
&(n)
ATA N.'313/CNE/XV

No dia quatro de fevereiro de dois mil e vinte teve lugar a reunião número

trezentos e treze da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na

Av. D. Carlos I, n.o 134 - 6.o 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, João Almeida, Álvaro Saraiva, Mário Miranda Duarte,

Sérgio Gomes da Silva e Paulo Cabral Taipa. -----
A reunião teve início às 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, João

Almeida, Secretário da Comissão. -

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

2. PERIODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.01 - Ata da reunião plenária n." 3IUCNED(V, de 28 de ianeiro

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 311,ICNE/XV, de 28 de

janeiro, 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 - Ala da reunião plenária n." 31/CNE/XV, de 30 de janeiro

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 312ICNE/XV, de 30 de

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

todos os Membros que participaram na reunião a que respeita.

Membros da CNE

2.03 - Dr. Jorge Miguéis - Iniciativa de homenagem
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abalhos

para a reunião plenária de 11 de fevereiro.

Processo referenürio - RL Vizela

2.04 - Guia Prático - Participação de grupos de cidadãos eleitores (regras e

formulário)

Antes de iniciada a apreciação do assunto em epígrafe, o Senhor Dr. João

Almeida pediu a palavra para transmitir que se aguarda a conclusão do mapa-

calendário respetivo, na sequência da receção da comunicação oficial de

convocação do referendo que circulou por todos os Membros e que fica a

constar em anexo à presente ata. O mesmo será submetido a aprovação através

do procedimento previsto no artigo 5." do Regimento, logo que terminado. ----
Sobre a questão da data que marca o início do processo referendário e de que

depende a contagem de prazos de atos subsequentes, foi deliberado, por

unanimidade, que deve ser considerada a data do último ato de publicidade,

visto que a convocação do referendo só se encontra perfeita desde que

cumpridos todos os requisitos que a lei exige para a sua publicidade, que no

caso concreto é o dia 1 de fevereiro, com a publicação do anúncio nos jomais. ---

De seguida, a Comissão apreciou e aprovou, por unanimidade, o "Guia Prático

de Participação de grupos de cidadãos eleitores - regras e formulário", que

consta em anexo à presente ata. --------------

2.05 - Guia Prático sobre o financiamento da campanha para o reÍerendo

(regras e formulários)

A Comissão apreciou o guia em epígraÍe, que consta anexo à presente ata, e

deliberou, por unanimidade, adiar a sua aprovação por carecer de

aprofundamento. ---------

Processo eleitoral PE 2019

2.06 - PE.P-PP/20791371 - CDS-PP I fF Marrancos e Arcozelo (Vila Verde) |

Neutralidade e imparcialidade das entidades públicas

coMrssÃo NACToNAL DE ELEtÇÔES

A Comissão deliberou adiar a discussão deste assunto da ordem

U
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A Comissão deliberou, por unanimidade, adiar a apreciação do assunto m

epígrafe para a próxima reunião plenária. ----------------

Processos eleitorais PE/ALRAM/AR 20L9

2.07 - Propaganda em véspera e dia de eleição | Órgãos de comunicação social

PE 201.9

- PE.P-PP/2019/326 - Cidadão | ]ornal Económico I Propaganda em dia de

reflexão

- PE.P-PPl2Ol9l356 - Cidadão I RTP 2 | Propaganda na véspera da eleição

(Programa "Parlamento Europeu-Ideias Feitas e DesÍeitas")

- Processo PE.P-PP|2O79|368 e 436 - Cidadãos I Correio da Madeira I

Propaganda no dia da eleição (artigo no iornal online)

- PE.P-PP/2019/399 - Cidadão I Correio da Manhã TV I Propaganda no

dia da eleição

- PE.P-PP/20191426 - Cidadão I Rádio Campanário I Divulgação de

resultados provisórios

- PE.P-PP|2O79|M2 - CDU I SIC I Propaganda no dia da eleição

ALRAM2Ol.9

- ALRAM.P-PP12019196 - Cidadã | SIC I Cobertura noticiosa em dia de

eleição

AR 201-9

- AR.P-PP/201.9/150 - Cidadão I Diário As Beiras I Propaganda em dia de

reflexão (notícia sobre a situação ocorrida com o Secretário-Geral do PS

no dia 4/10)

- AR.P-PP/2019/169 - Cidadão I fornal digital Dinheiro Vivo I Notícia

publicada no dia da véspera da eleição

- AR.P-PP/20191192,794,234,262,284 e 297 - Cidadãos | |ornal Sol I

Propaganda no dia da eleição
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- AR.P-PP/2019/300 - Cidadão I Observador I Envio de nezosletter no dia

da eleição

- AR.P-PP/2019/313 - Cidadão I SIC I Propaganda (notícias em dia de

reflexão e eleição)

- AR.P-PP/2019/320 - Cidadão I Jornal i I Propaganda em dia de eleição

A Comissão debateu a matéria a que se referem os processos em epígrafe, tendo

deliberado, por unanimidade, adiar este assunto para uma próxima reunião

plenária, por carecer de aprofundamento.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 12 horas

e 15 minutos.

Para constar se la'r,rou a presente ata, que vai ser assinada pelo Senhor

Presidente e por joão Almeida, Secretário da Comissão.

O Presidente da Comissão

fosé Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

mel
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