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coMrssÃo NACT0NAL DE ELE|ÇÔES

ATA N." 168/CNE/XV
No dia doze de julho de dois mil e dezoito teve lugar a reunião número cento

e

sessenta e oito 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 Dr. João

Almeida, na sequência do pedido de escusa do Senhor Dr. Jorge MiSuéis e que
substituiu o Senhor Presidente até

à sua chegada. Estavam presentes os Senhores

Drs. Francisco josé Martins, Carla Luís, ]oão Tiago Maúado, Álvaro Saraiva,
|orge Miguéis

e Sérgio Gomes da

Silva.-----

A reunião teve início às 14 horas e 30 minutos

1.

e

foi secretariada por mim, Sérgio

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

A Senhora Dr.' Carla Luís pediu a palavra para dar nota de que recebeu uma
comunicação da Dretora da revista Visão ]únior, no sentido de agendar uma
reunião com vista a dar continuidade ao apoio da Comissão à iniciativa "Miúdos
a

2.

Votos", tendo sido definido o próximo dia 19, pelas 16h30.

-----

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.01 - Instalações CNE

Os Membros debateram a problemática das instalações tendo por base

as

perspetivas de solução que se apresentam na sequência da reunião com o Exmo.
Senhor Presidente do Conselho de Administração da Assembleia da República e

de que Íoi dada nota no Período Antes da Ordem do Dia da última reunião
plenária (ATA N." 167ICNE/XV, de
a abstenção do Senhor

10 de

julho)

e

deliberaram, por maioria, com

Dr. Francisco José Martins, o seguinte:
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«A Comissão Nacional de Eleições reitera a sua incompreensão das motivações
que presidiram à opção pela reinstalação da CNE e o seu descontentamento pela

forma como tem decorrido o correspondente processo de concretização.

Contudo, não quer deixar de cooperaÍ com a Assembleia da República para
construir uma solução minimamente satisfatória

e

exequível em tempo útil.

Neste sentido manifesta ao Senhor Presidente do Conselho de Administração da

Assembleia da República a sua disponibilidade para

se

transferir para instalações

dotadas das condições de funcionamento adequadas

e

imediatamente utilizáveis

a arrendar em espaço construído para ocupação com serviços, aí se mantendo
pelo tempo necessário à transferência para

a cave e

rés-do-chão da "Casa Azul"."

Mais deliberou que a transmissão do teor da presente fosse encimada pela
súmula das perspetivas de solução que decorreram da já referida reunião com o

Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administração da Assembleia da
República.

A

redação final deverá circular por todos os membros e aguardar pela sua

validação antes do envio à Assembleia da República.

O Senhor Presidente entrou na reunião durante a apreciação deste ponto
participou na deliberação tomada, tendo passado

a

e

presidir até ao fim da reunião.

O Senhor Dr. ]oão Tiago Machado saiu da reunião neste ponto da ordem de
trabalhos, após a tomada de deliberação.
2.02 - Resposta ao relatóÍio

preliminar da auditoria realizada pelo Gabinete de

Controlo e Auditoria da Assembleia da República às remunerações

e

outros abonos reÍerentes ao ano de 2016
A Comissão retomou

a

análise dos documentos que constam em anexo à presente

ata e deliberou, por unanimidade, adiar a apreciação final para a próxima reunião

plenária.

A Senhora Dr.'Carla Luís saiu da reunião neste ponto da ordem de trabalhos.

-
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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

17 horas e 30

minutos.

Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser
assinada pelo Senhor Presidente, pelo Senhor Dr. João Almeida que substituiu o

Presidente na sua ausência e por mim, Sérgio Gomes da Silva, Suplente do
Secretário da Comissão.

O Presidente da Comissão

José

Vítor Soreto de Barros

OS

oao Almeida

O Suplente do Secretário

xa)

fu.-.tz .2. 5,2.

Sérgio Gomes da Silva
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