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No dia vinte e três de novembro de dois mil e dezassete teve lugar a reunião

número cento e dez da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita

na Av. D. Carlos I, n." 128 - 7." andat, em Lisboa, sob a presidência do Senhor

fuiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a presença dos Senhores Drs.

Francisco fosé Martins, Carla Luís, João Tiago Machado, Jorge Miguéis e Sérgio

Gomes da Silva.

A reunião teve início às 14 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, Sérgio

Gomes da Silva, Suplente do Secretiírio.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.01 - Anexos ao Regulamento de avaliação de desempenho nos Serviços da

Comissão Nacional de Eleições

A Comissão aprovou, por maioria, com a abstenção do Senhor Dr. Francisco ]osé

Martins, os anexos ao regulamento de avaliação de desempenho nos Serviços da

Comissão Nacional de Eleições, na versão que contém os contributos do Senhor

Dr. Sergio Gomes da Silva, que consta em anexo à presente ata.

O Senhor Dr. Francisco fosé Martins remete para a posição assumida aquando da

aprovação do Regulamento em causa, cujo teor dá por reproduzido. 
---------

2.02 - Conkatação de dois juristas em regime de avença

A Comissão, na sequência da reflexão feita nas anteriores reuniões, quanto ao

facto de existirem cerca de 800 processos ainda por apreciar e deliberar e cerca de

60 processos de contraordenaçáo a instaurar (até ao presente), no âmbito da

eleição autárquica passada, bem como de subsistirem 32 processos de
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contraordenação da eleição autárquica d,e 201,3, e tendo presente\ o risco de

prescrição dos mesmos, deliberou, por unanimidade, promover a celebração de

novos contratos de avença com os juristas que terminam agora a sua prestação,

por urn período de seis meses, através de novo pedido de autorização a Sua

Excelência o Presidente da Assembleia da República.

O Senhor Dr. Francisco José Martins saiu após a deliberação antecedente e,

verificando-se a ausência de quórum deliberativo, os Membros presentes

decidiram adiar os pontos 2.03 e 2.04 e pronunciar-se sobre os pontos 2.05 a 2.07,

com sujeição a ratificação na próxima reunião plenária. ----------------

Pro nda atraaés de meios de ublicidade comercial

2.03 - Participação da coligação GAIA DE NOVO GPD/PSD.CDS-PP) contra o

PS / Candidatura de Manuel Azevedo Dedicados a Todos por publicidade

comercial no Facebook - Processo AL,P-PP|2O77|550

2.04 - Participação do PPD/PSD contra o PS - Évora por publicidade comercial

no jornal Diário do Sul - Processo AL.P-PPl2Ol7l697

Em face do que antecede, foi determinado agendar os pontos 2.03 e 2.04 para a

Próxima reunião pleniária. 
------

Outros

2.05 - Comunicação da ERC sobre o Processo AL.P-PPl20l7l265 - Participação

da CDU contra o Jornal I por tratarnento ioraalístico discriminatóio na

ediçiio de 7L de agosto

Os Membros presentes tomaram conhecimento da comunicação em referência,

que consta em anexo à presente aÍa. --------------

2.06 - Convite do Alto Comissário paÍa as Migrações - Workshop sobre os

Indicadores de Governação das Migrações | 27 de novembrc d.e 2017

Os Membros presentes tomaram conhecimento do convite em referência, que

consta em anexo à presente ata, e consideraram relevante a presença da Comissão
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no referido evento, tendo o Senhor Presidente e o Senhor Dr jorge Miguéis

demonstrado disponibilidade para o efeito.

2.07 - Comunicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros - "OSCE -
Seminário sobre observação eleitoral e o papel das tecnologias nos

processos eleitorais", 28 novembro, Viena

Os Membros presentes tomaram conhecimento do convite em referência, que

consta em anexo à presente ata, e designaram a Senhora Dr.' Carla Luís para

participar no Seminário em causa, em face da relevância da temiítica em

discussão.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 16 horas. -

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

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Sérgio Gomes da Silva, Suplente do

Secretário.

O Presidente da Comissão

)osé Vítor Soreto de Barros

O Suplente do Secretário

<*; 6rn4 z. <,,l
Súgio'Gomes áfSítru
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