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ATA N." 1/CNE/XVI

No dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte teve lugar a reunião de instalação

da 16.'Comissão Nacional de Eleições, a seguir à tomada de posse de acordo com

o previsto no n." 2 do artigo 1."-A do Regimento, na sala de reuniões sita na Av.

D. Carlos l, n." 734 - 6." andar, em Lisboa, sob a presidência do ]uiz Conselheiro

]osé Vítor Soreto de Barros e com a presença dos vogais Mark Kirkby, Vera

Penedo, Carla Luís, ]oão Almeida, |oão Tiago Machado, Sandra Teixeira do

Carmo, Álvaro Saraiva, Marco Fernandes, Carla Freire e Sérgio Gomes da Silva.

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

Fernandes, Secretário ad hoc nos termos do n." 1 do artigo 22." do Código de

Procedimento Administrativo

O Presidente deu as boas vindas e fez votos de um trabalho proficuo no decurso

do presente mandato, tendo de seguida conduzido a reunião com a ordem de

trabalhos constante do artigo 1."-A do Regimento.

- Reuniões ordinárias

A Comissão deliberou, por unanimidade, manter a realização das sessões

ordinárias à terça-Íeira, pelas 10h30m.---

- Reuniões CPA

A Comissão deliberou, por unanimidade, manter a realização das reuniões da

Comissão Permanente de Acompanhamento à quinta-feira, pelas 14h30m.----

- Regimento

Foram debatidos alguns aspetos que merecem consagração no Regimento e

outros a ser clarificados, corrigidos ou melhorados. A Comissão deliberou, por

unanimidade, agendar este assuÍrto para a próxima reunião plenária, que terá

lugar no dia 3 de março, devendo previamente circular pelos membros a versão
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atual do Regimento e o registo de alterações e observações, a remeter pelos

serviços de apoio.

- Designações pdra os caigos preoistos no n.' 3 ilo artigo 1.' ilo Regimento

Após debate acerca do exercício dos diversos cargos, foi entendido, antes de

tudo, proceder à designação do Secretário da Comissão nos termos da alínea e)

do n." 3 do artigo 1.". Assim, propostô o vogal João A1meida, foi o mesmo

reconduzido, por unanimidade, no cqrgo de Secretário da Comissão.

De seguida procedeu-se à votação dos restantes cargos. ----------

Para o cargo de Substituto do Presidente. manifestaram disponibilidade os

vogais Carla Luís e Marco Femandes. Submetida a votação, obtiveram-se os

seguintes resultados: um voto para Vera Penedo; cinco votos para Carla Lús, três

votos para Marco Femandes; um voto para Carla Freire; um voto em branco.

Assim, foi eleita a vogal Carla Luís para o cargo de Substituta do Presidente. ----

Os restantes cargos foram preenchidos por unanimidade: para o cargo de Porta-

Voz o vogal joão Tiago Machado e para o cargo de Administradora do Sítio a

vogal Vera Penedo

Quanto aos delegados da CNE nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira

foi deliberado, por unanimidade, avaliar da disponibilidade dos Senhores Juízes

de Direito, Dr. José Emanuel Guimarães Freitas e Dr.u Susana Rute Torrão

Ferreira Cardoso Cortez, para prosseguir no exercício dos cargos e, em caso

afirmativo, solicitar autorização ao Conselho Superior de Magistratura para a

Comissão os reconduzir

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 e por mim, Marco Femandes,Secretârio ad hoc.
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O Presidente da Comissão

fosé Vítor Soreto de Barros

o

Fernandes
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