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c0MrssÃo NAcToNAL DE ELErçÕES

ATA N." 34/CNE/XV

No dia três de novembro de dois mil e dezasseis teve lugar a reunião número

trinta e quatro da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Av.

D. Carlos I, n." 128 - 7." andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor ]úz
Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a presença dos Senhores Drs.

Francisco fosé Martins, Carla Luís, ]oão Tiago Maúado, Álvaro Saraiva, forge

Miguéis e Sérgio Gomes da Silva

A reunião teve início pelas 15 horas e 15 minutos e foi secretariada por mim,

Sérgio Gomes da Silva, Suplente do Secretario desta Comissão

1. PERÍODOANTES DA ORDEM DO DIA

Não foram abordados quaisquer assuntos antes da ordem do dia.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1- Ata da reunião plenária n." 33/CNE/XV, de 25 de outubro

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 33/CNE/XV, de 25 de

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

todos os Membros que nela participaram.

2.2 - Ata n." 2T|CPNXIY , de 27 de outubro

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n." 27 /CPA/XY, de 27 de

outubro, cuja cópia consta em anexo à presente ata. --------------

2-3 - Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e

Garantias - Pedido de parecer sobre os Proietos de Lei n."s 308/XIIU2."

(8.E.),318DflV2." (CDS-PP) e 328lXllll2.^ (PS) - alteração à LEOAL

A Comissão analisou e debateu, com diversas intervenções, os projetos de lei em

câusa e a lnformação n." I{NE/2016 / 245 elaborada pelos serviços, cujas cópias
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constam em anexo à presente ata, tendo deliberado, por unanimidade, adiar a

apreciação deste assunto para a próxima reunião plenária. ---------------

2.4- Participações relativas a situações de remoção de propaganda políüca

junto das assembleias de voto apresentadas no âmbito da eleição AR -
2015 (Processos n."s AR P-PP120751296, 297,299,301, 302,303,304 e 349)

A Comissão analisou a Informação n." I-CNE / 2016 / 249 e respetivos anexos, cuja

cópia consta em anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, adiar a

apreciação deste assunto para a próxima reunião plenária.

2.5 - Participações relativas a reali zação de propaganda eleitoral na véspera e

no dia das eleições apresentadas no âmbito da eleição AR-2015

(Processos n."s AR.P-PP/2015/155, 298, 300, 306, 320, 321,, 322, 330, 331,

332,333,334,337 e339)

A Comissão analisou a InÍormaçao n." I-CNE/ 2016 / 250 e respetivos anexos, cuja

cópia consta em anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, adiar a

apreciação deste assunto para a próxima reunião plenária

2.6 - Edição da Newsletter - novembro 2016

A Comissão aprovou, por unanimidade, a edição da Newsletter CNE de junho a

outubro de 201.6, cuja cópia consta em anexo

2.7 - Comunicação da Diretora Geral da Política da justiça sobre o

Regulamento 2016/1.191 do Parlamento Europeu e do Conselho - reunião

de coordenação dia 9 de novembro

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em referência, cuja cópia

consta em anexo à presente ata, e encarregou a Coordenadora dos Serviços de

assegurar â presença na referida reunião

2.8 - Comunicação da Misericórdia do Porto sobre "boletim de voto

universal"

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em referência, cuja cópia

consta em anexo à pÍesente ata, e deliberou, por unanimidade, reiterar o

entendimento de que se trata de matéria da maior importância. Na medida em
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que, para a maioria dos atos eleitorais, a produção dos boletins de voto é da

competência da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, deve a

referida comunicação ser-lhe remetida

2.9 - Agradecimento da Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em referência, cuja cópia

consta em anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, retribuir o

agradecimento pela forma deferente e amável como o Senhor Presidente da

Cornissão foi recebido e acompanhado na sua deslocação à República de Cabo

Verde por ocasião das eieições presidenciais

2.10 - Convite da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa - "Election Night

Watch Party" - 8 de novembro

A Comissão tomou conhecimento do convite em referência, cuja cópia consta em

anexo à presente ata, tendo alguns Membros mostrado interesse e

disponibilidade em estar presentes no evento em causa. ---------------

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 16 horas e

30 minutos.

Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser

assinada pelo Senhor Presidente da CNE, ]uiz Conselheiro fosé Vítor Soreto de

Barros, e por mim, Sérgio Gomes da Silva, Suplente do Secretário desta

Comissão

O Presidente da Comissão

fosé Vítor Soreto de Barros
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O Suplente do Secretário da Comissão

(n)
./:.,ír2f fu"i.,t /,2- t rd

Sérgio Gomes da Silva
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