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Comissão.

ATA N." 79ICNE/XV

No dia três de agosto de dois mil e dezassete teve lugar a reunião número

setenta e nove da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na

Av. D. Carlos I, n." 128 - 7." andar, em Lisboa.

À hora marcada estavam presentes o Senhor Presidente e os Senhores Drs.

Jorge Miguéis, João Almeida e Sérgio Gomes da Silva que, inÍormados da

próúma chegada de outros membros, deliberaram aguardar.

A reunião teve início às 15 horas sob a presidência do Senhor |uiz Conselheiro

José Vítor Soreto de Barros e com a presença daqueles, da Senhora Doutora

Carla Lús e dos Senhores Drs. Francisco José Martins e Álvaro Saraiva, que

entretanto chegaram, e foi secretariada por mim, Ioão Almeida, Secretário desta

na votação

presente na reunião plenária n." 76ICNE/XV, de 25 de julho.

2.2 - Ata da reunião plenária n.' 77ICNVXV, de 27 de julho

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 77 /CNE/X:V, de 27 de julho,

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

Membros presentes que participaram na reunião a que respeita. A Senhora Dra.

c0MrssÃo NACToNAL DE ELE|ÇÔES

1 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

2. PEÚODO DA ORDEMDO DIA

2Jl, - Ata da reunião plenária n." 76ICNE/XV, de 25 de julho

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n.' 76/CNE/XV, de 25 de julho,

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

Membros presentes que participaram na reunião a que respeita. O Senhor Dr.

Álvaro Saraiva entrou na reunião durante a apreciação deste ponto e participou

A Senhora Dra. Carla Lús não participou na votação por não ter estado esteve
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Carla Luís não participou na votação, dado que não esteve presente reunião

plenária n." 77 /CNE/XV, de 27 de julho.

2.3 - Campanha de esclarecimento cíüco AL-2017 - Resolução de temas

pendentes

A Senhora Dra. Carla LuÍs informou que não tem disponibilidade para

continuar a acompanhar o processo relativo à campanha de esclarecimento

cívico e solicitou a sua substituição nos trabalhos do juri do procedimento. ----
A Comissão apreciou os documentos enviados pela BBZ-Publicidade e

Marketing, S.A, e deliberou com o voto de abstenção do Senhor Dr. Francisco

José Martins, o seguinte:

A Comissão deliberou aprooar as propostas apresentadas pela BBZ-Publiciilaile e

Marketing, S.A, que constam do email anexo à presente ata, enoiailo na xquêacia ila

notificação da deliberação tomaila na reunião de 1 de agosto de 201.7, bem mmo a

ptoposta de orçamento ajustado na sequência da mesma deliberação, que tamWm consta

em anexo à presente atd.

A Comissilo deliberou ainda informar a BBZ-Publicidade e Marketing, S.A, ile que,

oportunamente, serdo enaiados os conteúdos para os suportes gráficos relatioos à nota

do dia da eleição, ao ooto antecipado e aos cadernos ilo dia da eleiçdo e de apoio à eleição,

dezsenilo a mtrega ilos cartazes nas unioersiilailes ser feita prefercncialmente em agosto.

2.4 - Nota Informativa sobre "Publicidade Institucional" (adiado na reunião

de 01..08.2017)

A Comissão deliberou, por unanimidade dos membros presentes, adiar a

apreciação deste assunto para uma próxima reunião, a fim de recolher o

2.5 - Publicidade institucional da Câmara Municipal de Cascais - Processos

AL.P-PPl2Olil78, 86, 92 e 777 - Nooa comunicaçõo do participante

(adiado na reunião de 1.08.2017)

#

contributo dos Membros e para melhor apreciação.

P ublicidade lnstitucional
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O Senhor Dr. ]oão Almeida fez um breve resumo dos documentos constantes

dos processos AL.P-PP /2017 /78, 86, 92 e lV, das deliberações tomadas e das

respostas obtidas, referindo que verificou que, no âmbito destes processos, foi

notificado o presidente da Câmara Municipal de Cascais, quando deveria ter

sido notificado o Presidente do Conselho de Administração da Cascais Próxima,

S.A..

A Comissão deliberou por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Dr.

Francisco José Martins, notificar o Presidente do Conselho de Administração da

Cascais Próxima, S.A., para se pronunciar, querendo, no prazo de 36 horas,

sobre o teor das participações que constam dos processos AL.P-PP /2017 /78,86,

92 e 177, indicando-se que, a serem verdadeiros os factos delas constantes,

deverá no mesmo prazo promover a remoção dos cartazes e fazer cessar as

2.6 - Participação de cidadão contÍa a Câmara Municipal de Olhão por

publicidade insütucional proibida - AL.P -PP 12017 193

A Comissão aprovou, por unanimidade dos membros presentes, a lnformação

l<NE /2017 /205 que consta em anexo à presente ata, e deliberou o seguinte:

lnstaurar um processo de contraordenação ao Senhor Presidente da Câmara Municipal

de Olhão pelos factos em causa.

Ordenar ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de OlhíÍo que, no prazo de 24

horas, dê cabal cumpimento à deliberação de 25/07/2017 desta Comissão, sob pena de

incorrer na prática do crime de desobediência preoisto e punido pelo artigo 348." do

Código Penal.--

2.7 - Participação do PSD de Condeixa contra InfraestrutuÍas de Portugal -

Gestão Regional de Viseu e Coimbra relativa a colocação de outdoors

de propaganda eleitoral - Processo AL.P-PP12077179 - Noaa

comunicação de "Infraesbuturas de Portugal - Gestão Regional de Viseu

e Coimbra" (adiado na reunião de 01.08.2017)
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A Comissão deliberou, por unanimidade dos membros presentes, reiterar o teor

da deliberação tomada na reunião de 11 de julho de 2077.

2.8 - Comunicação da funta de Freguesia do Tortosendo relativa a pintura

de um equipamento público por paÍte da candidatura do CDS-PP -

Processo AL.P-PPl20l7l771 (adiado na reunião de 01.08.2017)

A Comissão deliberou, com o voto de abstenção do Senhor Dr. Francisco ]osé

Martins, o seguinte:

Em função da factualidade descrita não se oislumbra que a iniciatioa seja proibida. ---
2,9 - Participação do Bloco de Esquerda contra a Câmara Municipal de

Aveiro relativa ao boletim municipal -Processo 
^L.P-PPl2Ol7l103

A Comissão aprovou a Informação n." I{NE/2017 /208, qrre consta em anexo à

presente ata, e deliberou, por maioria, o seguinte:

A Comissão Nacional de Eleições delibera notificar o Senhor presidente da Câmara

Municipal de Aaeiro, sob pena de poder aiolar o deoer ile neutralidade e imparcialidade,

de que: ------
a) De futuro, se deoe abster de alterar a regulaiilade das publicações municipais

em p er íodos eleitor ais ;

b Deoe garantir às correntes de opinião represmtadas nos órgiios eletiztos do

município os espaços adequados à liore expressão das suas opiniões, independentemente

da sua participaçiio em atos ou eaentos de qualquer natureza;

d Se abstenha de, na qualidade de presidente da Câmara Municipal, aludir a obras

e iniciatiaas futuras que, de alguma forma, pos$m ser entendidos pelos ciiladãos como

promessas eleitorais.

2.10 - Participação de cidadão contra o Presidente da |unta de Freguesia de

Ermidas-Sado poÍ violação dos deveres de neuhalidade e

imparcialidade - Processo AL.P -PP 12017 11..04

A Comissão aprovou a lnÍormação n." I{NE/2017 /209, qtre consta em anexo à

presente ata, e deliberou, por unanimidade dos membros presentes, o seguinte:-
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No passado ilia 6 ile julho, oeio um cidadão apresentar queim contra a junta de

freguesia de Ermidas-Sado, denunciando um.a uclara falta de imparcialidade", por

"post" constante da página institucional daquela junta de freguesia, na rede social

Facebook. (Doc. n." 1)------

A junta de freguesia oeio alegar que se tratou de um lapso, que a publicação terá sido

retiraila logo que detetada - o que terá oconido passados oito minutos - e, mais, que foi
emitida uma comunicação à população com um pedido de desculpas. (Doc. n." D -----
Tudo aisto, a Comissiio Nacional de Eleições delibera adoertir a junta de freguesia de

que, no futuro, deae tomar as prooidências necessárias a garantir que situações desta

natureza não ocorram, ainda que as mesfias não tenham siilo promoaidas

intencionalmente.

Atendendo ao adiantado da hora a Comissão deliberou, por unanimidade dos

Membros presentes, adiar a apreciação dos restantes pontos da ordem de

trabalhos para a próxima reunião.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião 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 da CNE, Júz Conselheiro José VÍtor Soreto de

Barros, e por mim, foão Almeida, Secretário desta Comissão

O Presidente da Comissão

|osé Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

João Almeida
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