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ATA N." 6/CNE/XVII

No dia 26 de julho de 2022 teve lugar a reunião seis da Comissão Nacional de

Eleições, na sala Jorge Miguéis sita na Av. D. Carlos I, n." 134 - 6." andar, em

Lisboa, sob a presidência do Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros, com a

presença de Fernando Anastácio, Fernando Silva, Frederico Nunes, ]oão

Almeida, Gustavo Behr, Joaquim Morgado, Carla Freire e, por videoconferência,

Vera Penedo e Sérgio Gomes da Silva.

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

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

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.0'1, - Ata da reunião plenária n." S/CNE/XVII, de19-07-2022

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 5/CNE /XVII, de 28 de junho,

cuja cópia consta em anexo à presente ata, com os votos favoráveis dos Membros

que participaram na reunião a que respeita.

2.02 - Deliberação urgente: Mapa-calendário da eleição para a Assembleia de

Freguesia de S. Julião e Silva (Valença/Viana do Castelo) - Deliberação ile

21 de julho de 2022

Para os efeitos previstos no artigo 6." do Regimento, a Comissão tomou

conhecimento da correspondência eletrónica trocada, que serve como ata
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aprovada e que consta em anexo à presente ata, através da qual deliberou, por

unanimidade, o seguinte:

Aprovar o mapa calendário da eleição da Assembleia de Freguesia de S. Julião e

Silva (Valença/Viana do Castelo) e dar cumprimento ao disposto no artigo 6." da

Lei da CNE. Publicite-se no sítio da CNE na lnternet

Pronunciaram-se todos os Membros

RL 2022 - Barroselas e Caraoeiro

2.03 - COREPE - Lista dos locais de voto antecipado no estrangeiro

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

anexo à presente ata. Publicite-se no sítio da CNE na lnternet.

4R2022

2.04' Processo AR.P-PP/20221117 - Cidadão I CNN I Propaganda em dia de

eleição - declarações de iornalista

Sérgio Gomes da Silva entrou neste ponto da ordem de trabalhos

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

epígrafe, por carecer de aprofundamento.

Relatórios

2.05 - Lista de Processos Simplificados tramitados pelos Serviços de Apoio

entre 18 e 24 de julho

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

Serviços apresentou a lista dos processos simplificados tramitados pelos Serviços

de Apoio entre 1,8 e 24 de julho.

Cestao

2.06 - Presidente da Assembleia da República - despachos de autorizaçãoz

Extinção de cativação de verbas / Reforço do orçamento CNE 2022
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A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata. Em consequência da autorização concedida pelo Presidente

da Assembleia da República, a Comissão tomou as seguintes deliberações:

- Alteração orçamental n.o 3N2022 (Fonte de financiamento 319)

Considerando a extinção de cativação de verbas, a Comissão deliberou, por

unanimidade, aprovar a alteração orçamental em epígrafe, que consta em anexo

à presente ata, em ordem a eliminar os saldos negativos que permaneciam na

fonte de financiamento 319

- Aprovação do orçamento "de reforço" (Fonte de financiamento 541)

Considerando o reforço do Orçamento de 2022, a Comissão deliberou, por

unanimidade, aprovar a distribuição do referido montante pelas rubricas da

fonte de financiamento 541 conforme consta do documento em anexo à presente

ata, em ordem a financiar a execução do plano de atividades da CNE para o

corrente ano

2.07 - Secretário-Geral da Assembleia da República - Orçamento da Comissão

Nacional de Eleições paru2023

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

anexo à presente ata. --------

2.08 - Plano de Atividades e Orçamento da CNE para2O23

A Comissão deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de orçamento e do

plano de atividades da CNE para o ano de 2023, cuja versão final fica a constar

em anexo à presente ata. Remeta-se ao Presidente da Assembleia da República. -

Coon er ac ão ln t er n acional

2.Og - Missão de observação eleitoral da ROIAE-CPLP para:

- as Eleições Gerais na República de Angola

- e as Eleições Gerais na República Federativa do Brasil

zf-ot -2022
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A Comissão tomou conhecimento da documentação e recentes comunicações

alusivas ao assunto epígrafe, que constam em anexo à presente ata, e deliberou,

por maioria, aceder ao pedido para assegurar a função de Relator da missão de

observação eleitoral da ROJAE-CPLP, no âmbito das eleições gerais de Angola, a

ter lugar no próximo dia 24 de agosto, com a abstenção de Frederico Nunes e

Sérgio Gomes da Silva, e ainda, verificada a disponibilidade dos Membros,

designar, por unanimidade, João Almeida e Carla Freire como seus

representantes para integrar a referida missão. Foi identificada a necessidade de

serem acompanhados por um trabalhador dos Serviços para prestar o apoio

administrativo necessário

A Comissão reservou abordar para momento oportuno a questão relativamente

às eleições do Brasil, que terão lugar em outubro do corrente ano

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 12 horas e

45 minutos.

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

|osé Vítor Soreto de Barros

26-07-2022



c0MrssÃo NAcToNAL DE ELErÇÔES

O Secretário da Comissão
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