
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES 

ATA N.° 182/XIV 

Teve lugar no dia vinte de janeiro de dois mil e quinze, a reunião número cen 

e oitenta e dois da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na D. 

Carlos I, n.° 128 — 7.0  andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz 

Conselheiro, Fernando Costa Soares. 	  

Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Mário 

Miranda Duarte, Francisco José Martins, Carla Luís, João Tiago Machado, 

Álvaro Saraiva, Domingos Soares Farinho e João Azevedo. 	  

A reunião teve início pelas 10 horas e 45 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.° 181/XIV, de 13 de janeiro 

A Comissão aprovou a ata da reunião n.° 131/XIV, de 28 de janeiro, cuja cópia 

consta em anexo à presente ata. 	  

2.2 - Ata da reunião da CPA n.° 127/XIV, de 15 de janeiro 

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião da CPA n.° 94/XIV, de 30 

de janeiro, cuja cópia consta em anexo à presente ata. 	  

2.3 - Nota sobre a audiência realizada com o Senhor Presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça no dia 15 de janeiro de 2015 

A Comissão analisou a nota elaborada sobre a audiência realizada com o 

Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, cuja cópia consta em anexo, 

na qual se reflete o resultado da audiência realizada. 	  

2.4 - Perguntas mais frequentes - Eleição da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma da Madeira 
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A Comissão analisou o documento onde constam as perguntas mais frequentes 

relativas à Eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, 

cuja cópia consta em anexo, e aprovou todas as propostas apresentadas 

determinando a sua publicação no sítio oficial da CNE na Internet. 	 

2.5 - Pedido de colaboração da CNE com o GT de consolidação legislativa da 

Assembleia da República 

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

trabalhos. 

A Comissão deliberou adiar a discussão do presente ponto da ordem de 

trabalhos agendando-o para a próxima reunião do Plenário no dia 27 de 

fevereiro. 	  

A Comissão analisou, ainda, os seguintes assuntos ao abrigo do n.° 3 do artigo 

3.° do Regimento: 

2.6 - Mapa-calendário para a eleição da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira 

A Comissão analisou a Informação n.° I-CNE/2015 /48, cuja cópia consta em 

anexo, e tomou conhecimento dos três cenários apresentados para a realização 

da eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. 	 

2.7 - Relatório Preliminar do Procedimento n.° 1/2015/AD - Ajuste direto da 

Campanha de esclarecimento cívico no âmbito da eleição ALRAM/201 

A Comissão tomou conhecimento e aprovou o Relatório Preliminar, cuja cópia 

consta em anexo. 

2.8 - Apresentações das áreas funcionais dos serviços de apoio da CNE 

A apresentação realizada pelo Coordenador dos Serviços de apoio da CNE no 

passado dia 13 de janeiro após a reunião do plenário encerrou o projeto relativo 

à realização de um conjunto de apresentações das áreas funcionais dos serviços 

de apoio da CNE. Neste momento a Comissão entendeu registar em ata que o 

projeto em apreço foi de significativa relevância para a melhor compreensão da 

multiplicidade, do volume e da qualidade do trabalho desenvolvido por todas 
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as áreas funcionais e, ainda, do Coordenador dos Serviços. Mereceu igualmente 

referência a elevada qualidade do conteúdo das apresentações e a forma como 

todos procederam à transmissão dessa informação aos Membros da CNE. 	 

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

50 minutos. 	  

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

assinada pelo Senhor Presidente da CNE, Juiz Conselheiro Fernando Costa 

Soares, e por mim, Secretário da Comissão. 	  

O Presidente da Comissão 

Fernando Costa Soares 

O Secretário da Comissão 

Paulo Madeira 
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