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No dia 24 de janeiro de 2021,

da el

odo

blic

te da

teve

lugar a reunião número sessenta e dois da Comissão Nacional de Eleições, em
sala cedida pela Assembleia da República, nâ Av. D. Carlos

I,

n.o 128, em

Lisboa, sob a presidência do Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e
a

participação presencial de Vera Penedo, ]oão Almeida, foão Tiago Machado e

Sérgio Gomes da Silva.

Carla Lús, Sandra Teixeira do Carmo e Carla Freire maniÍestaram previamente
a sua indisponibilidade para reunir presencialmente por moüvos relacionados
com a pandemia. Marco Fernandes maniÍestou igualmente a indisponibilidade

para reunir presencialmente em razão das responsabilidades funcionais que
detém. Mark Kirkby e Álvaro Saraiva fizeram saber entretanto que, muito

embora se tivessem disponibilizado para reunir presencialmente, tiveram
contactos com pessoas infetadas pelo SARSCov2 e,

por isso, não iriam

comParecer

Todos se declararam disponíveis para, quando e semPre que necessário,
participar na reunião remotamente.

-------------

A Comissão esteve em reunião permanente das 10 às 20 horas para acompanhar

o ato eleitoral, esclarecer todas as dúvidas que, ao longo do dia, lhe foram
colocadas, receber protestos e queixas e tomaÍ as necessárias deliberações.

------

Os serviços de apoio estiveram em funcionamento Permanente das 7 às

21

horas.

A Comissão recebeu participações e pedidos de esclarecimento no dia de hoje

e

na véspera, de que será preparado relatório a submeter em próxima reunião

plenaria.---
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A Comissão, por intermédio de João Tiago Machado, poÍta-voz, prestou vários
esclarecimentos a órgãos de comunicação social.

Das situações apreciadas pelâ Comissão, regista-se a seguinte, sobre a qual
recaiu deliberação, tomada nos termos do artigo 6.o do Regimento e que, não

tendo suscitado discussão nem alterações à proposta inicial, não careceu de
ativação da videoconÍerência:

1.

-------

Membro de mesa sem máscara

da Comissão Nacional de Eleições que, na secção de
"Chegou ao conhecimento
voto n.o 15 da freguesia de BenÍica (Escola forge Barradas), no concelho de

Lisboa,

o

secretário Pedro Filipe Santos Patoilo exerce funções s€m o

equipamento de proteção determinado pelas autoridades de saúde, sendo
portador de uma declaração médica que o dispensa do seu uso. Esta situação
tem criado alarme social e tem contribuído para aÍastar eleitores do exercício do

direito de voto.
Compete à Comissão nacional de Eleições assegur:ü a igualdade de tÍatamento
dos cidadãos relativamente a todos os atos do processo eleitoral.

Não tendo o cidadão condições de saúde que lhe permitam exercer a função
com recurso aos meios de proteção individual deve considerar-se que está
desobrigado do exercício de tais funções.

Constifuindo este facto uma potencial ameaça à saúde e segurança dos eleitores,
causa obietivamente desigualdade entre ele e entre eles e os eleitores.

Nestes termos e no exercício dos poderes conferidos pelo n." 1 do artigo 7.o da

l*i

n." 71./78, de 27 e dezembto, a Comissão Nacional de Eleições determina ao

cidadão Pedro Filipe Santos Patoilo que cesse de imediato as suas funções, sob
pena de cometer o crime de desobediência previsto e punido pelo artigo 34[l.o
do Código Penal.
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Mais se determina solicitar ao Presidente da funta de Freguesia de Benfica que

notifique pessoalmente o cidadão da presente deliberação e a comunique aos
demais membros de mesa."

Os membros disponíveis para reunir em videoconÍerência aguardaram aviso
para ativar a ligação se necessário à tomada de deliberações, o que se não veio a

revelar necessario, tendo os pedidos de esclarecimento

ou outros sido

solucionados através de simples contacto telefónico ou mensagem de correio
eletrónico.

Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser
assinada pelo Presidente da CNE, Juiz Conselheiro fosé Vítor Soreto de Barrog
e

por mim, foão

da, Secretário desta Comissão

O Presidente da Comissão
Í\

jL

fosé VÍtor Soreto de Baros

O Secretário da Comissão

oao Almeida
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