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

o cento

e vinte e sete da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita

D. Carlos I, n." 128

-

Av.

7." Nrdar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor fuiz

Conselheiro |osé Vítor Soreto de Barros e com a presença dos Senhores Drs.
Francisco fosé Martins, Carla Luís, ]oão Almeida, Álvaro Saraiva, Jorge Miguéis,

Mário Miranda Duarte

e Sérgio Gomes da

Silva.-----

A reunião teve início às 14 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, João
Almeida, Secretiírio da Comissão.

--

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Dr. João Almeida pediu a palavra para dar nota de que o programa de

instalação da Comissão e dos seus serviços, que foi encarregue de elaborar, está
em condições de ser agendado para a próxima reunião plenária.

O Senhor Dr. João Almeida abordou ainda o tema relacionado com a criação do

novo sÍtio da CNE na lntemet, quanto ao procedimento de contratação

a

promover para o efeito, tendo sido discutidas as opções mais adequadas. A
reflexão sobre este assunto será retomada na reunião do próxirno dia

I

de

fevereiro.

2. PERÍODO

DA ORDEM DO DIA

2.01 - Comunicação da Câmara

Municipal de Palmela I Processos n."s AL.P-

PPl2077l5l5 e 679

A Comissão tomou devida nota da comunicação em referência, que consta em
anexo à Presente ata.

---
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2.02

- Comunicação da Câmara Municipal de Penafiel I Pro

" AL.P.

PP1201711035

A Comissão tomou devida nota da comunicação em reÍerência, que consta em
anexo à presente ata.
2.03

- Comunicação do DIAP -

Secção de Sesimbra

I

Processo

n."

AL.P-

PP12017l3tr

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em referência, que consta em
anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, remeter os comprovativos

das notificações efetuadas à Senhora Presidente da Câmara Municipal de
Sesimbra, que sejam possíveis de obter, e de transmitir que entendeu remeter o
processo ao Ministério Público por ser a entidade competente para investigar os
factos em causa e promover a ação penal, se for caso disso. ---------2.04

-

Comunicação da Escola Paula Vicente

Restelo

- Pedido

- Agrupamento de Escolas do

de material sobre o pÍocesso eleitoral em Portugal

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em referência, que consta em
anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, encarregar os serviços, com

a colaboraçáo da Senhora Dr.' Carla Luís, de remeter o material disponível,
adequado à sensibilização e esclarecimento dos jovens.
2.05

-

Comunicação

do Instituto de História

Contemporânea relativo

à

publicação "Os Partidos Políticos Portugueses e a União Europeia"
A Comissão decidiu agendar nova reunião para o dia 8 de fevereiro, pelas 15h30,

conforme proposto na comunicação em reÍerência, que consta em anexo

à

presente ata.
2.06 - Comunicação da Comissão Eleitoral da

A

Comissão deliberou,

India

por unanimidade,

agradecer

a

comunicação em

referência, que consta em anexo à presente ata, e desejar o maior sucesso ao
recém-designado Presidente da Comissão Eleitoral da India.
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Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas

Para constar se lavrou a presente ata, que

assinada pelo Senhor Presidente

16

horas.

foi aprovada em minuta e vai

e por mim, foão Almeida,

ser

Secretário da

Comissão.

O Presidente da Comissão

José

Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

I oão Almeida
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