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Miguéis e Sérgio Gomes da Silva. ------

x

ATA N." 1gZCNE/XV

No dia vinte e três de outubro de dois mil e dezoito teve lugar a r o nume

cento e noventa e dois da Comissão Nacional de Eleições, na sala de es sita

na Av. D. Carlos I, n." 128 - 7." andar, em Lisboa, sob a presidência do or

juiz Conselheiro josé Vítor Soreto de Barros e com a presença dos Senhores Drs.

Francisco José Martins, João Tiago Machado, João Almeida, Álvaro Saraiva, ]orge

A reunião teve início às lL horas e 30 minutos, após os Membros presentes terem

reunido com o Senhor Coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. ----

A reunião foi secretariada por mim, |oão Almeida, Secretário da Comissão. -----

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Não foram abordados assuntos antes da ordem do dia.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.01- Ata da reunião plenária n." 188/CNUXV, de 9 de outubÍo

A Comissáo aprovou a ata da reunião plenária n." 188/CNE/XV, de 9 de

outubro, 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 - Ata da reunião plenáÍia n." 190/CNED(V, de 16 de outubro

A Comissão aprovou a ata da reunião pleniária n.' 190/CNE/XV, de 16 de

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

todos os Membros que participaram na reunião a que respeita. --------------------
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2.03 - Ata da reunião plenária n.' 191/CNE/XV, de 18 de ou

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 191/CNE ,de18de
outubro, cuja cópia consta em anexo à presente ata, com os votos fa ráveis de

todos os Membros que participaram na reunião a que respeita.

Resultados oficiais - eleições AL-INT 2018

2.04 - Mapa oficial dos resultados e ata da Assembleia de Apuramento Geral

da eleição da Assembleia de Freguesia de Marmeleiro (Guarda) realizada

no dia 7 de outubro de 2018

A Comissão tomou conhecimento da ata de apuramento geral em epígrafe e

deliberou, por unanimidade, aprovar o mapa oficial dos resultados da eleição da

Assembleia de Freguesia de Marmeleiro realizada no dia 7 de outubro de 2018,

que constam em anexo à presente ata, e determinar a publicação do Mapa no

Diiúio da Repúbüca, I série, nos termos legais.

Expediente

2.05 - Comunicação do Presidente do Conselho de Administração da

Assembleia da República - Instalações CNE

A Comissão apreciou este assunto e deu orientações para a elaboração da

comunicação a transmitir à Assembleia da República, devendo o texto ser

submetido à reunião plenária do próximo dia 30 de outubÍo. -------------

2.06 - Convite do Tribunal Eleitoral do Poder |udicial da Federação do México

- Segunda Asamblea de la Red Mundial dq fusticia Electoral - 3 e 4 de

dezembro de 2018

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

à presente ata e deliberou, por unanimidade, agradecer e transmitir que, por

motivos de agenda, não poderá estar representada, formulando votos dos

maiores sucessos na realização do evento em causa. ---------------
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2.07 - Convite da CIVICA - Associação de Autarcas de Origem Po aem

França - Encerramento da viagem de estudo - Lisboa - 29 de ou

2018

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

à presente ata e deliberou, por unanimidade, Íazer-se representar pelo Senhor Dr.

ro de

Francisco ]osé Martins.

Esclarecimento cíaico

2.08 - Sítio da CNE na Internet - Página sobre as alterações legislativas às leis

eleitorais e ao Íecenseamento eleitoral

A Comissão deliberou, por unanimidade, continuar a apreciação do presente

assunto na reunião plenária do próximo dia 30 de outubro. -

Processos AL-2017

2.09 - Comunicação dos CTT no âmbito do Processo AL.P-PP1207711382 (8.E.

Faro I CTT I Desvio de correspondência)

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, remetêla ao Ministério

Público, em aditamento à anterior comunicação. -----------

2.L0 - Despacho do Ministério Público - Fundão no âmbito dos Processos AL.P-

PP120171897,898, 900 e 928 (Participações contra o caniliilato Carlos Pinto

do GCE "De Nozto Cooilhã" por propaganda em dia ile rcflexão)

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

à presente ata. 
--------

Nada mais havendo a tratar foi dada esta rer:nião por encerrada pelas 13 horas. -
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Para constar se lavrou a presente ata, que foi 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

|oão Almeida
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