COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ATA N.° 226/XIV
Teve lugar no dia seis de outubro de dois mil e quinze, a reunião númer
duzentos e vinte 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, Fernando Costa Soares.
Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Mário
Miranda Duarte, Francisco José Martins, Carla Luís, João Tiago Machado,
Álvaro Saraiva, Domingos Soares Farinho e João Azevedo. O Senhor Dr. João
Almeida não compareceu por se encontrar a prestar apoio ao funcionamento
das Assembleias de Apuramento Geral de Porto e Braga.
A reunião teve início pelas 10 horas e 45 minutos e foi secretariada por mim,
Paulo Madeira, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1 - Atas das reuniões n.'s 224/XIV e 225/XIV, respetivamente de 1 e de 4 de
outubro
A Comissão aprovou as atas das reuniões n.'s 224/XIV e 225/XIV,
respetivamente de 1 e de 4 de outubro, cujas cópias constam em anexo à
presente ata.
2.2 - Deliberações casos urgentes tomadas nos dias 2, 3 e 4 de outubro 1

artigo 5.° do Regimento da CNE
0
A Comissão tomou conhecimento para os efeitos previstos no artigo 5. do
Regimento da CNE das mensagens de correio eletrónico trocadas e que servem
de ata aprovada quanto às deliberações tomadas nos dias 2, 3 e 4 de outubro.---2.3 - Relatório dos pedidos dirigidos e respondidos pela CNE nos dias 3 e 4
de outubro
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A Comissão tomou conhecimento do relatório relativo aos pedidos de

informação por telefone e por escrito e queixas apresentadas no dia da eleição,
cuja cópia consta em anexo, reconhecendo-se um número muito elevado de
participações relativas ao funcionamento das assembleias de voto.
2.4 - Acordo de coedição entre a CNE e a INCM da Lei eleitoral da

Assembleia da República Anotada e Comentada
A Comissão analisou e aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, o

acordo de coedição em apreço, cuja cópia consta em anexo.
2.5 - Carta com queixa enviada para a ERC para conhecimento da CNE
A Comissão tomou conhecimento da carta com queixa enviada para a ERC, cuja

cópia consta em anexo.
2.6 - Comunicação da Direcção-Geral da Política da Justiça
A Comissão tomou conhecimento da comunicação em apreço, cuja cópia consta

em anexo, tendo deliberado transmitir que no entender da CNE se reitera e
mantém a posição tomada na reunião do plenário do dia 29 de setembro por se
considerar que a situação em apreço não é especialmente relevante em termos
de impacto no quadro nacional.

E nada mais havendo a tratar, foi dada a reunião por encerrada pelas 11 horas e
30 minutos.
Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser
assinada pelo Senhor Presidente da CNE, Juiz Conselheiro Fernando Costa
Soares, e por mim, Paulo Madeira, Secretário da Comissão.

O Presidente da Comissão

Fernando Costa Soares
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O Secretário da Comissão

CoZ4A,‘I_,

Paulo Madeira
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