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ATA N.° 183/XIV

Teve lugar no dia vinte e sete de janeiro de dois mil e quinze, a reunião número
cento e oitenta e três da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita
na D. Carlos 1, n.° 128

—

7.° andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz

Conselheiro, Fernando Costa Soares.
Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Mário
Miranda Duarte, Francisco José Martins, Cana Luís, João Tiago Machado, João
Almeida, Álvaro Saraiva, Domingos Soares Farinho e João Azevedo.
A reunião teve início pelas 10 horas e 40 minutos e foi secretariada por mim,
Paulo Madeira, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1

-

Aprovação da ata da reunião n.° 182/XIV, de 20 de janeiro

A Comissão aprovou, com a abstenção do Senhor Dr. João Almeida, a ata da
reunião n.° 182/XIV, de 20 de janeiro, cuja cópia consta em anexo à presente
ata.
2.2

-

Ata da reunião da CPA n.° 128/XIV, de 22 de janeiro

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião da CPA n.° 128/XIV, de 22
de janeiro, cuja cópia consta em anexo à presente ata.
2.3

-

Perguntas mais frequentes

—

Eleição da Assembleia Legislativa da

Região Autónoma da Madeira
A Comissão analisou o documento onde consta o segundo conjunto de
perguntas mais frequentes relativas à Eleição da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma da Madeira, cuja cópia consta em anexo, e aprovou todas as
propostas de resposta apresentadas determinando a sua publicação no sítio
oficial da CNE na Internet.
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2.4

-

Os Ilícitos eleitorais previstos nas Leis Eleitorais do Presidente da
República, da Assembleia da República (aplicável ao Parlamento
Europeu) e das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos
Açores e da Madeira

Estudo sobre a conversão das contravenções em

—

contraordenações e a entidade competente para a aplicação de multas
A Comissão analisou o Parecer

n.°

I-CNE/2015/55, cuja cópia consta em anexo,

tendo decidido submeter o mesmo para próxima reunião do Plenário dado que
o mesmo, atendendo à matéria tratada, carece de estudo e ponderação mais
aprofundado.
2.5

-

Deslocação da CNE à Região Autónoma da Madeira no âmbito da
eleição Assembleia Legislativa, distribuição de tempos de antena e
apoio às operações de apuramento geral dessa eleição

Os Senhores Drs. Francisco José Martins e Domingos Soares Farinho entraram
na reunião no início do presente ponto da ordem de trabalhos.
A Comissão analisou e ponderou as datas mais adequadas à realização da sua
deslocação à Região Autónoma da Madeira tendo decidido desencadear as
diligências necessárias à concretização da mencionada deslocação, tendo como
datas provisórias os dias 2 e 3 ou 2 a 4 de março, conforme a possibilidade de
agendar as audiências com os diversos interlocutores.
2.6

-

Estudo “Conduct of the 2014 Elections to the European Parliament” da
DG Justiça

—

pedido de agendamento de entrevista telefónica

A Comissão apreciou a comunicação, cuja cópia consta em anexo, na qual se
decidiu designar o Senhor Dr. João Almeida, na qualidade de porta-voz da
CNE, para conceder a entrevista solicitada.
2.7

-

Folheto relativo à eleição da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira

promoção da participação eleitoral de cidadãos

—

portadores de deficiência
A Comissão apreciou o folheto relativo à eleição da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma da Madeira

—

promoção da participação eleitoral de cidadãos
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portadores de deficiência, cuja cópia consta em anexo, tendo deliberado a sua
aprovação, por unanimidade dos Membros presentes.
2.8

Informação relativa à participação do Instituto Nacional para a

-

Reabilitação na conferência relativa ao Zero Project e Conferência “l2th
European Conference of Electoral Management Bodies”
A Comissão apreciou a comunicação, cuja cópia consta em anexo, e deliberou,
por unanimidade dos Membros presentes, que é importante que a CNE esteja
presente na Conferência “l2th European Conference of Electoral Management
Bodies” e que na reunião da CPA a realizar no dia 29 de janeiro será designado o
representante da Comissão na referida conferência.
No que respeita ao Zero Project foi deliberado, por unanimidade dos Membros
presentes, agradecer o convite e informar que devido à antecipação da eleição
da eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira não é
possível estar presente.
2.9

Ponto de situação do procedimento que visa a celebração de contrato de

-

manutenção do Sítio da CNE na Internet para o período de fevereiro
2015 a janeiro 2016
A Comissão tomou conhecimento do ponto de situação relativo ao Sítio da CNE
na Internet, determinando que os serviços de apoio devem analisar a situação e
apresentar propostas.
2.10

-

Pedido de colaboração da CNE com o Grupo de Trabalho de
consolidação legislativa da Assembleia da República

A Comissão retomou a apreciação do pedido de colaboração da CNE com o
Grupo de Trabalho de consolidação legislativa da Assembleia da República.
O Senhor Dr. João Azevedo saiu da reunião antes da votação do presente ponto
da ordem de trabalhos.
Após aprofundada análise da questão em causa e atendendo a que na génese da
mesma está um pedido informal remetido por correio eletrónico ao Secretário e
Coordenador dos Serviços da CNE, o Senhor Dr. Domingos Soares Farinho
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propôs que fosse solicitado à Assembleia da República a formalização do
pedido de apoio técnico ao mencionado grupo de trabalho, designando-se, em
todo o caso, para estar presente na reunião que se realiza no dia 30 de janeiro
próximo o Dr. Paulo Madeira.
A proposta apresentada foi aprovada com os votos a favor do Senhor
Presidente e dos Senhores Drs. Domingos Soares Farinho, Álvaro Saraiva, João
Tiago Machado, Francisco José Martins e Mário Miranda Duarte, os votos
contra dos Senhores Drs. Jorge Miguéis e Cana Luís e a abstenção do Senhor
Dr. João Almeida.
E nada mais havendo a tratar, foi dada a reunião por encerrada pelas 13 horas e
10 minutos.
Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser
assinada pelo Senhor Presidente da CNE, Juiz Conselheiro Fernando Costa
Soares, e por mim, Secretário da Comissão.

O Presidente da Comissão

ndo Costa S o ares

O Secretário da Comissão

Paulo Madeira

Pág.4de4

