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

cento e quarenta da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na

Av. D. Carlos I, n.o 128 -7." and,ar, 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, foão Tiago Machado, João Almeida, |orge

Miguéis, Mário Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva.

A reunião teve início às 14 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, foão

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

2.01 - 16." Simpósio Internacional sobre os Assuntos Eleitorais 28-31 maio 2018

- Centro Internacional de Estudos Parlamentares 0CPS) / Comissão

Nacional de Eleições (CNE) - Agenda/programa

A Comissão, tendo presente a versão mais recente do programa do 16.'Simpósio

em epígraÍe, indicou moderadores e participantes para alguns dos painéis de

discussão e tratou de aspetos relacionados com a organização do evento,

conforme consta do documento em anexo, a submeter ao ICllS.

2.02 - Proposta de resposta ao ofício do Gabinete de Controlo Orçamental

Externo da Assembleia da República sobre "Relatório de Seguinento de

Novembro/Dezembro 2017 - contraditório"

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígrafe e da resposta

preparada pelos serviços, que constam em anexo à presente ata.
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Almeida, Secretário da Comissão. ------
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A Comissão passou à apreciação do ponto 2.06.

2.06 - Comunicação da Direção-Geral dos Assuntos Europeus - MNE sobre

"Reforma da lei eleitoral europeia"

A Comissão debateu as propostas de alteração ao Ato do Conselho de 1976, que

acompanhavam a comunicação em referência, e aprovou, por unanimidade, o

Parecer n." I{NE/2018/155, que consta em anexo à presente ata, salientando,

quanto à proposta para o artigo 3."-4, o seguinte:

- o lapso ile tempo entre a marcaçiÍo da eleição e o termo ilo prazo para a apreseatação de

caniliilaturas tem que contemplar uma dilação sufciente que garanta a capacidaile de

organização das caniliilaturas, incluinilo a formaçõo de coligações ile partiilos;

- da proposta do Parlamento Europeu resulta um acentuado alargamento ilo processo

eleitoral, aumentando para mais do dobro o prazo em Ltigor em Portugal.

O Senhor Dr. Mrário Miranda Duarte saiu neste ponto da ordem de trabalhos,

tendo participado na deliberação antecedente

A Comissão retomou a apreciação dos assuntos segundo a ordem de trabalhos.-

2.03 - Comunicações da participânte e do Presidente da )unta de Freguesia de

Remelhe (Barcelos) - Processo AL.P-PPl20l7l69l

A Comissão tomou conhecimento das comunicações em epígrafe, que constam

em anexo à presente ata, e encarregou os serviços de notificar diretamente o

visado da deliberação tomada.
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2.04 - Comunicação do DIAP-Oeiras (Candiilatura do GCE "lnoaar - Oeiras de

Volta" I CM ile Oeiras I Violação ilos deoeres de nettralidade e

imp arcialidade - Prccesso AL.P-PP I 20771 452)

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

à presente ata, verificando que o mesmo se refere a uma comunicação da

Comissão de aditamento ao oficio que remeteu o processo ao Ministério Público.
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2.05 - Comunicação da Comissão Nacional de Proteção de Dados no bito do

Processo AL.P-PP|2O\71501 (Cidadão I lE Aroios I Neutralidaile e

Imparcialiilade)

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

anexo à presente ata.

próxima reunião pleniária.

2.07 - Comunicação da Embaixada da República Checa sobre visita da

delegação do Senado da República Checa

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, confirmar a reunião

solicitada para o dia 9 de abril com a delegação do Senado da República Checa.

O Senhor Presidente da Comissão saiu neste ponto da ordem de trabalhos, sendo

substituído pelo Senhor Dr. Jorge Miguéis, que presidiu até ao fim da reuniáo. --

2.08 - Programa de divulgação nas escolas - "4 CNE vai à escola"

A Comissão deliberou adiar a apreciação do assunto em referência para a

próxima reunião plenária

2.09 - Comunicação da Associação Coolpolitics sobre a promoção da

participação cívica dos jovens - Projeto Schoolpolitics

A Comissão deliberou adiar a apreciação do assunto em referência para a

2.10 - Comunicação da Câmara Municipal de Palmela sobre "Anuário

Estatístico de Palmela - 2075"

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

anexo à presente ata. ------------

30 minutos.
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Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 16 horas e
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Almeida, Secretário da Comissão.

O Presidente da Comissão

fosé Vítor Soreto de Barros

O Substituto do Presidente

,fu^r""^
|orge Miguéis

O Secretário da Comissão
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Para constar se lavrou a pÍesente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser

assinada pelo Senhor Presidente, pelo Substituto do Presidente e por mim, João

Almeida


