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ATA N." 248/CNE/XV

No dia quatro de junho de dois mil e dezanove teve lugar a reunião número

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

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

do Senhor juiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a presença dos

Senhores Drs. Francisco fosé Martins, fosé Manuel Mesquita, Carla Luís, foão

Almeida, Mário Miranda Duarte, Sérgio Gomes da Silva e Paulo Cabral Taipa. -

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

Almeida, Secretário da Comissão. --------

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

A Senhora Dr." Carla Luís pediu a palavra para relatar como decorreu a

cerimónia de entrega dos prémios no âmbito do projeto da revista Visão Júnior

"Miúdos a Votos" desenvolvido como o apoio desta Comissão, que teve lugar

no passado dia 31 de maio na Fundação Calouste Gulbenkian, tendo salientado

o agradecimento feito à CNE pela sua participação e o impacto deste projeto no

presente ano, que foi alargado a todos os ciclos do ensino básico e ao ensino

secundário.

O Senhor Dr. Francisco José Martins entrou durante a apresentação do tema

anterior.

O Senhor Presidente da Comissão deu nota da sessão de encerramento do

Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas realizada no

passado dia 31 de maio na Assembleia da República, em que esteve presente em

representação desta Comissão e onde foi relevada a colaboração e intervenção

da CNE.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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Ata

2.01 - Ata da reunião plenária n." 24ZCNUXV, de 30 de maio

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 24UCNE/XV, de 30 de maio,

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

O Senhor Dr. Sérgio Gomes da Silva entrou neste ponto da ordem de trabalhos.-

Expediente

2.02 - Comunicação da Associação Porfuguesa de Imprensa

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir a

disponibilidade desta Comissão para agendar a reunião solicitada para o

próximo dia 6 de junho, pelas 16h30.

2.03 - Comunicação da PORT.COM - Revista de Portugal e das Comunidades

- Proposta de edição especial

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, agradecer e transmitir que

está a ser promovido o procedimento de contratação pública com vista ao

desenvolvimento da campanha de esclarecimento cívico no âmbito da eleição

para a Assembleia da República, no seio do qual será avaliada a sugestão

aquando da elaboração do plano de meios.

2.04 - Convite - "REBOOT - Seminiírio de Marketing Político e Comunicação

Institucional" - 5 e 6 de junho de 2019

A Comissão tomou conhecimento do convite em epígrafe, que consta em anexo

à presente ata, e deliberou, por unanimidade, acusar a sua receção e agradecer. -

2.05 - Convite do ICPS - 18th International Electoral AfÍairs S;rmposium - 3 a

6 de julho de 2019

A Comissão tomou conhecimento do convite em epígrafe, que consta em anexo

à presente ata, e deliberou, por unanimidade, agradecer o convite e informar
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que, infelizmente, não será possível assegurar a representação desta Co o

no evento em apreço, em virtude dos processos eleitorais em cuÍso

relativamente às eleições legislativas nacionais e regionais que terão lugar em

2.06 - Convite do Tribunal Eleitoral do México - Terceira Assembleia Geral

da Rede Mundial de fustiça Eleitoral - 6 a 8 de novembro de 2019

A Comissão tomou conhecimento do convite em epígrafe, que consta em anexo

à presente ata, e deliberou, por unanimidade, agradecer o convite e inÍormar

que, inÍelizmente, não será possível assegurar a representação desta Comissão

no evento em apreço. Mais deliberou manifestar o máximo interesse em receber

a documentação que vier a ser produzida no referido evento, atendendo à

utilidade que reveste para a atividade e funcionamento da CNE

2.07 - Comunicação relativa ao combate à abstenção

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

epígrafe para a reunião plenária de 11 de junho.

2.08 - Comunicação da Diretora de Políticas Públicas do Facebook para

Portugal e Espanha - pedido de teunião

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir que na data

sugerida para a reunião solicitada - 18 de junho - a CNE estará deslocada na

Região Autónoma da Madeira no âmbito do processo eleitoral paÍa a

Assembleia Legislativa Regional que se realiza este ano.

Proietos

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

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

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

V

epígrafe na próxima reunião plenária
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Processos AL-2077

2.10 - Despacho do Ministério Público - DIAP Viana do Castelo no âm to do

Processo AL.P-PPl2Ol7llll2 (Cidadã | Centuo ile Atiaiilailes Ocupacionais

ila Santa Casa ila Miseicórilia ile Moúágua I Violação ilo princípio ila

igu alilaile ile tr atamerto)

A Comissão tomou conhecimento do despacho de arquivamento em epígrafe,

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

2.11 - Despacho do Ministério Público - DIAP Santa Comba Dão no âmbito

do Processo AL.P-PP1207il1314 (Cidadão I CDU Viana ilo Castelo I

Entrega ile panfletos ile propaganda no ilia ile rcflexão)

A Comissão tomou conhecimento do despacho de arquivamento em epígrafe,

que consta em anexo à presente ata.

AL-INT -2019

2.12 - Relatório da véspera e do dia da eleição intercalar para a C.M. de Castro

Marim (Faro) de 2 de junho de 2019

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

anexo à presente ata. ------------

Processo eleitorul P E-2019

2.13 - Relatório síntese dos pÍocessos (queixas/pedidos de parecer) e pedidos

de informação - PE 2O79 - véspera e dia da eleicão

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

anexo à presente ata, e determinou a sua divulgação no sítio da CNE na

lnternet.

2.14 - Comunicação da CM da Figueira da Foz sobre "Número de votantes

com recurso a matriz em braille"

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

anexo à presente ata.

Pá9.4 de7

\



w(n,
c0MrssÃo NACT0NAL DE ELErÇÔES

Processos PE-201.9 - Neutralidade e idade Publicidade insti

2.15 - Acórdão 25A2019 do Tribunal Constitucional, proÍerido no âmbito dos

Processos PE,P-PP|2O19|60 e 8O (Ciilailã e Vereailores do PSI CM Viseu I

Publiciilade institucional - outdoors)

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

epígrafe na reunião plenária de 11 de junho

2.16 - Processos sobre "Neutralidade e Imparcialidade das Entidades

Públicas" e "Publicidade Institucional":

PE.P-PPlzOl9l21 - Cidadão I Presidente do Conselho Médico da Ordem
na RAM I Neuhalidade e imparcialidade das entidades públicas

PE.P-PP12019125 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-PP|2O79|37 - Cidadão I CM de Penafiel e JF de lrivo I Publicidade
institucional (inauguração de obras)

PE.P-PP|2O79|47 - Cidadão I CM Gondomar I Publicidade institucional
(publicação no E acebook\

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

PE.P-PPl20l9l57, 65 e 67 - Cidadãos I CM Seixal I publicidade
institucional (cartazes e Íolheto)

PE.P-PP12019158 - Cidadã | CM Lisboa I Publicidade institucional
(Íolheto "Viver Melhor Lisboa")

PE.P-PPl2o7gl7l e 74 - Cidadão I CM Sintra I Publicidade Institucional
(outdoors) e Cidadão I Presidente CM Sintra I Publicidade institucional
(publicações no site da CM)

PE.P-PP12079183 - Cidadã | Vereadora CM de Elvas I Neutralidade e

imparcialidade das entidades públicas (publicação no Facebook)

PE.P-PPlzOlgl$4 - Cidadão I Presidente ]F Carnide I Publicidade
institucional e neutralidade e imparcialidade das entidades públicas
(publicações no Instagram e Facebook)

PE.P-PP12O191160,163,167,768,187 - Cidadãos I CM Funchal I

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

PE.P-PPl2O79ll65 e l7l - Cidadãos I Vice-Presidente C.M. Funchal
(Madeira) | Neutralidade e imparcialidade das entidades públicas
(publicações na página pess oal do Facebook)
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PE.P-PP|2O19|87 - Cidadão | |F Baixa da Banheira e Vale da Amo al
Publicidade institucional (Facebook')

PE.P-PP|2O79I89 - PS Madeira I Governo Regional da Madeira I

Publicidade Institucional (cartazes)

PE.P-PP12079190 - Cidadão I Governo Regional da Madeira I Publicidade
Institucional (cartazes)

PE.P-PP|2O79|91. - Cidadão I CM Câmara de Lobos I Neutralidade e

imparcialidade das entidades públicas

PE.P-PP12019192 - Cidadão | ]F da Quinta Grande I Neutralidade e

imparcialidade das entidades públicas

PE.P-PP12019193 - Cidadão I Deputada do PS I Neutralidade e

imparcialidade das entidades públicas

PE.P-PP12079195 - Cidadão I CM São Pedro do Sul I Publicidade
institucional (F a c eb o ok)

PE.P-PPl2Olglg9 - Deputado ALRAA I Governo Regional dos Açores I

Neutralidade e imparcialidade e publicidade institucional

PE.P-PPl20l9l102 - Cidadão I CM Valongo I Publicidade institucional
(Lona)

PE.P-PPl20l9l1:05 - Cidadão I CM Seixal I Publicidade institucional
(outdoors)

PE.P-PPl2O19ll10 - Cidadão I CM Baião I Publicidade institucional
(Publicações na página do Facebookl

PE.P-PPl2Ol9l717 - Cidadão I CM Porto Moniz I Neutralidade e

imparcialidade (discurso e divulgação na página do município)

PE.P-PP/2019/118 - Cidadão I CM Funchal I Neutralidade e

imparcialidade das entidades públicas (Suplemento no DN)

PE.P-PPl2Ol9l720 - Cidadão I CM Vila Franca de'Xira I Publicidade
institucional (boletim municipal)

PE.P-PP/2019/121 - Cidadão I CM Porto Moniz I Neutralidade e

imparcialidade das entidades públicas (utilização partidríria dos meios
públicos municipais)

PE.P-PPI2O79|722 - Cidadáo I CM Seixal I Neutralidade e imparcialidade
das entidades públicas (brochura)

PE-P-PP120191732 - Cidadão I JF São Gonçalo (Madeira) | Publicidade
institucional (distribuição de cabazes e publicação no Eacebookl

PE.P-PP|2O79|166 - Cidadão I CM Montijo I Publicidade institucional
(publicitação de obras)

Y
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A Comissão deliberou, por unanimidade, continuar a apreciação dos assuntos

em epígrafe na reunião plenária de 11 de junho

O Senhor Dr. Sérgio Gomes da Silva saiu neste ponto da ordem de trabalhos,

após a tomada de deliberação antecedente.

Seraiços CNE

2.17 - Recurso apresentado por trabalhadoÍa 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.

Nada mais havendo a tratar foi 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 e por mim, João Almeida, Secretário da

Comissão. -

O Presiden Comissão'lt"
l"

fosé Vítor Soreto de Barros

O Secretiírio da Comissão

Ioao
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