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ATA N.° 73/CNE/XV
No dia treze de julho de dois mil e dezassete teve lugar a reunião número setenta
e três 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. Carla Luís, João
Tiago Machado, João Almeida, Jorge Miguéis, Mário Miranda Duarte e Sérgio
GomesdaSilva.
A reunião teve início às 14 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, João
Almeida, Secretário desta Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Antes do período da ordem do dia, o Senhor Dr. João Almeida pediu a palavra
para dar nota do sucedido ao sistema informático da CNE devido à avaria dos
dois controladores, o que obrigou a trabalhos de reposição durante as duas noites
anteriores.
A Senhora Dr.a Cana Luís comunicou que o vídeo relativo às sessões de
esclarecimento desenvolvidas nas escolas, no âmbito do projeto de sensibilização
dos jovens, encontra-se concluído, e o mesmo será remetido pela equipa
Videolotion para aprovação por parte da Comissão.
O Senhor Dr. João Tiago Machado entrou neste ponto da ordem de trabalhos.
A Senhora Dr.a Carla Luís, enquanto presidente do júri designado para o
concurso de conceção da campanha de esclarecimento cívico AL/2017, deu nota
da indisponibilidade da BBZ para reunir durante a semana corrente, o que levou
a adiar os trabalhos preparatórios de concretização da conceção da referida
campanha.
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2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1

-

Comissão

de

Garantias

Assuntos

Constitucionais,

Direitos,

Liberdades

e

Solicitação de Pareceres sobre as seguintes iniciativas

-

legislativas: Propostas de Lei n.°s 77 e 781X11112.a (GOV) e Projetos de
Lei n.°s 516 e 5171X11112.a (PPD/PSD)

O Senhor Dr. João Almeida fez o ponto de situação dos pareceres e respetivos
documentos de suporte, que se encontram em fase de conclusão. O assunto deve
ser submetido à próxima reunião plenária, juntamente com o próximo ponto.
2.2

-

Comissão

de

Assuntos

Constitucionais,

Direitos,

Liberdades

e

Garantias Solicitação de Parecer sobre o Projeto de Lei n.° 5671X11112.a
-

(PAN)

A Comissão entendeu integrar apreciação do projeto de lei em referência, cuja
cópia consta em anexo à presente ata, no parecer a que se refere o ponto anterior
quanto ao mesmo tema.
2.3

-

Comunicação do candidato do CDS-PP relativa a deliberação da

Assembleia Municipal de Benavente
A Comissão tomou conhecimento da comunicação em referência, cuja cópia
consta em anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, reiterar o
esclarecimento já prestado pelo gabinete jurídico, por não se identificar matéria
relevante em termos do dever de neutralidade e imparcialidade conforme
previsto no artigo 41.° da Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais.
2.4

-

Comunicações da Assembleia de Freguesia de Oeiras e S. Julião da
Barra, Paço de Arcos e Caxias

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em referência, cuja cópia
consta em anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, encaminhar a
mesma à Secretaria-Geral do MAl, com conhecimento à Assembleia de Freguesia
emcausa.
O Senhor Dr. Mário Miranda Duarte saiu após a apreciação do presente ponto da
ordem de trabalhos.
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2.5

-

Regulamento de avaliação de desempenho nos Serviços da Comissão
Nacional de Eleições

A Comissão entendeu submeter o articulado do Regulamento em referência, cuja
cópia consta em anexo à presente ata, a próxima reunião plenária, com a previsão
de delegação das competências do Presidente da Comissão previstas no artigo
13.°, acompanhado, ainda, de um quadro comparativo que integre o presente
articulado e o que consta do Regulamento da Gestão do Desempenho na
Assembleia da República.
2.6

-

Comunicação da ACEEEO (Association of European Election Officials)
—

invitation to the 26th Annual Conference and General Assembly

meeting of the ACEEEO in Sofia

-

8-10 November 2Ol7Ata da reunião

plenária n.° 69ICNEIXV, de 7 de julho
A Comissão deliberou, por unanimidade, submeter este assunto à próxima
reunião plenária.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 17 horas.

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 mi

,

João Almeida, Secretário desta Comissão.

O Presidente da Comissão

José Vítor Soreto de Barros
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O Secretário da Comissão
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