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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIçÕES

ATA N." 36/CNE/XV

No dia quinze de novembro de dois mil e dezasseis teve lugar a reunião número

trinta e seis da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Av. D.

Carlos I, n.o 128 - 7." andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor luiz

Conselheiro fosé Vítor Soreto de Barros e com a Presença dos Senhores Drs.

Francisco ]osé Martins, fosé Manuel Mesquita, Carla Luís, foão Tiago Machado,

Álvaro Saraiva, forge Miguéis, Mário Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva'

A reunião teve início pelas 10 horas e 35 minutos e foi secretariada por mim,

1, PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Não foram abordados quaisquer assuntos antes da ordem do dia. ----:-----

2. PEÚODO DA ORDEMDO DIA

2.7 - Ata da reunião plenária n." 35/CNUXV, de 8 de novembro

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n.' 35/CNE/XV, de 8 de

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

todos os Membros que nela participaram

2.2 - Ata n.' 28/CPA/XV, de 10 de novembro

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n." 28/CPA/{Y, de 10 de

novembro, cuia cópia consta em anexo à presente ata.-----------

A Comissão ratificou, por unanimidade, as deliberações tomadas na referida

reunião da CPA, que de seguida se transcrevem:

3. Peilido Casa Mrser Pailre Belo, Cruto - 40J aniztersáio ilas eleições

autárquicas
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A CPA tomou conhecimento do pedido em referência, cuja copia consta em anexo à

presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir a sua disponibiliilade para

prestar o apoio solicitado.

4, Peiliilo da Embaixada ile Portugal em Tóquio sobre questionáio altsioo

ao ilepósito financeiro obtigatóio ilos candiilatos a membros

pa amentares

A CPA tomou conhecimento do peilido em referência, cuja copia consta em anexo à

presente ata, e deliberou, por unanimidade, encarregar os seroiços da Comissíio de

responder ao solicitado.

6. Comunicação da Dbeção-Geral ile Estatísticas ila Educação e Ciência -
Inquéito à utilização das tecnologias ila inlormação e da comunicaçõo

(rurrc 2016)

A CPA tomou conhecimento da comunicação em referência, que se encontra em anexo

à presente ata, e deliberou, por unanimidade, encarregar os seraiços da Comissão de

responder ao inquérito em causa.

8. Despacho ile marcação ila eleição intercalar para a Assembleia ile

Ereguesia de Galoeias (Ponte de SorlPortalegre) para o ilia 15 de janeiro

de 2077

- Map a-calendáio

A CPA tomou conhecimento da publicação no Diário da República do despacho ile

marcação da eleição intercalar em referência, cuja cópia consta em anexo à presente

ata, e aprooou, por unanimidade, o respetioo mapa-calenilário ilas operações eleitorais

elaborado pelos sensiços da Comissiio, cuja copia consta também em anexo, a ser

ratificailo na próxima reunião do pleruirio.

2.3 - Materiais de suporte de informação para a atiüdade da CNE

A Senhora Dr." Carla Lús entrou na reunião no início da discussão deste ponto

da ordem de trabalhos.

A Comissão apreciou os materiais de suporte de informação para a atividade da

CNE, cujas cópias constam em anexo à presente ata, e deliberou o seguinte: -----
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- quanto à linha gáfica do Plano de Atividades/Orçamen

Atividades, aprovar a proposta n." 3;

- quanto aos dois roll'up para utilização em eventos, aProvar as ProPostas

apresentadas, devendo ser acrescentado em cada um deles o endereço do sÍtio

oficial da CNE na lnternet;

- quanto ao folheto tríptico com informação geral sobre a CNE, aprovar o texto

proposto pelos serviços de apoio, com as alterações sugeridas pelos Membros,

cuja versão revista consta em anexo à presente ata, devendo a arte final do mesmo

ser ainda submetida à Comissão. Mais deliberou que o folheto deve também

conter o texto traduzido em inglês.

O Senhor Dr. ]oão Tiago Machado entrou na reunião durante a discussão deste

ponto da ordem de trabalhos, tendo participado na apreciação e votação relativa

ao teor do folheto.

A Comissão entendeu proceder de imediato à apreciação dos pontos 2.7 e 2.8 da

ordem de trabalhos da presente reunião.

2.7 - Parlicipação de cidadão contra Fernando Medina PoÍ ter um progÍama

semanal na TVI - Processo n." AL.P-PPl20l6l4

A Comissão analisou a participação e aprovou a lnformação n ." l<l'{E/ 2016 /254,

cuja cópia consta em anexo à presente ata, tendo deliberado, por unanimidade, o

seguinte:

"Os órgãos e agentes administratiaos estão subordinados à Constituição e à lei e deaem

atuar, no exercício das suas funções, com respeito pelos princípios da igualdade, da

proporcionalidaile, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé.

Estes princípios constitucionais encontram também desenoolaimento no Código do

Procedimento Ailministratioo, que estabelece que, nas suas relações com os particulares,

a Ailministração Pública deoe tratar de forma imparcial aqueles que com ela entrem em

relação.

to e Relat de
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na necessdria abstençõo da prática de atos positiaos, ou negatiztos, em relação a tas,

passíaeis de interferir no processo eleitoral.

Atendenilo a que é possíoel a reeleição para os órgãos das autarquias locais é comum os

respetiaos titulares serem também candidatw. Esta circunstância assume particular

releoôncia e implica uma rigorosa seParação entre o exercício do cargo e o seu estatuto ile

candidatos, uma oez que a lei eleitoral não exige a suspensão das funções dos titulares dos

órgãos autárquicos.

A neutralidade não impede, contudo, o exercício normal das funções que cabem às

entidades públicas, designadamente aos órgãos das autarquias locais, nem impede os seus

titulares de fazerem as declarações que tenham por conoenientes, sobre os assuntos que

lhes digam respeito, ilesde que de forma obietirta.

Acresce que, ile acordo com o disposto na Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais,

os referidos princípios são aplicátteis a partir da data da publicação do decreto que marcn

o dia das eleições.

Deste modo, e no que respeita às atribuições da Comissão Nacional de Eleições,

designadamente a de assegurar a igualdade de oportunidades de ação e propaganda das

candiilaturas durante as campanhas eleitorais, arquioa-se a participaçíÍo apresentada

contra o presiilente da Câmara Municipal de Lisboa, por participar num programa

teleoisioo semanal como comentador, uma oez que não estõo marcndas eleições gerais para

os órgãos das autarquias locais." ---------

2.8 - Participação do cidadão foão Paulo Vieira conka a RTP no âmbito da

eleição AR-2015 (Processo AR.P-PP/2015/289)

A Comissão tomou conhecimento da InÍormaçáo n.o l<NE/201'6/258 elaborada

no âmbito do processo em reÍerência, cuja cópia consta em anexo à Presente ata,

e deliberou, por unanimidade, encarregar os serviços de apoio de providenciar

mais elementos instrutórios

O Senhor Dr. Francisco ]osé Martins entrou na reunião durante a discussão deste

,4

ponto da ordem de trabalhos, tendo participado na votação.
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A Comissão passou à apreciação do ponto 2.4 e seguintes, retomando a ordem

de assuntos.

2.4 - Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e

Garantias - Pedido de parecer sobre os Projetos de Lei n.os 308/XIIU2."

(B.E.), 318/XIIU2." (CDS-PP) e 328lXIIlJ2.^ (PS) - alteração à LEOAL

A Comissão aprovou o parecer n." I-CNE/2075 /245, com as alterações sugeridas

pelos Membros, e deliberou, por unanimidade, que a versão final seja remetida

aos Membros por correio eletrónico, cuja documentação deve ficar em anexo à

presente ata, e, não havendo quaisquer observações, o mesmo deve ser remetido

à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.-----

2.5 - Participação do BE contra os funcionários do Tribunal - Instância Local

da Horta no âmbito da eleição ALRAA-2016 (Processo ALRAA.P-

PPl201,618l

A Comissão tomou conhecimento da lnformação n." I-CNE/2016 / 233 elaborada

no âmbito do processo em referência, cuja cópia consta em anexo à presente ata,

e deliberou, por unanimidade, encarregar os serviços de apoio de providenciar

mais elementos instrutórios.

2.6 - Participação do CDS-PP contÍa os funcionários do Tribunal - Instância

Local de Angra do Heroísmo no âmbito da eleição ALRAA-2016

(Processo ALRAA.P-PP/20L6/9)

A Comissão tomou conhecimento da Informação n.'I{NE/2016 / 236 elaboruda

no âmbito do processo em referência, cuja cópia consta em anexo à presente ata,

e deliberou, por unanimidade, encarregar os serviços de apoio de reiterar a

notificação feita à RTP Açores, no sentido de informar se lhe foi concedida a

possibilidade de captar imagens de outro ângulo de visão que não comportasse

2.9 - Comunicâção do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre "CuÍso

Internacional Especializado: Gestão do Risco Eleitoral - México, 28 de

novembroa2dedezembro
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A Comissão analisou o convite em referência e deliberou, por unanimidade,

agradecer o mesmo e transmitir que, infelizmente, não é possível assegurar a

representação desta Comissão no evento em apreço. Mais deliberou manifestar o

máximo interesse em receber comunicações de eventos similares, no futuro,

atendendo à utilidade que revestem para a sua atividade e funcionamento dos

seus serviços de apoio, bem como para o aprofundamento de relações de

cooperação com entidades estrangeiras,

2.10 - Ofício do Tribunal Constitucional - Acórdão n." 57912016

A Comissão tomou conhecimento do ofício em referência, cuja cópia consta em

2.11 - Despacho do Ministério Público - DIAP-Espinho / Comarca de Aveiro,

no âmbito do Processo PR.P-PP12016137

A Comissão tomou conhecimento do despacho em referência, cuja cópia consta

em anexo à presente ata, o qual procede ao arquivamento do inquérito que teve

origem na participação de cidadão relativa a propaganda do candidato Sampaio

da Nóvoa no dia da eleição, através do envio de sms, no âmbito do processo PR.P-

anexo à presente ata. --------------

PP /2076/37.

comissão.--

Nada mais havendo a tratar Íoi 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 da CNE, )uiz Conselheiro ]osé Vítor Soreto de

Barros, e por mim, Sérgio Gomes da Silva, Suplente do Secretiário desta

O Presidente da Comissão

José Vítor Soreto de Barros
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O Suplente do Secretário da Comissão

S";Zrf-"r-t t * 5.Y,
Sérgio Gomes da Silva
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