
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES 

ATA N.° 180/XIV 

Teve lugar no dia seis de janeiro de dois mil e quinze, a reunião número cento e 

oitenta da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Avenida 

D. Carlos I, n.° 128 — 7.° andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz 

Conselheiro, Fernando Costa Soares. 	  

Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Francisco José 

Martins, Carla Luís, João Tiago Machado, João Almeida, Álvaro Saraiva, 

Domingos Soares Farinho e João Azevedo. 	  

A reunião teve início pelas 10 horas e 50 minutos e foi secretariada por mim, 

Paulo Madeira, Secretário da Comissão. 	  

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

2.1 - Aprovação da ata da reunião n.° 179/XIV, de 30 de dezembro 

A Comissão aprovou a ata da reunião n.° 179/XIV, de 30 de dezembro, cuja 

cópia consta em anexo à presente ata. 	  

2.2 - Campanha de esclarecimento cívico no âmbito da eleição ALRAM-2015 

— Peças do procedimento concursal 

O Senhor Dr. Francisco José Martins entrou na reunião neste ponto da ordem de 

trabalhos. 	  

A Comissão com base na Informação n.° I-CNE /2015 / 6, cuja cópia se anexa, e 

na sequência da reunião de 30 de dezembro de 2014, deliberou, por 

unanimidade dos Membros presentes, aprovar as peças do procedimento de 

ajuste direto relativas à campanha de esclarecimento cívico da CNE no âmbito 

da eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 

(ALRAM) prevista para o ano de 2015. 

A Comissão deliberou, ainda, que devem ser enviados ofícios convite a todas as 

empresas que tenham apresentado propostas aos procedimentos concursais 
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lançados pela CNE desde a eleição da ALRAM de 2011, por forma a assegurar 

de forma alargada o cumprimento do princípio da concorrência. 	  

2.3 - Ofício do MPT — Partido da Terra remetido à CNE para conhecimento e 

relativo à publicação de sondagem pelo jornal "Correio da Manhã" 

A Comissão tomou conhecimento do ofício do MPT — Partido da Terra em 

apreço, cuja cópia se anexa à presente ata. 

E nada mais havendo a tratar, foi dada a reunião por encerrada pelas 12 horas.--

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

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretário da Comissão. 	 

O Presidente da Comissão 

Fernando Costa Soares 

O Secretário da Comissão 

or ofidv: 02. . 

Paulo Madeira 
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