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ATA N.' 71ICNE/XV
No dia sete de julho de dois mil e dezassete teve lugar a reunião número setenta

e um 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 Juiz

Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a presença dos Senhores Drs.
Francisco ]osé Martins, Carla

Lús, João Almeida, Jorge Miguéis e Mário

Miranda Duarte

A reunião teve início às 11 horas e foi secretariada por mim, ]oão Almeida"
Secretário desta Comissão.

1.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Antes do período da ordem do dia, foi efetuado um ponto de situação acerca da
conÍerência "Eleições Acessíveis", que terá lugar no próximo dia 14 de julho, e

foi

deliberado,

por unanimidade, que o Senhor Presidente da

Comissão

Nacional de Eleições estará presente na sessão de encerramento.

2.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A

Comissão deliberou iniciar os trabalhos com a discussão do ponto 2.3 da

ordem de trabalhos, mantendo a ordem dos demais assuntos agendados.

2.3

-

Comunicação

do

Secretário-Geral

---

da Assembleia da República

comunicação do Centro de Informática dos serviços da AR

-

e

Instalações do

ediÍício n." 134 - trabalhos preparatórios

A Comissão apreciou e debateu as comunicações referidas na presente ordem
de trabalhos, tendo deliberado, por unanimidade, encarregar o Senhor Dr. ]oão

Almeida de preparar, com os serviços de apoio, um prograrna de instalação do
esPaço.

Pás.

i

de 3

w
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Relativamente à comunicação remetida pelo Centro de Informática, Íoi, ai

^{

deliberado indicar o Técnico de Informática, Luís Malaquias, para prestarr'as
inÍormações necessárias atinentes ao equipamento informático du CNg.
zJL

-

Comissão
Garantias

de Assuntos Constitucionais, Direitos,

-

---11--

Liberdades

e

Solicitação de Pareceres sobre as seguintes iniciativas

legislativas: Propostas de Lei n."" 77 e 78lXllv2.' (GOv) e Projetos de
Lei n.o" 516 e 517IXIIU2.' (PSD)

A Comissão deliberou adiar a apreciação das Propostas e Projetos referidos no
pÍesente ponto da ordem de trabalho, cujas cópias constam em anexo à ata, bem

como do Parecer n." I{NE/2077 /717, por entender conveniente uma
participação mais alargada para conformar os pareceres solicitados.
2,2

-

Regulamento de avaliação de desempenho nos Serviços da Comissão
Nacional de Eleições

A

Comissão aprofundou

a

discussão sobre

a

questão prévia relativa

à

competência da CNE para aprovar o Regulamento em causa, tendo o Senhor
Presidente sugerido que o Senhor Dr. |oão Almeida acrescentasse à exposição
de motivos, a fundamentação legal em que assentam algumas considerações da

proposta de redação da nota explicativa e de outras produzidas na própria
reunião, tendo sido deliberado, por unanimidade, adiar este assunto para

a

próima reunião plenaria.
2.4

-

Entendimento da Entidade das Contas

e

Financiamento Políticos sobre

a cedência gratuita de edifícios públicos às candidaturas para efeitos
de campanha

A Comissão iniciou o debate que contrapõe
assume

as posições que tradicionalmente

ao entendimento da Entidade supra referida e deliberou, por

unanimidade, suspendê-lo e dar-lhe continuidade na próxima reunião plenária,
com uma participação mais alargada.
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Nada mais havendo a trataÍ foi dada esta reunião por encerrada pelas 13 horas
e 10

minutos.

Para constar se làvrou a presente ata, que foi aprovada êm minuta e vai ser
assinada pelo Senhor Presidente da CNE, fuiz Conselheiro José Vítor Soreto de
Barros, e por mim, João Almeida, Secretário desta Comissão.

O Presidente da Comissão

José

Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão
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