#
(n>
c0MrssÃo NACToNAL 0E ELE|Ç0ES

ATA N." 167ICNE/XV
No dia dez de julho de dois mil e dezoito teve lugar a reunião número cento

e

sessenta e sete 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 José Martins, fosé Manuel Mesquita, Carla Luís, João Tiago Machado,
João Almeida, Álvaro Saraiva e Sérgio Gomes da Silva.

A reunião teve início às 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por rnim, foão
Almeida, Secretário da Comissão.

1.

-

PERÍODO ANTES DA ORDEMDO DIA

O Senhor Presidente deu nota da reuniáo tida com o Senhor Presidente do
Conselho de Administração da Assembleia da República no passado dia 5 de

julho, em que participaram ainda o Sr. Secretiário-Geral da Assembleia da
República e o membro e secretário da Comissão Nacional de Eleições, Dr. João

Almeida, e em que esteve presente a coordenadora dos serviços de apoio da
Comissão, Dr.' Ilda Rodrigues. -----------

Depois de destacar o ambiente de cordialidade em que a reunião decorreu,
transmitiu
1.."

A

as notas essenciais do que nela se

abordou e de que

se destacam:

-----

urgência da Assembleia da República em encontrar uma solução, tão

consensual quanto possível, para

o problema criado com a pretensão de

reinstalar serviços seus em setembro próximo, realojando este órgão do Estado

e

os serviços que lhe dão apoio em local, no mínimo, desajustado;
2.o

A reafirmação da possibilidade de utilizar um edifício recentemente adquirido

e que não satisfaz diversos

requisitos legais, sobretudo em matéria de percursos

de evacuação em caso de incêndio ou catástrofe, ou, em altemativa, a cave e o 2."

piso da denominada "Casa Azul", sendo que este último não permite o acesso a
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pessoas com deficiênciâ ou mobilidade reduzida nem para tal

3."

A

umbra

contraproposta anteriormente formulada pela CNE no sentido de

conseguir

se

a tÍoca do objeto do arrendamento existente na "Casa Azul",

permitindo a utilização do rés-do-chão, não foi considerada compatÍvel com

a

urgência do processo, uma vez que (Íoi aÍirmado) demoraria cerca de um ano; --

4." Foi ainda sugerida pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho

de

Administração a possibilidade de arrendamento de outras instalações que

se

considerem adequadas;
5." Por fim, Íoi também pela primeira vez afirmado que os projetos de obra a

elaborar serão desenvolvidos de acordo com as necessidades expressas pela
Comissão e em colaboração com os seus serviços de apoio.
Mais transmitiu o Senhor Presidente que o assunto será agendado para

a

próxima

reunião plenári a, dia 12 de julho.
Os Senhores Drs. José Manuel Mesquita e João Tiago Machado entraram durante

o período antes da ordem do dia.

2.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.01 - Ata da reunião plenária

n." 165/CNUXV, de 3 de julho

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 165/CNE/XV, de 3 de julho,
cuja cópia consta em anexo à presente ata, com os votos Íavoráveis de todos os

Membros que participaram na reunião a que respeita.
2.O2

- Ala da reunião pleniária n." 166/CNE/XV de 5 de julho

A Comissão aprovou a ata da reunião plenaria n." 166/CNE/XV, de 5 de julho,
cuja cópia consta em anexo à presente ata, com os votos favoráveis de todos os

Membros que participaram na reunião a que respeita.
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A

Comissão deliberou,

por unanimidade, adiar a apreciação dos restantes

assuntos (pontos 2.03 a 2.10) para a próxima reunião.

A reunião foi dada por encerrada pelas

12 horas e 45

Para constar se lavrou a presente ata, que

assinada pelo Senhor Presidente

minutos.

foi aprovada em minuta e vai

e por mim, João Almeida,

ser

Secretário da

Comissão.

O Presidente da Comissão
L

José

Vítor Soreto de Barros

O Secretário

oao
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