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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÔE5

ATA N.' |4ICNUXVI

No dia dois de junho de dois mil e vinte teve lugar a reunião número catorze da

Comissão Nacional de Eleições, que decorreu por videoconferência, sob a

presidência do Juiz Conselheiro José VÍtor Soreto de Barros e com a participação

de Mark Kirkby, Vera Penedo, Carla Luís, foão Almeida, |oão Tiago Maúado,

Sandra Teixeira do Carmo, Álvaro Saraiva, Marco Fernandes e Carla Freire.-----

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

Almeida, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Vera Penedo pediu a palavra para abordar o teor da resPosta do Secretário-

Ceral da Assembleia da República, que a Coordenadora dos Serviços circulou

pelos membros e que fica a constar em anexo à presentes ata, no sentido de a

Assembleia da Repriblica não ter, no períoilo que attaT)essa, qualquer possibilidade de

responder afrmatioamente ao peiliilo feito pela CNE (de disponibilização de uma

sala para acolher 12 pessoas, com o distanciamento necessário).

Os membros debateram este assunto e deliberaram, por unanimidade, procurar

uma solução para realizar presencialmente as reuniões da Comissão, de acordo

com o calendário previsto no plano de regresso progressivo ao funcionamento

normal, e relativamente à próxima reunião plenária, de 9 de junho, estabeleceu

que cinco dos membros estarão presentes na sala de reuniões nas instalações da

CNE e os restântes seis participarão por videoconferência. Para este efeito, e

tendo presente a recente experiência na reunião da CPA de 21 de maio, em que

não foi viável a presença de duas pessoas na sala em videoconferência com as

restantes, deverá ser providenciada, com urgência, a aquisição de um sistema

que permita a realização da reunião nas ditas condições, que Saranta a receção

de voz e de imagem de todos e por todos.
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2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.01 - Ata da reunião plenária n.' 13/CNE/XV[, de 26 de maio

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." i3ICNE/XU, de 26 de maio,

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

Membros que participaram na reunião a que respeita.

2.02 - Ata n." l3/CPÂ/XVI, de 28 de maio

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n." 13/CPA/XU, de 28 de

maio, cuja cópia consta em anexo à presente ata.

A Comissão tomou conhecimento da deliberação que de seguida se transcreve: -

amento CNE 2020

Alterações orçamentais n."s 6 e 712020

A CPA aprovou, por unanimidade, a alteração orçamental que consta dos

documentos em anexo à presente ata, nos termos da alínea c) do n." 4 do

artigo 26." do Regimento, consistindo urna em alteração horizontal (de

reforço das medidas associadas à "Contingência COVID 2079"\ e outra em

alteração vertical (reforço de rubricas, em face das cativações a que foram

sujeitas).

A Comissão ratificou, por unanimidade, as deliberações tomadas na referida

reunião pela Comissão Permanente de Acompanhamento, que de seguida se

\

transcrevem:

Comunicação de Paula Borges Santos sobre a obra dedicada à CNE - "A
Comissão Nacional de Eleições e a construção da cidadania política em

PoÉugal" - cronogÍ.rma afualizado

A CPA tomou conhecimento da comunicação em epígrafe e deliberou, por

unanimidade, transmitir que o calendário proposto e os sucessivos

adiamentos não se coadunam com a atividade da CNE em face dos próximos

processos eleitorais, pelo que não há condições para desenvolver o projeto

em causa.
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Comunicação da A-WEB - Request Írom Election C

(ECI)

A CPA aprovou as retificações a fazer ao texto recebido da A-IAIEB, relativo à 1/

caracterização de Portugal e do seu sistema eleitoral, nos termos do

documento que consta em anexo à presente ata.

Comunicação da empresa PrimaSaÍe - Protective Face Shields For Safe

Elections

A CPA tomou conhecimento da comunicação em epígrafe.-

Sensicos de apoio

Recrutamento de trabalhadores parâ os SA-CNE

A CPA tomou conhecimento dos documentos relativos ao recrutamento dos

trabalhadores necessários para ocupar os postos de trabalho previstos no

mapa de pessoal, a promover o mais breve possível.-------

Foi definida a composição da comissão de avaliação para cada processo de

recrutamento, indicada de seguida:

- Recrutamento de técnicos superiores:

Sérgio Gomes da Silva

Sandra Teixeira do Carmo

Ilda Rodrigues

- Recrutamento de assistentes operacionais:

Marco Fernandes

Carla Freire

Ilda Rodrigues

- Recrutamento de técnico de informática:

João Almeida

Vera Penedo

Luís Malaquias

- Recrutamento de

ommlsslon o

João Almeida

assistentes técnicos:
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Álvaro Saraiva

Ilda Rodrigues

Expediente

2.03 - Comunicação da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos,

Liberdades e Garantias - Pedido de parecer sobre o Projeto de Lei n."

242lXlVlÍ..' (BE) - Procede à nona alteração à LEOAL

]oão Almeida pediu a palavra para transmitir que ainda não está concluída a

documentação de suporte solicitada na reunião plenária anterior, dado o

volume de inÍormação a incluir. Nesta medida e após debate de alguns aspetos,

a Comissão deliberou, por unanimidade, adiar este assunto para a próxima

reunião plenária.

A Comissão suspendeu os trabalhos para assistir à apresentação do trabalho de

estágio curricular de Vitoria Sigareva, proporcionado pela CNE no âmbito do

protocolo que tem com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da

Universidade NOVA, dedicado ao tema " Como aumentar a participação

eleitoral dos jovens". A Comissão deliberou disponibilizar este trabalho no seu

sítio na lnternet logo que autorizado pela autora.

Em seguida a Comissão retomou a apreciação dos restantes assuntos da ordem

de trabalhos.--

2.04 - Doutrina e jurisprudência sobre propaganda eleitoral e igualdade enke

candidaturas

Dada a ausência de Sérgio Gomes da Silva, a Comissão deliberou, por

unanimidade, adiar este assunto para a próxima reunião plenária. -----------------

Processos sim u cados

2.05 - Lista dos "Processos Simplificados" tramitados pelos Serviços de Apoio

entre 25 e 31 de maio
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Em cumprimento do n." 4 do artigo 19.o do Regimento, a Coordenadora

apresentou a lista dos processos simplificados tramitados pelos Serviços de

Apoio entre 25 e 31 de maio 2020, que consta em anexo à presente ata, e de que

a Comissão tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 13 horas

e 15 minutos.

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 Presidente da Comiss

|osé Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão
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