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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÔES

ATA N." 1O/CNE/XVII

No dia 23 de agosto de 2022 teve lugar a reunião dez da Comissão Nacional de

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

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

videoconferência, com a presença de Femando Anastácio, Femando Silva,

Frederico Nunes, Gustavo Behr, e, por videoconferência, ]oaquim Morgado e
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Sérgio Gomes da Silva.

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

Frederico Nunes, em substituição do Secretário da Comissão. -

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Femando Silva tomou a palavra para propor que se pondere a celebração de

protocolo de cooperação com estabelecimento de ensino superior, com vista à

realização de estágios em matéria contraordenacional e conexas, para os quais

não se conhece que haja oferta. ---------

Manifestou, ainda, a sua disponibilidade para gizar um plano de estágio, cujo

esboço apresentará numa das próximas reuaiões plenárias, e para acompanhar

os respetivos trabalhos.

Seguidamente, e ainda antes de entrar na ordem de trabalhos, Frederico Nunes

interveio para perguntar em que situação se encontrava um concurso de

recrutamento de pessoal que havia sido referido em reunião Plenária passada,

tendo sido informado que duas novas funcionárias haviam iniciado funEões, no

passado dia 16 de agosto. --------

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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Atas

2.01 - Ata da reunião plenária n." 9/CNBXVII, de'16-O8-2O22

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 9,/CNE/XVII, de L6 de agosto,

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

2.02 - Ata da Assembleia de Apuramento Geral - Referendo Local - Assembleia

de Freguesia de Barroselas e Carvoeiro (Viana do Castelo) - 15 de agosto

de2O22

A Comissão tomou conhecimento do teor da Ata Assembleia de Apuramento

Geral, e da correção oportunamente efetuada, que consta em .rnexo à presente

ata. -- - - - ----- - --- - - - - -- -

2.03 - Mapa Oficial - resultados do Referendo Local - Assembleia de Freguesia

de Barroselas e Carvoeiro (Viana do Castelo) - 15 de agosto de 2O22

A Comissão aprovou, por unanimidade, o Mapa Oficial dos resultados do

Referendo Local realizado na Assembleia de Freguesia de Barroselas e Carvoeiro,

no passado dia 15 de agosto, elaborado pelos serviços de apoio, que consta em

anexo à presente ata e vai ser remetido ao respetivo Presidente daquela

Assembleia de Freguesia, em cumprimento do previsto no artigo 147.'da Lei do

Relacões ln ter nacionais

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

a transparência e o direcionamento da publicidade política (relatos das

reuniões do Grupo de Assuntos Gerais, de 17 e 25.05.2022 e resPosta ao

questionário enviado)

que participaram na reunião a que respeita.

RL 2022 - Barroselas e Caraoeiro

Referendo Local. ---------
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A Comissão apreciou o documento de resposta preparado porJoão Almeida, que

consta em anexo à presente ata e, após breve troca de impressões, deliberou por

2.05 - Realização de evento político, entre 26 e 28 de agosto, em escola pública

Analisada a queixa formulada, relativa à realização do evento político "Fórum

Socialismo 2022 d,e 26 a 28 de agosto em Coimbra", promovido pelo Bloco de

Esquerda, a Comissão deliberou, por unanimidade, que os serviços devem

responder de acordo com o entendimento que vem sendo perfilhado e que

consta, designadamente, da Ata N." 56/CPA/XYI da reunião de 77.06.2027, a

propósito de situação análoga

Relatórios

2.06 - Lista de Processos Simplificados tramitados pelos Serviços de Apoio

A apresentação da lista de processos simplificados tramitados pelos serviços de

Por fim, a Comissão deliberou não realizar a reunião da CPA na próxima 5.' feira.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 11 horas e

20 minutos.

Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Frederico Nunes, em substituição do

Á)

unanimidade, a sua aprovação.

Propaganda

apoio será oportunamente retomada.
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O Presidente da Comissão

fosé Vítor Soreto de Barros

Em substituição do Secretário

#(n,

a? kJ
Frederico Nunes
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