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ATA N.° 16/CNE/XV
No dia doze de julho de dois mil e dezasseis teve lugar a reunião número
quinze da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Av. D.
Carlos 1,

n.°

128

—

7•0

andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz

Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a presença dos Senhores Drs.
Francisco José Martins, Cana Luís, João Tiago Machado, João Almeida, Álvaro
Saraiva, Jorge Miguéis, Mário Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva.
A reunião teve início pelas 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim,
João Almeida, Secretário desta Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente, Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros, abordou
questões relacionadas com a sua deslocação a 5. Tomé e Príncipe, por ocasião
das Eleições Presidenciais que se realizam no próximo dia 17 de julho.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1

-

Ata da reunião plenária n.°s 15ICNEIXV de 5 de julho

A Comissão aprovou, por unanimidade, a ata da reunião n.° 15/CNE/XIV de 5
de julho, cuja cópia consta em anexo.
2.2

-

Versão final do Mapa-calendário

-

Eleição da Assembleia Legislativa

da Região Autónoma dos Açores de 16 de outubro de 2016

1

Ratificação
A Comissão ratificou, por unanimidade, a versão final do mapa-calendário da
eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, cuja cópia
consta em anexo, e que foi aprovada por via de correio eletrónico, conforme
cópia das mensagens que se anexa.
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2.3

Processo

-

n.°

AR/2015/264 Participação do cidadão Manuel Silva sobre
-

procedimentos na assembleia de voto, na Freguesia da Rinchoa, no
concelho de Sintra
A Comissão, após análise dos factos em causa, deliberou, por unanimidade,
adiar a apreciação do presente ponto para a próxima reunião do plenário.
2.4

Processo

-

n.°

AR12015/292 Participação do PDR contra a CM de Anadia
-

sobre o processo de designação dos membros de mesa
A Comissão, após análise dos factos em causa, deliberou, por unanimidade,
adiar a apreciação do presente ponto para a próxima reunião do plenário.
2.5

-

Autorização n.° 6550/2016 da CNPD

—

para a elaboração de estudo que

contempla o envio de um inquérito aos 1840 candidatos efetivos às
eleições da Assembleia da República de 2015 (ISCTE/CIES).
A Comissão tomou conhecimento do documento em referência, cuja cópia
consta em anexo, tendo a Coordenadora dos Serviços, Sr.a Dr.a Ilda Rodrigues,
prestado a informação de que no dia 13 de julho iria ter lugar uma reunião com
responsáveis do ISCTE/CIES com vista a estabelecer os procedimentos a
adotar.

3. PERÍODO DEPOIS DA ORDEM DO DIA
A CNE apreciou, ainda, o seguinte assunto ao abrigo do n.° 3 do artigo 3.° do
seu Regimento:
3.1

—

“Campanha de esclarecimento cívico com vista às eleições autárquicas
de 2017

Projeto Ações junto das escolas”
-

O Senhor Dr. Sérgio Gomes da Silva pediu a palavra para abordar algumas
questões relacionadas com o projeto em referência, tendo a Comissão
deliberado, por unanimidade, remeter ao Senhor Diretor-Geral da Educação o
relato da reunião realizada no passado dia 9 de junho, bem como o esboço da
proposta inicial e calendarização do referido projeto.
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Foi, ainda, deliberado designar os Senhores Drs. João Almeida e Sérgio Gomes
da Silva para integrar o grupo de trabalho com vista à preparação e
acompanhamento da iniciativa em causa.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 11 horas
e 40 minutos.
Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser
assinada pelo Senhor Presidente da CNE, Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de
Barros, e por mim, João Almeida, Secretário desta Comissão.

O Presidente da Comissão

\yvítorsoto;e Barros

O Secretário da Comissão
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