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coMEsÃo NACToNAL DE ELEIçÔES

ATA N." 83/CNE/XVI

No dia 8 de iunho de 2027 teve lugar a reunião número oltenta três da

Comissão Nacional de Eleiçôes, sob a presidência do Juiz Conselheiro jo Vítor

Soreto de Barros e com a participação de Mark Kirkby, Vera Penedo, Car uís,

João Almeida, joão Tiago Machado, Sandra Teixeira do Carmo, Álvaro Saraiva,

Marco Femandes, Carla Freire 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. -

1 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Antes de iniciada a apreciação dos assuntos, os membros trocaram impressões

com os trabalhadores, presentes na reunião, entre as 10h30 e as 10h45.

Carla Luís deu nota da sessão em que participou no passado dia 1 de junho,

promovida pelo Alto Comissariado para as Migrações, tendo sublinhado o

interesse em divulgar na RTP os spots de esclarecimento sobre o receÍrseamento

dos cidadãos estrangeiros com vista às próximas eleições autárquicas. -------------

A Comissão apreciou o seguinte assunto:

- "Respostas às perguntas frequentes" no tema "Candidatura"

A Comissão aprovou, por unanimidade, o melhoramento de duas "respostas às

perguntas frequentes" apreciadas na reunião anterior, cuja redação final consta

do documento em anexo à presente ata e vai ser publicada no sítio na lnternet. --

Nos termos do n." 3 do artigo 4.o do Regimento, a Comissão deliberou aditar à

presente ordem de trabalhos, como ponto 2.14, o seguinte assunto, que passou a

apreciar:

2.14 - Produção da linha gráfica a incluir em documentação da CNE
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A Comissão apreciou as propostas apresentadas pela designer

constam do documento em anexo à presente ata, e deliberou, por

aprovar as versões 4 e 5 da proposta A. ----------------

A Comissão passou à apreciação dos seguintes assuntos

- Comunicação do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da fustiça

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

anexo à presente ata. O Presidente tem disponibilidade para reunir, em data a

apurar pela Coordenadora dos Serviços.

- Comunicação da Cârnara Municipal de Loulé - Convite para reunião sobre

direitos eleitorais e Íecenseamento das comunidades imigrantes

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

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

disponibilidade para reunfu nos moldes solicitados, em data a apurar pela

Coordenadora dos Serviços.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.01 - Ata da reunião plenária n.' 8ZCNUXVI, de 1 de junho

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n.' 82ICNE/XM, de 1 de junho,

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

Membros que participaram na reunião a que respeita.

Expediente

2.02 - Comunicação do MNE - Relatório da missão de peritos eleitorais do

ODIHR
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Sérgio Gomes da Silva entrou neste ponto da ordem de trabalhos.
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joão Almeida introduziu este tema e partilhou as observa teor do

relatório que considera pertinentes transmitir. Os membros t ram

impressões e deliberaram agendar este assunto para a próxima o

João Tiago Machado ausentou-se após este assunto.

2.03 - Comunicação do Secretário de Estado Adjunto e da Administração

Interna - Piloto de voto eletrónico não presencial nas eleições do CCP

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

anexo à presente ata, e, ouvida a Coordenadora dos Serviços, deliberou indicar

o Técnico Luís Malaquias, dos seus Serviços de Apoio, para acompanhar os

trabalhos relativos ao projeto em causa.

2.04 - Comunicação da Presidente da CM de Almada - Programas de

Promoção Cívica

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir o seguinte: -------

"A Comissão Nacional de Eleições, na prossecução das suas atribuições,

intervém no plano nacional, mas colabora com as entidades locais sempre que

lhe é solicitado, na medida do que for possível.

Caso esteja a ser pensada alguma ação de esclarecimento no município de

Almada, a Comissão está disponÍvel para prestar toda a colaboraÇão.» ------------

2.05 - Comunicação do INR - webinar "Acessibilidade aos locais de voto"

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígrafe, bem como da

subsequente comunicação da Associação Nacional de Municípios sobre o

mesmo tema, que constam em anexo à presente ata, considerando apenas que o

prazo dado às Câmaras Municipais para apresentação de boas práticas é muito

curto, sugerindo que seja alargado por mais uma semanâ.

08-0ó-2021

plenária.



ATA N.o 83/CNE/XVI I Pá9. 4 de 6

w(n,
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIçÔES

A Comissão oportunamente indicará o membro que a rep no webinar

em causa

2.06 - Comunicação da CNE de Cabo Verde - Proposta da data ara a

Assembleia Geral da ROJAE-CPLP

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir que nada tem a

obstar à data indicada para a realízação da Assembleia Geral - 8 e 9 de julho. --
Gestão

2.07 - Alterações orçamentais n."s 3R"/2021 e 61202l

Nos termos da alínea c) do n." 4 do artigo 26." do Regimento, a Comissão

aprovou, por unanimidade, as alterações orçamentais n."s 3R/2021 e 6/2021.,

que constam dos documentos em anexo à presente ata, com vista ao reforço da

receita associada às medidas COVID e da rubrica necessária ao pagamento de

encargo relacionado com o TeamViezuer (solução de acesso remoto).

Carla Luís e Álvaro Saraiva saíram após este assunto.

Esclarec i me n t o e le i t or al

2.08 - Manual de Candidatura de Grupos de Cidadãos Eleitores - Eleições

Autárquicas

A Comissão introduziu melhoramentos ao teor do Manual em epígrafe e

deliberou, por unanimidade, aprováJo, na versão que consta em anexo à

presente ata, determinando a sua publicação no sítio oficial da CNE na lnternet.

Logo que possÍvel, deve ser adaptado, para inclusão da imagem gráfica hole

aprovada (ponto 2.14;.

João Tiago Machado regressou duÍante a apreciação deste assunto e paúicipou

na deliberação.
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A Comissão passou à apreciação do ponto 2.13. -------
P r oc essos simplificados

2.13 - Lista dos "Processos Simplificados" tramitados pelos Servi s de Apoio

entre 31 de maio e 6 de junho

Em cumprimento do n." 4 do artigo 19." do Regimento., a Coordenadora

apresentou a lista dos pÍocessos simplificados tramitados pelos Serviços de

Apoio entre 31 de maio e 6 de jurho de 2021, que consta em anexo à presente

ata, e de que a Comissão tomou conhecimento.

Dado o adiantado da hora e verificada a disponibilidade dos membros, a

Comissão deliberou, por unanimidade, agendar reunião da Comissão

Permanente de Acompanhamento para o próximo dia 10 de junho, pelas 10h30,

e delegou nesta a aprovação das "Respostas às Perguntas Frequentes" (Pontos

2.70 e 2.I1da presente ordem de trabalhos)

A Comissão deliberou, ainda, adiar a apreciação dos pontos 2.09 (Alterações

legislativas - "O que mudou?") e 2.12 (Processos relativos a propaganda na

véspera e dia da eleição - PR 2021) para a próxima reunião plenária.

A reunião foi dada por encerrada pelas 14 horas e 15 minutos.

Comissão.
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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

08-0ó-2021



COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÔES

O Presidente da

f osé Vítor Soreto de

o
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