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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ATA N.° 5/CNE/XVI

No dia trinta e um de março de dois mil e vinte teve lugar a reunião número cinco

da Comissão Nacional de Eleições, que decorreu por videoconferência, sob a

presidência do Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a participação

de Mark Kirkby, Vera Penedo, Cana Luís, João Almeida, João Tiago Machado,

Sandra Teixeira do Carmo, Marco Fernandes e Carla Freire.

A reunião teve inicio às 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, João

Almeida, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Carla Luís pediu a palavra para dar nota de que, tendo presente a interrupção

dos estágios determinada no passado dia 13 de março, apurou que um dos

estagiários está em condições de retomar o estágio sob a forma de trabalho à

distância, com a concordância da Faculdade. Propôs ainda que no final do estágio

haja lugar à apresentação do trabalho por videoconferência perante a Comissão.

A Comissão concordou, por unanimidade, com a continuidade do estágio nos

moldes indicados.

O Presidente deu a palavra à coordenadora dos serviços, Ilda Rodrigues, que

propôs a realização de apresentações de cada uma das áreas funcionais que

compõem os Serviços de Apoio, através de videoconferência, imediatamente

após as reuniões plenárias, às terças-feiras. O objetivo essencial é dar a conhecer

o trabalho desenvolvido pelos trabalhadores em cada uma das áreas funcionais,

sobretudo junto dos Membros que recentemente iniciaram funções na CNE. A

Comissão concordou, por unanimidade, com a realização dessas sessões, a iniciar

logo que possível.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Pág. 1 de 3



*

COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

Atas

2.01 - Ata da reunião plenária n.° 4/CNE/XVI, de 24 de março

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n.° 4/CNE/XVI, de 24 de março,

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

Membros que participaram na reunião a que respeita.

2.02 - Ata n.° 5/CPA/XVI, de 26 de março

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n.° 5/CPA/XVI, de 26 de

março, cuja cópia consta em anexo à presente ata.

Regimento da CNE

2.03 - Alteração/melhoramento ao Regimento

O Presidente transmitiu a mensagem de Sérgio Gomes da Silva sobre o assunto

em epígrafe, no sentido de, caso seja possível, adiar este assunto para a próxima

reunião plenária. A Comissão acedeu ao pedido e deliberou, por unanimidade,

adiar a votação final para a reunião plenária de 7 de abril.

A Comissão debateu alguns aspetos relacionados com o registo da atividade,

especialmente quanto ao procedimento mais adequado a adotar, e considerou

que deve ficar definido através de deliberação expressa, oportunamente a tomar.

2.04 - Reembolso de despesas e abono de ajudas de custo e subsídio de

transporte

A Comissão abordou o assunto em epígrafe, tendo por base a documentação que

consta em anexo à presente ata.

Expediente

2.05 - Comunicação da CACDLG - Solicitação de Parecer sobre o Projeto de Lei

n.° 226/XIVII.a (PSD) - 9•a alteração à LEOAL

A Comissão debateu e apreciou a proposta de posição a tomar, preparada pelo

relator designado na última reunião de Comissão Permanente de

Acompanhamento, que consta em anexo à presente ata.
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A Comissão debateu a natureza e os limites dos pareceres solicitados pela

Assembleia da República, tendo sido estabelecido consenso alargado no sentido

de o dever de cooperação institucional recomendar que, detetado o que possa

constituir um problema, se ofereça sugestão tão acabada quanto possível para o

resolver e, neste sentido, entendeu manter em anexo aos seus pareceres sugestões

de articulado, sempre que se justifiquem.

Sendo necessários alguns ajustamentos no texto, foi deliberado adiar a votação

para a reunião plenária de 7 de abril.

A Comissão deliberou, por unanimidade, adiar a apreciação dos restantes

assuntos (pontos 2.06 a 2.11) para a próxima reunião.

A reunião foi dada por encerrada pelas 13 horas e 40 minutos.

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

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, João Almeida, Secretário da

Comissão.

O Presidente da Comissão

José Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

1 -—

João Almeida
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