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ATA N." 84/CNE/XVI

No dia 15 de junho de 2027 teve lugar a reunião número oiten e quatro da

Comissão Nacional de Eleições, sob a presidência do Juiz Conse José Vítor

eida, JoãoSoreto de Barros e com a participação de Vera Penedo, João

Tiago Machado, Sandra Teixeira do Carmo, Álvaro Saraiva, Marco Femandes e

Carla Freire. -

A reunião teve início às 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, João

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

A Comissão tomou conhecimento da agenda parlamentar para o dia 16 de

junho, da qual consta uma reunião conjunta da Comissão de Assuntos

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Comissão de Negócios

Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para efeitos de audiência da

Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Secretário de Estado

Adjunto e da Administração Intema e da Secretária de Estado da Inovação e da

Modemização Administrativa, quanto ao projeto piloto de implementação de

voto eletrónico não presencial. Nela encontra-se mencionado "com a participação

da Comissão Nacional de Eleições e da Comissão Nacional de Proteção de Dados" e

apesar de a CNE não ter sido convidada pela 1." Comissão para o efeito,

deliberou, por unanimidade, que o Técnico dos seus Serviços de Apoio,

indicado para acompanhar os trabalhos relativos ao projeto em causa, estará

presente.

João Tiago Machado entrou durante a discussão do tema anterior.

1s-06-2021

Almeida, Secretário da Comissão. --
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A Comissão tomou conhecimento do contacto telefónico do com a

de paraCâmara Municipal de Loulé e deliberou transmitir a sua

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.01 - Ata da reunião plenária n." 83/CNE/XVI, de 8 de junho

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 83/CNE/XVI, de 8 de jmho,

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

Membros que participaram na reunião a que respeita.

2.O2 - Ãta n.' 55/CPA/XVI, de 10 de junho de 2O2'1.

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n." 55/CPA/XU, de 10 de

junho, cuja cópia consta em anexo à presente ata.

A Comissão ratificou, por unanimidade, a deliberação tomada na referida

reunião, que de seguida se transcreve:

Esclarecimento cíoico

Ponto Único - Atualização das "respostas às perguntas frequentes":

- "Membros de mesa"

- "Voto de eleitores confinados (Covidl9)"

- "Votação em Portugal"

- "Pand,ade"

- Outros temas - ajustamentos

A CPA aprovou, por unanimidade, as "respostas às perguntas frequentes"

em epígrafe, cuja redação final consta dos documentos em anexo à presente

ata e vão ser publicadas no sítio na lntenrct.

Proietos

2.03 - Relatório Íinal - Concurso de atribuição de apoios Íinanceiros 2021

l5-06-2021
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agendar a reunião solicitada para23 ou 24 de junho, ao final do dia. --------
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Submetido o Relatório Final em referência, para os efeitos previstos no artig 8."

do Regulamento sobre atribuição de apoios económicos, a Comissão aprovou,

por unanimidade, a atribuição das comparticipações conforme proposto pelo

júri do concurso, nos termos daquele relatório, que consta em anexo à presente

ata

2.04 - Protocolo de colaboração entre CNE e CEGE-ISEG

A Comissão apreciou os termos do protocolo de colaboração entre CNE e

CEGE-ISEG, que consta em anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade,

aprová{o.

Esclar ecimento eleit o r al

2.05 - Alterações legislativas - "O que mudou?"

A Comissão apreciou o teor do documento acerca das recentes alterações

legislativas, tendo aprovado, por unanimidade, a versão que fica a constar em

anexo à presente ata e vai ser publicada no sítio na In úernet. -------------

A Comissão adiou a aprovação da redação do item relativo à denominação dos

grupos de cidadãos eleitores por carecer de aprofundamento.

João Tiago Machado saiu durante a discussão deste ponto da ordem de

trabalhos

A Comissão passou à apreciação do ponto 2.17

2.17 - Comunicação do Parlamento Europeu - renúncia ao mandato de João

Ferreira e preenchimento da vaga

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, comunicar que, de acordo

com a lista de candidatos da CDU - Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV)

entregue no Tribunal Constitucional e admitida como concorrente às eleições

realizadas em 26 de maio de 2079 para o Parlamento Europeu, o cidadáo ]oão

15-06-2021
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NtLno Caiado Pimenta Lopes é o candidato imediatamente a se r na ordem

da respetiva lista, para efeitos de preenchimento da vaga ocorrida por renúncia

ao mandato do Deputado ]oão Manuel Peixoto Ferreira.

2.10 - Lista dos "Processos Simplificados" tramitados pelos Serviços de Apoio

entÍe 7 e 13 de junho

Em cumprimento do n." 4 do artigo 19." do Regimento, a Coordenadora dos

Serviços apresentou a lista dos processos simplificados tramitados pelos

Serviços de Apoio entre 7 e 13 de junho de 2021, qte consta em anexo à

2.11 - Despacho do Ministério Público - DIAP de Olhão no âmbito dos

Processos AL.P-PP(2O17|115 e 851 (Ciilailãos I CM de Olhão I

N eutraliilaile e imp arcialidaile)

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

anexo à presente ata, através do qual foi determinado o arquivamento dos

autos.

2.14 - Comunicação do Gabinete da Secretária de Estado das Comunidades

Portuguesas - Cancelamento da reunião do Conselho das Comunidades

Portuguesas

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

anexo à presente ata, de que tomou boa nota

2.15 - Comunicação do Conselho das Comunidades Portuguesas - Propostas

de melhoria à participação Cívica nas Comunidades

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

anexo à presente ata, de que tomou boa nota

15-06-2021

i

A Comissão passou à apreciação dos seguintes pontos:

P rocessos simplificados

presente ata, e de que a Comissão tomou conhecimento.

Expediente

#
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Dado o adiantado da hora, a Comissão deliberou adiar a apreciação dos

restantes assuntos (pontos 2.06 a 2.09,2.72,2.1,3 e 2.76).

A reunião foi dada por encerrada pelas 13 horas e 20 minutos.

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

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, João Almeida, Secretário da

Comissão.

O Presidente da ssao

José Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

15-06-2021
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