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COMISSÃo NACIONAL DE EL

ATA N.'s8/CNE/XV

No dia vinte e sete de abril de dois mil e dezassete teve lu reunlao numero

cinquenta e oito da Comissão Nacional de Eleições, na sala de ões 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 ]osé Martins, José Manuel Mesquita" Carla Luís, Jorge Miguéis, Miário

A reunião teve início às 15 horas e foi secretariada por mim, Sérgio Gomes da

Silva, Suplente do Secretário desta Comissão

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

do vídeo principal.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1, - Ata da reunião plenária n." 56/CNE/XV, de 11 de abril
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Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva.

A Senhora Dr." Carla Luis pediu a palavra para dar nota da forma como decorreu

a cerimónia final do proieto " Miúdos a votos" e da sugestão transmitida pela

Dretora da Revista Visão ]únior de repetir o projeto no próximo ano, com a

produção de mais materiais de apoio e sensibilização, que pretende apresentar à

CNE em reunião a marcar. Fez ainda um breve relato sobre a deslocação

realizada a Castelo Branco, no dia 21 de abril p.p., no âmbito das sessões de

esclarecimento para a imprensa regional, promovidas pela Associação

Portuguesa de [mprensa.-

No âmbito do mesmo projeto, o Senhor Dr. Jorge Miguéis fez um relato da sessão

realizad,a em Coimbra, no mesmo dia 21 de abril, em que participou

conjuntamente com o Senhor Dr. João Almeida.----

A Senhora Dr." Carla Luís deu, ainda, conhecimento do desenvolvimento da

campanha de sensibilização dos jovens, quanto ao lançamento do "micro site" e
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A Comissão aprovou a ata da reunião plenrária n." 56/CNE/XV, de 11 de abril,

cuja cópia consta em anexo à presente ata, com os votos Íavoráveis de todos os

Membros que nela participaram.

2.2 - Ata da reunião plenária n.' S7ICNE/XV, de 18 de abril

A Comissão aprovou a ata da reunião plenrária n." 57/CNE/XV, de 18 de abril,

cuja cópia consta em anexo à presente ata, com os votos favoráveis de todos os

Membros que nela participaram.

2.3 - Atan." 47|CPNXV, de20 de abril

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n." 47/CPA/XV, de 20 de

março, cuja cópia consta em anexo à presente ata.-

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

reuniáo, que de seguida se transcrevem, seguindo a numeração da respetiva

ordem de trabalhos: 

----5, Participação ile cidadão contra a Canilidahra ile José Albano em

Celorico da Beira

A CPA tomou conhecimento da participação em referência, cuja copia consta em

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidaile, que dada a naturezi dos factos

relatados na queim pode o cidadão, querendo, remetê-la, deoidamente

circunstanciada, ao Ministério Público, por ser a entidade competente na matéria.

6. Prcjeto "Cise, Representação Política e Renoaação da Democracia" -

nooa consulta de ilailos

A CPA tomou conhecimento do pedido em referência, cuja cópia consta em anexo à

presente ata, e deliberou, por unanimidade, encarregar a Coordenadora dos Seroiços,

Dra. llda Rodrigues, para receber os membros da equipa afeta a este projeto.

7. Conoite do Presidente do Conselho Petmanente ilo Conselho ilas

Comunidades Portuguesas pata a sessão ile abertura ila Reunião

Otdináia Anual do Conselho Permanette - 26 abil - Sala ila Biblioteca

da Assembleia ila República

A CPA tomou conhecimento do conoite em referência, cuja cópia consta em anexo à

presente ata, e ileliberou por unanimidade, agradecer o enaio daquele e transmitir que
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o Senhor Presidente da CNE estard presente na sessão d

reunião, a qual ocorrerá no dia 26 de abril, pelas 10 horas,

Peioilo após a oilem ile assuntos

da mencionada egl

Pediilo ile ParecerlEsclarccimentollntentmção ilo Presiilente do PSD de

Vinhais rclatiao a Pediilo ile Cedência ile Espaço à Câmara Municipal de

Vinhais

A CPA apreciou a participação em referência, cuja copia consta em anexo à presente

ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir ao aisado e ao participante, o

entmdimento reiterailo da CNE sobre o direito de reunião e a liberdade de propaganila

política.

Atendendo a que na próxima terça-feira é ilia feriado, o Senhor Presidente da

Comissão, com a concorilôncia dos Membros presentes, narcou a reuniio pleruíria

para o dia 27 de abril, às 15 horas, ilisso se dando conhecimento a todos os Membros.

2.4 - Conta de Gerência 2016

A Comissão analisou a proposta de Relatório de Atividades do ano de 2016, cuja

cópia consta em anexo, e deliberou, por unanimidade, submete-la a próxima

reunião de trabalho para introdução de algumas melhorias e ajustes.

2.6 - Manual de candidatura de Grupos de Cidadãos Eleitores - eleições AL

- atualização

A Comissão analisou o "Manual de Candidatura de Grupos de Cidadãos

Eleitores", preparado pelos Serviços na sequência das alterações à Lei Eleitoral

dos Órgaos das Autarquias Locais aprovadas pela Assembleia da República

(Decretos n."s 68 e 69 /XII), cuja cópia consta em anexo à presente ata, e deliberou

e abertu

no Pald e S. Bento.
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A Comissão analisou os mapas que consolidam a Conta de Gerência da CNE

relativa ao ano de 201.6, cuja cópia consta em anexo, e deliberou aprovar, por

unanimidade, a reÍerida Conta de Gerência, nos termos do disposto na alínea c)

do n." 1 do artigo 21." do Regimento da Comissão, devendo ser dado seguimento

aos atos subsequentes. -_._--

2.5 - Relatório de Atividades 20L6
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submete-lo à próÉma reunião plenária, com as correções sugeridas pelo Senhor

Dr. Jorge Miguéis.

mandato-

2.7 - Respostas às Perguntas Frequentes - eleições AL - atualização

A Comissão aprovou, por unanimidade, as Respostas às Perguntas Frequentes

referentes à eleição autárqúca, preparadas pelos Serviços na sequência das

alterações à Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarqúas Locais aprovadas pela

Assembleia da República (Decretos n."s 68 e 69 /XIfr), cujas cópias constam em

anexo à presente ata, e determinou, ainda, que as mesmas sejam disponibilizadas

no sítio oficial da CNE na lnternet logo que os diplomas com as referidas

alterações sejam publicados no Diiário de República. -------
2.8 - Comunicação do Delegado da Comissão na Região Autónoma dos

Açores

A Comissão tomou conhecimento da comunicação de renúncia ao carto

apresentada pelo Delegado da CNE na Região Autónoma dos Açores, ]uiz de

Direito Dr. José António Lopes Vicente, em virtude de ter sido escalado para o

processo eleitoral autiírquico, e deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de

louvor pelo relevante serviço prestado como Delegado da Comissão Nacional de

Eleições desde 6 de setembro de 2076. A Comisúo deliberou, ainda, por

unanimidade, comunicar o referido louvor ao Conselho Superior da

Magistratura e solicitar a indicação de um magistrado para, na Região Autónoma

dos Açores, exercer as funções de delegado da CNE no decurso do presente

Nada mais havendo a trâtar foi dada esta reunião por encerrada pelas 17 horas.

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

assinada pelo Senhor Presidente da CNE, |uiz Conselheiro José Vítor Soreto de

Barros, e por mim, Sérgio Gomes da Silva, Suplente do Secretário desta

Comissão.
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O Presidente da Comissão

José Vítor Soreto de Barros
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O Suplente do Secretário

Sérgio Gomes da Silva
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