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ATA N.'197ICNE/XV

No dia treze de novembro de dois mil e dezoito teve lugar a reunião nu ero

cento e noventa e sete da Cornissão Nacional de Eleições, na sala de reunloes

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

Senhor Dr. Jorge Miguéis, Substituto do Presidente, até à chegada do Senhor

Juiz Conselheiro fosé Vítor Soreto de Barros, e com a presença dos Senhores

Drs. Francisco |osé Martins, José Manuel Mesquita, Carla Luís, João Tiago

Machado, João Almeida, Álvaro Saraiva, Mário Miranda Duarte e Sérgio Gomes

da Silva.

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

Almeida, Secretário da Comissão

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.01 - Ata da reunião plenária n." 195/CNE/XV, de 6 de novembro

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 195/CNE/XV, de 6 de

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

de todos os Membros que participaram na reunião a que respeita.

Os Senhores Drs. Carla Luís, Sérgio Gomes da Silva e Francisco José Martins

entraram no presente ponto da ordem de trabalhos e participaram na
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1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Não foram abordados quaisquer assuntos no período antes da ordem do dia. ---
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2.02 - 
^la 

da reunião plenária n.' 196/CNE/XV, de 8 de novembro

8de

N
t/

e

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

2.03 - Campanha de esclarecimento sobre o Recenseamento Eleitoral - vídeo

legendado para divulgação nos voos da TAP

A Comissão analisou o vídeo em epígrafe e deliberou, por unanimidade,

aprovar o mesmo para ser divulgado nos voos da TAP durante o mês de

dezembro, sem prejuízo da verificação final da tradução da legendagem para a

língua inglesa por parte da Senhora Dr." Carla Luís.

2.04 - Revisão do Caderno de Esclarecimentos do dia da eleição - AL-INT

A Comissão analisou, em conjunto com o Ponto 2.05, a versão revista do

caderno de esclarecimentos em epígraÍe, que consta em anexo à Presente ata, na

sequência das recentes alterações legislativas, e deliberou, por unanimidade,

adiar a sua aprovação, após reflexão e apreciação aprofundada dos temas

relacionados com a capacidade eleitoral ativa e o exercício do direito de voto

dos cidadãos com incapacidade psíquica.

2.05 - Regime jurídico do maior acompanhado e suas implicações na

capacidade eleitoral

A Comissão analisou, em conjunto com o ponto 2.04, a Úrformação n." I-

CNE/2018/M7 e seus anexos, que consta em anexo à presente ata, e deliberou,

por unanimidade, adiar este assunto, para reflexáo e apreciação aprofundada. -

O Senhor Presidente entrou durante a apreciação dos pontos 2.04 e 2.05, tendo

participado nas deliberações tomadas, e assumiu a condução da reunião. -------

Antes de passaÍ ao ponto seguinte foi suscitada ao Senhor Presidente uma

questão relacionada com a notificação da deliberação tomada na reunião

ii

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n.' 196ICNE/XV,

de todos os Membros que participaram na reunião a que respeita.

E sclar ecimento cíztico
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plenária de 6 de novembro p.p. sobre as instalações da CNE e que consta ta

hoje aprovada. Após discussão, a Comissão entendeu, por unanimidade, q

nada obsta a que o Senhor Presidente, no exercício das suas competências

próprias, dê conhecimento ao Conselho Superior de Magistratura do ofício

enviado ao Presidente do Conselho da Administração da Assembleia da

O Senhor Dr. |osé Manuel Mesquita saiu da reunião neste ponto da ordem de

trabalhos. -----

2.06 - Centro de Estudos de Gestão do ISEG - Critério de seleção de propostas

em procedimentos relativos à conceção de campanhas de esclarecimento

cívico

A Comissão apreciou o documento elaborado pelo Centro de Estudos de

Gestão do ISEG sobre o assunto em epígrafe, que consta em anexo à presente

ata, e deliberou, por maioria, com os votos contra dos Senhores Drs. Carla Luís

e jorge Miguéis e a abstenção dos Senhores Drs. Francisco José Martins, ]oão

Tiago Machado e Sérgio Gomes da Silva, proceder à contratação dos serviços de

consultoria em causa, observada a tramitação legal. ------
Os Senhores Drs. Francisco José Martins e Mário Miranda Duarte saíram da

reunião neste ponto da ordem de trabalhos.

Exoedieate

2.07 - Relatório Íinal da auditoria realizada pelo Gabinete de Controlo e

Auditoria da Assembleia da República às remunerações e outros abonos

referentes ao ano de 20L6

A Comissão tomou conhecimento do relatório em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata, e deliberou adiar a sua apreciação.

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

assuntos (pontos 2.08 a 2.1,4) para a próxima reunião plenária. --------------------
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Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião Por encerrada pelas 13 horas

e 10 minutos.

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

assinada pelo Senhor Presidente, pelo Substituto do Presidente e por mim, ]oão

Almeida, Secretário da Comissáo. --------------

O Presidente da Comissão

fosé Vítor Soreto de Barros

O Substituto do Presidente

fohr
forge Miguéis

O Secretário da Comissão

J
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