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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ATA N.' 24TICNEIXV

No dia trinta de maio de dois mil e dezanove teve lugar a reunião número

duzentos e quarenta e sete da Comissão Nacional de Eleições, na sala de

reuniões sita na Av. D. Carlos I, n." 1.28 -7." andar, em Lisboa, sob a presidência

do Senhor fuiz Conselheiro josé Vítor Soreto de Barros e com a presença dos

Senhores Drs. Francisco fosé Martins, |oão Tiago Machado, João Almeida,

Álvaro Saraiva, Mário Miranda Duarte, Sérgio Gomes da Silva e Paulo Cabral

Taipa.------

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

Almeida, Secretário da Comissão. -----

1. PERÍODOANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente deu a boas vindas, em nome da Comissão, ao Senhor Dr.

Paulo Cabral Taipa e desejou as maiores felicidades no exercício do cargo, no

qual foi hoje empossado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia da

República. O Senhor Dr. Francisco José Martins cumprimentou o Senhor Dr.

Paulo Cabral Taipa, salientando que assurne o lugar da pessoa que foi

referencial na Comissão e na administração eleitoral em Portugal. Os restantes

Membros secundaram os votos de boas vindas.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.01 - Ata da reunião plenária n." 244ICNBXV, de 21 de maio

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n.' 244ICNE /XY, de 21 de maio,

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

Membros que participaram na reunião a que respeita.
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2.O2 - Ãta da reunião plenária n.o 24SICNBXV, de 23 de maio

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n.' 245/CNE /XY , de 23 de maio,

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

Membros que participaram na reunião a que respeita.

2.03 - Ata da reunião plenária n.o 246ICNE/XV, de 26 de maio

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 2tl6lCNE /XY , de 26 de maio,

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

Membros que participaram na reunião a que respeita.

Membros CNE

2.04 - Designação de técnico pelo departamento governamental responsável

pela Administração Interna - Declaração n." 5/2019 de 24 de maio e

Declaração de Retificação de 28 de maio

A Comissão tomou conhecimento da designação do Senhor Dr. Paulo Cabral

Taipa como membro da CNE pela leitura do Diário da República, que lhes foi

remetido por correio eletrónico no dia 25 de maio, e cuia posse foi concedida

por S. Excelência o Presidente da Assembleia da República na manhã de hoie.

Quanto ao teor da declaração publicada, faz-se notar que os Membros da CNE

não são designados nem exercem as suas funções em representação de qualquer

entidade, em obediência ao que dispõe a Lei da CNE, designadamente quanto à

natureza deste órgão e ao estatuto dos seus titulares (inamovibilidade e

2,05 - Comunicação do Secretário-Geral Adjunto do Parlamento Europeu -
Lista dos Deputados eleitos em Portugal

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígraÍe, que consta em

anexo à presente ata, à qual responderá oportunamente, remetendo os dados

ofi ciais solicitados. -------------
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2.06 - Ofício da Secretária de Estado Adjunta e da Administração In

proieto piloto de voto eletrónico

A Comissão tomou conhecimento do ofício em epígrafe, que consta em anexo à

presente ata, que agradece.

2.O7 - OÍício do MNE - Visita a Portugal de Missão de Avaliação do gabinete

p.rÍa as Instituições Democráticas e Direitos Humanos (ODIHD -

Eleições Legislativas 2019

A Comisúo tomou conhecirnento do oficio em epígrâfe, que consta em anexo à

presente ata, devendo transmitir-se que este assunto está a ser acompanhado

pela Senhora Dr." Carla Luís, oportunamente indicada para o efeito.

Proietos

2.08 - Ata da Reunião da Assembleia Geral da Reile dos Órgãos lurisdicionais

e ile Ailministtação Eleitoral ilos Países ile Líagua Portuguesa (ROIAE-

CPLP) e Estatuto da Rede

A Comissão tomou conhecimento da documentação em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata.

O Senhor Presidente aproveitou o ensejo para agradecer, em nome pessoal, o

especial contributo prestado pelos Senhores Drs. foão Almeida, ]oão Tiago

Machado e Mário Miranda Duarte no âmbito dos trabalhos da referida

Assembleia Geral

2.09 - Estudo sobre os critérios de seleção nos procedimentos de contratação

de serviços de conceção das campanhas de esclarecimento cívico -
Relatório ISEG

A Comissão tomou conhecimento da documentação em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata, e deliberou continuar a sua apreciação na próxima reunião

V

plenária
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Processos AL-2017

arguidos, de uma injunção.

2.12 - Despacho do Ministério Público - DIAP Lisboa no âmbito do Processos

AL.P-PP120171906, 913, 914, 1171, 7244 (Cidadãos I Caniliilatura ile

Eernarilo Seara "Dar Força a Odiaelas" I Propaganila - apelo ao uoto efi

ilia ile reflexão)

A Comissão tomou conhecimento do despacho de arquivamento em epígrafe,

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

2.13 - Despacho do Ministério Público - DIAP PenaÍiel no âmbito do

Processo AL.P-PP12O1717052 (Cidadão I Membros ilas mesa ile zsoto n,'s 77

e L2 - Freguesia ile Penafiel I lmpeilimerto ile prcsença ile ilelegados

ileoiilamerte uedenciailos estarem nas assembleias ile ttoto)

A Comissão tomou conhecimento do despacho de arquivamento em epígrafe,

que consta em anexo à presente ata.

2.L4 - Despacho do Ministério Público - DIAP Portimão no âmbito do

Processo AL.P-PP1207711177 (Cidadãos por Monchique I PPDIPSD

Monchique I apelo ao ooto na oéspera ilo ilia da eleição)
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2.10 - Despacho do Ministério Público - DIAP Vila Verde no âmbito do

Processo AL.P-PP|2O77|870 (Cidadão I Candidato PS à Assembleia ile

Freguesia Vila ilo Prailo I caxto caracteizailo com propaganila eleitoral

em ilia de reflexão)

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

anexo à presente ata, através do qual foi deduzida acusação ao arguido.

2.11 - Despacho do Ministério Público - DIAP Figueira da Foz no âmbito do

Processo 
^L.P-PP120171903 

(GCE "Fotça Bom Sucesso" I PPDIPSD

Figueira ila Eoz I Propaganila em ilia ile reflexão)

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

anexo à presente ata, através do qual foi determinada a suspensão provisória do

processo pelo período de dois meses, mediante a imposição a cada um dos



B(n)
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que consta em anexo à presente ata.

2.15 - Despacho do Ministério Público - DIAP Ponta Delgada no âmbito do

Processo LL.P-PP 12017 11404 (Comunicação ila Prccurailoia da República

da Comarca de Ponta Delgaila - enoio ila certiilão ila ata ile apuramento

geral ile Ponta Delgaila para mmtual instauração ile ptocesso ile

contraordenação)

A Comissão tomou conhecimento do despacho de arquivamento em epígrafe,

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

Processos PE-201.9 - Neutralidade e imparcialidade / Publicidade institucional

2.16 - Acórdão 23U2019 do Tribunal Constitucional, proferido no âmbito dos

Processos PE.P-PP/2019/6O e 80 (Cidadã e Vereailores do PS I CM Viseu I

Publiciilaile institucional - outilo ors)

A Comissão deliberou, por unanimidade, adiar a apreciação do assunto em

epígrafe, por carecer de aprofundamento.

PE.P-PP|2O79|21 - Cidadão I Presidente do Conselho Médico da Ordem
na RAM I Neutralidade e imparcialidade das entidades públicas

PE.P-PP12079125 e 45 - Cidadão I CM Olhão I Publicidade Institucional
(anúncio em iornal) e Cidadão I CM Olhão I Publicidade institucional
(cartazes com anúncios de obras)

PE.P-PP12079137 - Cidadão I CM de PenaÍiel e JF de Irivo I Publicidade
institucional (inauguração de obras)

PE.P-PP|2O79|47 - Cidadão I CM Gondomar I Publicidade institucional
(publicação no facebook)

PE.P-PP|2O79|56 - Cidadão I CM Vizela I Publicidade institucional
(página oficial na Internet)

PE.P-PP|2O79|57, 65 e 67 - Cidadãos I CM Seixal I publicidade
institucional (cartazes e Íolheto)

PE.P-PP|2O79|58 - Cidadã | CM Lisboa I Publicidade institucional
(folheto "Viver Melhor Lisboa")
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PE.P-PPlzO7gl7l e 74 - Cidadão I CM Sintra I Publicidade Instituc
(outdoors) e Cidadão I Presidente CM Sintra I Publicidade institucional
(publicações no site da CM)

PE.P-PP|2O19|83 - Cidadã | Vereadora CM de Elvas I Neutralidade e

imparcialidade das entidades públicas (publicação no Facebook)

PE.P-PP|àOL9|U - Cidadão I Presidente JF Carnide I Publicidade
institucional e neutralidade e imparcialidade das entidades públicas
(publicações no htstagram e Facebook)

PE.P-PP12O19116O,163,167,168,187 - Cidadãos I CM Funchal 
I

Neutralidade e imparcialidade das entidades públicas (página na rede
social com Íoto institucional)

PE.P-PP|2O19|165 e 177 - Cidadãos I Vice-Presidente C.M. Funchal
(Madeira) | Neutralidade e imparcialidade das entidades públicas
(publicações na página pessoal do Facebook)

PE.P-PP|2O19|87 - Cidadão | ]F Baixa da Banheira e Vale da Amoreira I

Publicidade institucional (Facebook)

PE.P-PP/2019/89 - PS Madeira I Governo Regional da Madeira I

Publicidade Institucional (cartazes)

PE.P-PPlzolglgO - Cidadão I Governo Regional da Madeira I Publicidade
Institucional (cartazes)

PE.P-PP|2OL9|9I - Cidadão I CM Câmara de Lobos I Neutralidade e

imparcialidade das entidades públicas

PE.P-PP|2O79|92 - Cidadão I JF da Quinta Grande I Neutralidade e

imparcialidade das enüdades públicas

PE.P-PP|2O19|93 - Cidadão I Deputada do PS I Neutralidade e

imparcialidade das entidades públicas

PE.P-PPl20t9l95 - Cidadão I CM São Pedro do Sul I Publicidade
institucional (Facebook)

PE.P-PP12019199 - Deputado ALRAA I Governo Regional dos Açores I

Neutralidade e imparcialidade e publicidade institucional

A Comissão deliberou, por unanimidade, adiar a apreciação dos assuntos em

epígrafe para a próxima reunião plenária, por carecerem de aprofundamento. --

Serokos CNE

2.18 - Recurso apresentado por trabalhadora no âmbito do processo de

avaliação

A Comissão deliberou adiar este assunto para a próxima reunião plenária, cuja

documentação foi distribuída em papel a todos os Membros presentes.
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Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 17 horas.

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

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, ]oão Almeida, Secretário da

Comissão.

O Presidente da Comissão

José Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

oão Almeida
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