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ATA N." 128/CNE/XV
No dia seis de fevereiro de dois mil

e

dezoito teve lugar a reunião nú

o cen /

e vinte e oito da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Av.

D. Carlos I, n.o 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 ]osé Martins, Carla Lús, foão Tiago Machado, joão Almeida, Álvaro
Saraiva, ]orge Miguéis e Mário Miranda

Duarte.-

A reunião teve início às 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, foão
Almeida, Secretário da Comissão.

1.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Não Íoram abordados quaisquer assuntos no Período antes da ordem do dia'

2,

--

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.01. -

Ata da reunião plenária n." 126ICNE/XV, de 30 de janeiro

A Comissão aprovou

a

ata da reunião plenária n.' 126/CNE/XV, de 30 de janeiro,

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 -

A

l*a

da reunião plenária

n.' I.27ICNE/)(V,

de 1 de fevereiro

Comissão aprovou a ata da reunião plenária n."

127

/CNE/ XV, de

I

de

fevereiro, cuja cópia consta em anexo à Presente ata, com os votos favoráveis de
todos os Membros que participaram na reunião a que respeita.
2.03 -

l.'Alteração orçamental - Orçamento CNE 2018

A Comissão aprovou a ProPosta de alteração

orçamental que consta do

documento em anexo à presente ata, nos termos do n." 3 do artigo 21.o do
Regimento da Comissão Nacional de Eleições.
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2.04 - Relatório do processo eleitoral autárquico 2017

A Comissão analisou e discutiu uma versão inicial do relatório in

do

processo eleitoral autárquico de 2017 elaborado pela Coordenadora dos Serviços,

que consta em anexo à presente ata. Da discussão havida resultaram alguns

contributos e foram expostas algumas ideias quanto ao formato e aspetos

a

abordar.

A Comissão deliberou agendar

este assunto para a reunião plenária de 15 de

fevereiro, com vista à apreciação da versão que integre os contributos dos
Membros e dos trabalhadores dos serviços de apoio.

A

Senhora Dr." Carla Luís entrou neste ponto da ordem de trabalhos, tendo

participado na sua apreciação e discussão.
2.05 - Programa de instalação da CNE e dos serviços de apoio

A Comissão apreciou o documento que contém o programa de instalação da CNE
e dos seus

serviços de apoio elaborado pelo Senhor Dr. foão Almeida, que consta

em anexo à presente ata, e deliberou, com a abstenção do Senhor Dr. Francisco
fosé Martins, remete-lo ao Senhor Secretário4eral da Assembleia da República.

A

Comissão deliberou adiar a apreciação dos pontos 2.06 a 2.28 da presente

ordem de trabalhos para a próxima reunião plenária, de 8 de fevereiro, tendo os

trabalhos prosseguido para assistir

à

sessão

de

apresentação

da

solução

tecnológica para apoio ao voto de pessoas com deficiência, desenvolvida pela
IBM em parceria com a Federação das Associações de Paralisia Cerebral.

----

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 13 horas e
30

minutos.
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Para constar se lavrou a presente ata, que Íoi aprovada em minuta e vai ser

assinada pelo Senhor Presidente

e por mim, ]oão Almeida, Secretário

da

Comissão.

O Presidente da Comissão

José

Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

-4
João Almeida
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