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No dia 9 de agosto de 2022 teve lugar a reunião oito da Comissão Nacional de

Eleições, na sala Jorge Miguéis sita na Av. D. Carlos I, n." 734 - 6." andar, em

Lisboa, sob a presidência do Juiz Conselheiro ]osé Vítor Soreto de Barros, por

videoconferência, com a presença de Fernando Anastácio, Vera Penedo,

Frederico Nunes, João Almeida e, por videoconferência, Gustavo Behr, ]oaquim

Morgado, Carla Freire 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." 7/CNE lxVll, de 2-08-2022

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 7/CNE /XVII, de 2 de agosto,

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

que participaram na reunião a que respeita.

lar - A.F. S ulião e Silaa

2.02 - Auto de Sorteio - listas de candidatos - Eleição intercalar L1 de setembro

de 2022

A Comissão tomou conhecimento do auto do sorteio em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata.
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2.03 - Comunicação PCP-PEV CDU - Coligação Democrática Unitária

apresenta candidatura às eleições intercalares para a Assembleia de

Freguesia de S. julião e Silva de 1,L de setembro

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

anexo à presente ata, e deliberou agradecer e acusar a sua receção

AR 2022

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

eleição - declarações de iornalista

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

epígrafe

2.05 - Cidadã notiÍicada parapagamento de coima - Processo AR.P-PP/20221'1,60

- Cidadã I MM secção de voto n." 4 Íreguesia do Cartaxo e Vale da Pinta

(Cartaxo/Santarém) | Votação - não admissão de eleitora sem máscara

A Comissão tendo tomado conhecimento que foi levantado Auto de

contraordenação pela PSP, na sequência da eleitora ter exercido o direito de voto

sem máscara de proteção no dia da eleição da Assembleia da República, dia 30

de janeiro p.p., deliberou, por unanimidade, adiar a apreciação do assunto em

epígrafe e solicitar ao Comando Distrital da PSP de Santarém a remessa de cópia

integral do referido Auto ou, no mínimo, a descrição dos factos que dele consta.

Sérgio Gomes da Silva entrou neste ponto da ordem de trabalhos.

Internacionais

2.06 - Tribunal Superior Eleitoral Brasil - Convite - Eleições 2022

A Comissão deliberou, por unanimidade, aceitar o convite em epígrafe, que

consta em anexo à presente ata, e transmitir que participarão no Programa

Internacional de Convidados, a ser realizado em Brasília,por ocasião das eleições

gerais, o Presidente da CNE,Juiz Conselheiro José Vitor Soreto de Barros, e o Dr.

Fernando José dos Santos Anastácio, Membro desta Comissão
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As despesas com a estadia dos representantes da Comissão serão por conta do

Tribunal Superior Eleitoral

2.07 - MNE - Questionário - Proposta de compromisso do Regulamento sobre

a transparência e o direcionamento da publicidade política

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, adiar a sua análise e resposta

para a reunião plenária de 16 de agosto.

2.08 - Association of European Election Officials (ACEEEO) - Request to

support the establishment of a new Pan-European organization

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, adiar a sua apreciação para

o mês de setembro.

2.09 - A-WEB - Sth General Assembly Meeting Official Invitation, Registration

Form, Logistic Note (CNE Portugal)

A Comissão tomou conhecimento da comunicação da A-WEB, de 5 de agosto

p.p., em epígraÍe, que consta em anexo à presente ata.

Gestão

2.10 - Presidente da Assembleia da República - Orçamento e Plano de

Atividades da Comissão Nacional de Eleições para o ano de 2023

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

anexo à presente ata.

2.ll - Gabinete de Controlo e Auditoria da Assembleia da República -
Auditoria às Senhas de Presença - Ano económico d,e 2O2l - 1." semestre -

Relatório Preliminar

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

à presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir ao Gabinete de Controlo

e Auditoria da Assembleia da República que, em virtude de estarem a decorrer
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neste Período um referendo local e uma eleição intercalar, concomitantemente

com o Sozo excecional de férias de funcionários dos Serviços de Apoio da

Comissão, incluindo a sua Coordenadora, a pronúncia sobre o Relatório

Preliminar só terá lugar no início do mês de setembro

Expediente

2.12 - ERC- Deliberação ERC/20221277 - Diversas participações contra a SIC por

violação do princípio da imparcialidade e tratamento equitativo das

candidaturas à Presidência da República nas reportagens com o título "A
Grande llusão: o ódio saiu do armário" e "A Grande Ilusão: Cifrões e

Outros Demónios", emitidas nos dias 5 é 11 de janeiro de 2021- Processo

PR.P-PP/202'1,17 Cidadão I SIC I Tratamento jornalístico discriminatório

(programa "A grande ilusão")

A Comissão tomou conhecimento da deliberação da ERC em epígrafe, que consta

em anexo à presente ata

2.13 - API - Convite Exposição fornais Centenários de Portugal e do Brasil - Um

Legado Cultural - LL setembro

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

à presente ata, que muito agradece, e deliberou aceitar o mesmo, fazendo-se

representar pelo Senhor Presidente Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros.

2Jl'4- Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril - Apresentação de

Proieto de participação democrática nas escolas de Portug al (2023-2026)

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

presente ata, e deliberou que seja marcada uma reunião com os investigadores

autores do projeto, para a reunião da Comissão permanente de

Acompanhamento (CPA), do próximo dia 8 de setembro, com vista a obter

esclarecimentos adicionais sobre o mesmo.
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Por último, a Comissão deliberou não realizar a reunião da CPA da próxima 5."

feira.

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, João Almeida, Secretário da

Comissão.

da Comissão

]osé Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

o

|oão Almeida
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