jornal de Notícias de hoje,

que interessa obter por tratar de matéria de liberdade de expressão em

campanha política e eleitoral.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 12 horas

e 10 minutos.

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

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

Comissão.

O Presidente da Coriissão

J_._

José Vítor Soreto de Éarros
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O Secretário da Comissão

—

Pág.5de5


