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ATA N." 304/CNE/XV

No dia dezanove de dezembro de dois mil e dezanove teve lugar a

número trezentos e quatro da Comissão Nacional de Eleições,

Herculano da Assembleia da República, no Palácio de S. Bento, em Lisboa, sob

a presidência do Senhor fuiz Conselheiro fosé Vítor Soreto de Barros e com a

presença dos Senhores Drs. José Manuel Mesquita, João Almeida, Mário

Miranda Duarte, Sérgio Gomes da Silva e Paulo Cabral Taipa

A reunião teve início às 14 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, João

Almeida, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Não foram abordados quaisquer assuntos no período antes da ordem do dia. --

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

P rocesso elei t or aI AL-IN T

2.(X - Marcação da eleição intercalar para a AF de Mindelo (Vila do

Conde/Porto)

A Comissão tomou conhecimento do Despacho n." 72059 /2019, publicado na 2."

série do Diário da República, de 17 de dezembro de 2079, que determina a

marcação da eleição em apreço, cuja cópia consta em anexo à presente ata.-------

2.05 - Mapa-Calendário da eleição intercalar para a AF de Mindelo (Vila do

Conde/Porto)

Considerando a urgência do assunto a que se refere este ponto da ordem de

trabalhos e o prazo legalmente cominado para a publicação do referido mapa, a

Comissão antecipou a sua apreciaçáo, tendo deliberado aprovar, por

unanimidade, o mapa calendário da eleição intercalar para a Assembleia de

o
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Freguesia de Mindelo a realizat em 16 de fevereiro de 2020, cuja versão final

consta em anexo à presente ata, e deliberou que fosse dado cumprimento ao

disposto no artigo 6." da Lei da CNE, ordenando a publicação de aviso em

jomal de âmbito local/regional, o envio do mapa às entidades que intervêm no

processo eleitoral e a sua disponibilização no sítio da CNE na lnternet.

Não existindo outros assuntos de caráter urgente a apreciar, a Comissão

deliberou, por unanimidade, adiar a apreciação dos assuntos da ordem de

trabalhos a que respeitam os pontos 2.07 a2.03 para a próxima reunião plenária.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 15 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 Comissão

José Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão
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