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ATA N.. 215ICNE/XV

No dia vinte e nove de janeiro de dois mil e dezanove teve lugar a

número duzentos e quinze da Comissão Nacional de Eleições, na

reuniões sita na Av. D. Carlos I, n." 128 - 7." andar, em Lisboa, sob a presidência

do Senhor fuiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a presença dos

Senhores Drs. Francisco ]osé Martins, José Manuel Mesquita, Carla Luís, ]oão

Tiago Machado, Álvaro Saraiva, ]orge Miguéis e Mário Miranda Duarte. ---------

A reunião teve início às 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, Mário

Miranda Duarte, Suplente do Secretário da Comissão.

1. PERÍODOANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente deu nota da oferta de livros feita pelo Senhor Dr. Jorge

Miguéis à Biblioteca da Comissão, que agradeceu, tendo sido secundado pelos

Membros presentes.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.01 - Ata da reunião pleniíria n.o 213/CNEXV, de 22 de janeiro

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n.' 213ICNE,/XV, de 22 de

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

todos os Membros que participaram na reunião a que respeita.

2.O2 - AÍa da reunião plenária n." 214UCNE/XV, de 24 de ianeiro

A Comissão deliberou adiar a aprovação da ata da reunião plenária n."

2I4/ CNE/XV, de 24 de janeiro, cuja cópia consta em anexo à presente ata. -------

Serakos da CNE

2.03 - Recurso apresentado por kabalhadorâ no âmbito do processo de

avaliação
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O Senhor Presidente ausentou-se, tendo sido substituído pelo Senhor Dr. 8e

Miguéis durante a discussão deste ponto da ordem de trabalhos.

O Senhor Dr. João Tiago Machado entrou na reunião neste Ponto da ordem de

trabalhos.

O Senhor Dr. José Manuel Mesquita introduziu o projeto de deliberação que

preparou e esclareceu as questões que foram sendo colocadas pelos Membros. -

O Senhor Dr. Francisco José Martins deu nota de que "o projeto de deliberação so

foi ilistribuído no início ila reunião e, por isso, não terse possibiliilade de oeifcar o seu

conteúdo, não está aprotsada a ata da reunião anterior, com isso justificando o aoto de

abstenção, reseraanilo-se o direito de suportar o seu ooto com a entrega de uma

declaração de aoto"

Após discussão deste assunto, a Comissão deliberou, por maioria, com a

abstenção dos Senhores Drs. Francisco José Martiru, Jorge Miguéis e João Tiago

Maúado, o que consta do documento distribuído na reunião, dispoúvel para

consulta sob reserva, com a menção de que esta deliberação prevalece sobre

qualquer decisão que tenha sido tomada anteriormente sobre este assunto. ------

Os Senhores Drs. Jorge Miguéis e |oão Tiago Machado abstiveram-se por já

terem intervindo como avaliadores.

Notifique-se de imediato a recorrente.

O Senhor Presidente regressou à sala de reunião e retomou a condução da

mesma

E sclar e cimento Ele itor al

2.04 - Capacidade eleitoral ativa: recentes alterações legislativas e implicações

do regime jurídico do maior acompanhado

A Comissão deliberou, por unanimidade, adiar este assunto, solicitando aos

serviços que sejam considerados os contributos transmitidos pelo Senhor Dr.

João Almeida no parecer a submeter a apreciação.
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2.05 - Revisão das "respostas às petguntas frequentes" que constam do

Votação no estrangeiro

tio -

A Comissão apreciou a proposta de revisão em epígrafe e deliberou, por

unanimidade, aprovar as alterações às "Respostas às perguntas frequentes" em

causa, introduzindo alguns melhoramentos, nos termos que constam do

documento em anexo à presente aLa. --------------

2.06 - Revisão das "respostas às perguntas frequentes" que constam do sítio -
Voto em mobilidade / antecipado em Portugal (Eleição ALRAM)

A Comissão apreciou a proposta de revisão em epígrafe e deliberou, por

unanimidade, aprovar as alterações às "Respostas às perguntas frequentes" em

causa, nos termos que constam do documento em anexo à presente ata. -----------

2.07 - Revisão das "respostas às perguntas Írequentes" que constam do sítio -
Financiamento e contas da campanha (atualização IAS)

A Comissão apreciou a proposta de revisão em epígrafe e deliberou, por

unanimidade, aprovar as alterações às "Respostas às perguntas frequentes" em

causa, nos termos que constam do documento em anexo à presente ata. -----------

2.08 - Revisão das "respostas às perguntas frequentes" que constam do sítio -
Voto antecipado no estranqeiro (aditamento de pergunta,/resposta)

A Comissão apreciou a proposta de revisão em epígrafe e deliberou, por

unanimidade, aprovar as alterações às "Respostas às perguntas frequentes" em

causa, nos termos que constam do documento em anexo à presente ata.

Êleicões AL-INT 2019

2.09 - Ata da Assembleia de Apuramento Geral e Mapa dos Resultados

OÍiciais da eleição intercalar para a Assembleia de Freguesia de Talhadas

(Sever do Vouga./Aveiro) de 20 de janeiro de 2019

A Comissão tomou conhecimento da documentação em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, aprovar o maPa oficial dos

resultados da eleição da Assembleia de Freguesia de Talhadas realizada no dia
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20 de janeiro de 2079 e determinar a sua publicação no Diário da Rep ,Iu

série, nos termos legais.-

2.10 - Comunicação de denominação, sigla e símbolo da candidatura da CDU

à Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Travassô e Óis da

Ribeira (Águeda/Aveiro)

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata.

Expediente

2.11 - OÍício do Secretário-Geral da Assembleia da República - Campanha de

esclarecimento cívico para a eleição do Parlamento Europeu 2019

A Comissão tomou conhecimento do oficio em epígrafe, que consta em anexo à

presente ata, e o Senhor Presidente deu nota de que, rececionado o mesmo no

passado dia 25 de janeiro, foram tomadas todas as providências para formalizar

a adjudicação, ainda nesse dia, aos órgãos de comunicação social, com vista a

garantir o início da campanha da CNE no próximo dia 4 de Íevereiro.

2.12 - ConÍerência "O gooerno ilo sistema eleitoral: Diálogo lrso-brasileiro" -

Faculdade de Direito da Universidade da Lisboa - 21 de março 2019 -
indicacão ile otadores

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, indicar como oradores para

a conferência em causa os Senhores Drs. |oão Almeida (mesa 1), Carla Luís

(mesa 2) e Sérgio Gomes da Silva (mesa 3). ----------------

2.13 - Comunicação da Ordem dos Cidadãos - pÍoposta de ações de Íormação

em escolas, prisões e centros de dia

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir que não tem

possibilidade de conceder o apoio financeiro solicitado, disponibilüando-se,
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porém, para fomecer todo o material que for considerado útil à realiza das

ações de formação propostas. ----------

2.14 - Comunicação da Agência Nacional Erasmus+ fuventude em Ação

relativa à participação dos jovens - pedido de reunião

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, agendar a reunião

solicitada para o próximo día 7 de fevereiro, pelas 16 horas.

2.15 - Comunicação do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal relativa

aos seminários para iornalistas sobre Eleições Europeias 2Ol9 - sessões ile

79 ile feztereiro (Lisboa), 7 e L8 ile março (Farc e Vila Real) e 3 e 4 ile abril

(Estuemoz e Beja)

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, que a representação da

CNE na sessão de 19 de fevereiro será assegurada pela Senhora Dr". Carla Luís,

reservando para momento posterior a indicação relativamente às restantes

SESSOES

2.16 - Comunicação do grupo de investigação da NOVA SBE - campanha de

apelo ao voto nos multibancos

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, agendar uma reunião para

discutir a pÍoposta apresentada, a agendar para uma 5.' feira pelas L6 horas. ---

Processos AL-2017

2.17 - Comunicação da Câmara Municipal de Coimbra no âmbito do Processo

AL-P-PPlzOlil7373 (Participação rcmetiila pela PSP ile Coimbra I

Afixação de Eilital ile apuramento local nas secções de aoto 7 a 76 ila

União ile Freguesias ile Coimbra)
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A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígrafe , que coÍrsta

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, que o Processo solicitado

seja remetido à Câmara Municipal.

assunto da ordem de trabalhos.

2.18- Pedido de esclarecimento do Ministério Público - DIAP de Vieira do

Minho no âmbito do Processo AL-P-PPl2O77l62l (Caniliilatura "Toilos por

Ventosa e Cooa" I Prcsiilente ila Comissão Recetseailora da Fregu.esia de

Ventosa e Cooa I Não erposição ilos cailetaos eleitoruis)

A Comissão tomou conhecimento do pedido de esclarecimento em epígrafe,

que consta em anexo à presente ata, e deliberou, Por unanimidade, transmitir o

seguinte:

"Nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 57.' da Lei n.' 13/99, de 22 de março, que

estabelece o regime jurídico do recenseamento eleitoral, a administraçãa eleitoral ila

Secretarin-Geral do Ministério da Administração lnterna, atraaés ilo SIGRE,

disponibilim às comissões recenseadoras as listagens das alteruções ocorridas nos

cadernos de recenseamento.

Estas listagens deaem ser expostas nas sedes das comissões recenseadoras, entre o 39." e

o 34.' din anteriores à eleição, para efeitos de consulta e reclamação dos interessados

(n."s 3 e 4 do artigo 57." dn ki n." 13/99, de 22 de março).

A Lei n.' 13/99, de 22 de março, não estabelece formnlidades a cumprir no âmbito ila

exposição priblica das listagens. Em todo o caso, as comissões recenseadoras elaboram,

em regra, um edital atraaés do qual tornam público que as listagens das alterações

ocoriilas nos cadernos de recenseamento se encontram expostas nos locais ile estilo,

para efeito de consulta e reclamação dos interessados, ou determinam a respetioa

afixaçao, geralmente por escrito, apondo a respetioa data sobre as mesmas.,

2.19 - Despacho do Ministério Público - DIAP de Ribeira Grande no âmbito

dos Processos LL-?-PP120171934,936, 941,942,943 e 1083 (Ciiladãos 
I

PPDIPSD Calhetas I Propaganda em ilia ile eleição)
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A Comissão tomou conhecimento do despacho em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata, através do qual foi determinada a suspensão provisória do

processo pelo período de três meses, mediante a imposição à arguida de uma

injunção.

2.20 - Despacho do Ministério Público - DIAP de Tavira no âmbito dos

Processos AL-P-PPl20l7l932 e 1.4O1. (Ciilailãos I PS Taaha I Propaganila

em ilia ile eleição)

A Comissão tomou conhecimento do despacho de arquivamento em epígrafe,

que consta em anexo à presente ata.

2.21 - Despacho do Ministério Público - DIAP de Barcelos no âmbito do

Processo AL-P-PPl2O77ll222 (Coligação PPDIPSD.CDS-PP "Mais

Barcelos" I lwúas ile Ercguesia do concelho ile Barcelos (73 juntas ile

freguesia)

A Comissão tomou conhecimento do despacho em epíBrafe, que consta em

anexo à presente ata, através do qual foi determinada a transmissão dos autos

para o DIAP de Braga - Secção Especializada criminalidade económico-

financeira.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 13 horas

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

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Mário Miranda Duarte, Suplente

do Secretário.--

O Presidente da Comissão

fosé Vítor Soreto dê Barros
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-Mfo Miranda Duarte
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O Suplente do Secretário
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