COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ATA N.° 3/CNE/XV

No dia doze de abril de dois mil e dezasseis teve lugar a reunião número três 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 José
Vítor Soreto de Barros e com a presença dos Senhores Drs. Francisco José
Martins, Carla Luís, João Tiago Machado, Jorge Miguéis, Mário Miranda Duarte
e Sérgio Gomes da Silva.
A reunião teve início pelas 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim,
Sérgio Gomes da Silva, Suplente do Secretário desta Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Antes de iniciada a apreciação dos assuntos agendados, o Senhor Presidente
transmitiu o teor da comunicação do Senhor Dr. João Almeida relativamente à
sua manutenção no cargo de Porta-Voz, que se transcreve:
«Tal como antevia, razões pessoais inultrapassáveis impedem-me de exercer as funções
de Porta-Voz da Comissão, pelo que peço escusa dessa obrigação.
Não posso deixar de referir o quanto me honrou a escolha do Plenário que, sobre mim,
recaiu e de manifestar o meu reconhecimento pela confiança que, em mim, entenderam
depositar.»
A Comissão deliberou, por unanimidade, adiar nova designação para o referido
cargo para a próxima reunião do plenário, tendo o Senhor Dr. Francisco José
Martins transmitido que entende que o Senhor Dr. João Almeida deve estar
presente.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1 - Aprovação da ata da reunião n.° 2/CNE/XV, de 5 de abril, e
conhecimento da ata n.° 1/CPA/XV, de 7 de abril
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A Senhora Dr.' Carla Luís entrou na reunião neste ponto da ordem de
trabalhos.
A Comissão aprovou, por unanimidade, a ata da reunião n.° 2/CNE/XIV, de 5
de abril, e tomou conhecimento da ata da reunião n.° 1 /CPA/XV, de 7 de abril,
cujas cópias constam em anexo à presente ata.
A Comissão ratificou, por unanimidade, as deliberações tomadas na reunião da
CPA.
2.2 - Campanha de esclarecimento cívico para a eleição da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores (setembro/outubro 2016) —
procedimento a adotar, peças do procedimento e constituição do júri
A Comissão deliberou adotar o concurso de conceção, na modalidade de
concurso público, com vista à campanha de esclarecimento cívico da CNE no
âmbito da eleição da ALRAA, e aprovou, por unanimidade, as peças do
procedimento, cujas cópias constam em anexo à presente ata.
Foi ainda definida a seguinte composição do júri do procedimento:
Presidente — Jorge Miguéis
1.° Vogal — Francisco José Martins
2.° Vogal — Sérgio Gomes da Silva
1.° Vogal suplente — Álvaro Saraiva
2.° Vogal suplente — João Tiago Machado
2.3 - Cartão dos Membros da CNE — designação do cargo
A Comissão deliberou, por unanimidade, manter a designação de "Membro da
Comissão".
2.4 - Pedido de parecer da Câmara Municipal de Vila de Rei relativo ao
plenário de cidadãos eleitores
A Comissão analisou o pedido em apreço, cuja cópia consta em anexo à
presente ata, tendo deliberado, por unanimidade, transmitir o seguinte:
Afigura-se adequado sustentar a permanência do presidente da mesa do plenário nesse
cargo após a transferência da inscrição no recenseamento para outra freguesia, pois não
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se encontra suporte legal suficiente para considerar que possa haver lugar a perda de
mandato. Tal equivaleria, de resto, à introdução de uma espécie de inelegibilidade
superveniente que a lei não prevê e que seria desproporcionada à situação em concreto.
Com efeito, outra solução representaria uma restrição do direito de acesso a cargos
públicos baseada na mera transferência de recenseamento, o que não encontra eco na
legislação eleitoral, nem se vê razão que justifique um tratamento diferenciado entre
freguesias, consoante tenham um número de eleitores superior ou inferior a 150
eleitores.
2.5 - Reapreciação do guião do vídeo a produzir pela CNE no quadro do
projeto de sensibilização dos jovens (projeto do Plano de Atividades
2016) em parceria com a Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto
Politécnico de Lisboa
A Comissão analisou o guião do vídeo em apreço, cuja cópia consta em anexo à
presente ata, e apontou diversas alterações ao texto proposto, tendo deliberado,
por unanimidade, adiar a aprovação do texto final para a próxima reunião da
CPA, de modo a permitir que os Membros transmitam ainda outros
contributos, a remeter aos Serviços, que os incluirão num ficheiro único a
submeter à dita reunião.
2.6 - Manual de candidatura dos grupos de cidadãos eleitores — eleições
autárquicas
A Comissão analisou o Manual em apreço, na versão revista pelos Membros na
última reunião da CPA, cuja cópia consta em anexo à presente ata, tendo
deliberado, por unanimidade, aprovar o mesmo.
2.7 - Comunicação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social Deliberação ERC/2016/G9 (PLU-I) — relativa a queixa do "Move
Alcântara - Cidadãos por Alcântara" contra o jornal mensal "O Comércio
de Alcântara" por tratamento jornalístico discriminatório
A Comissão tomou conhecimento da comunicação em apreço, cuja cópia consta
em anexo à presente ata.
Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 12 horas
e 30 minutos.
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Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser
assinada pelo Senhor Presidente da CNE, Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de
Barros, e por mim, Sérgio Gomes da Silva, Suplente do Secretário desta
Comissão.

O Presidente da Comissão

José Vítor Soreto de Barros

Suplente do Secretário da Comissão

4, .‘47Sérgio Gomes da Silva
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