5? REUNIÃO DA CNE
20.2.73
PONTOS DA A(é'ÍOA PROPOSTOS A DISCUSSÃO DA CUE
PELO SECRETARIAM EXECUTIVO PERMANENTE
*, ^
PERÍODO ANTES DA ORDEM pp piA (15 minutos)
- Expedientd
- Outros Assuntos
PROPOSTA DE ORCEM DO DIA
a) Informações do Secretariado Exedutivo Permanente:
(1) Justificação do' atraso de transferência das instalações
para 0 n9 56 - 39 da Av. de Berna.
(2) Contactos havidos com 0 Director-Geral do STAPE
- Necessidade de elaboração do orçamento proprio da CNE
- Necessidade de contractação de pessoal por forma autõ
noma.
(3) Aquisição de material.
b) Discussão e votação dos pontos referidos em a) (2) e (3).
c) Apresentação, discussão e votação do Organigrama da CNE
(1) Directivas a constar do Regimento da C'-!E(2) Revisão do sistema de reuniões do plenãrio da CNE e
coasequente aceleração da formado dos G.T. constantes
do Organigrama.
d) Execução das medidas propostas no Comunicado da CNE de 16 de

Fevereiro.

(1) Comunicação por ofício ao MAI e MJ
(2) Eventuais medidas complementares de execução
T**.
***
e) Comunicação do Sr. Embaixador, Dr. Pinto Machado sobre criti_
cas do PCP.em relação ao acto e le ito ra l.
SEP/IM

COM iSSÀO

NAC iO N AL D A S ELEiÇÕES

[D ecr*eto-Le! n.° S S -B ^ 7 B , d e 3 3 d e Jan etro)

ACTA NP 5
20.2.76
No dia 20 de Fevereiro de 1976, na sala nP 2 do edifício da Fundação
Calouste Gulbenkian, pelas 14.45m, realizou-se a 5? reunião da Comis^
são Nacional das Eleições, presidida pelo Sr. Juiz Conselheiro do Su
premo Tribunal de Ju stiç a , Dr. Adriano Vera Jardim.
AUSENIES:Ten. Cor. Ramalho de Mira
SECRETARIAS: Isabel Maria dos Santos Silva Martins
Maria Ivone Gaspar
1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Leitura da correspondência entrada e que foi posta a consideração da
Comissão, tendo ficado estabelecido que seria remetida para os servi^
ços competentes.
2. ORDEM DO DIA
a) Informações do Secretariado Executivo Permanente
e b) Discussão e votação dos pontos referidos em a)
(1) Justificação do atraso de transferência das instalações para o
nP 56 - 39 da Av. de Berna
Exposta a razão do atraso da transferencia das instalações da CNE,
para a Av. de Berna, 56, que sõ se poderá efectuar na próxima 2?
f e i r a , dia 23, devido a dificuldade de pessoal para a mudança.
(2) Contactos havidós com o Director-Geral do STAPE
Em face aos contactos havidos com o Director-Geral do STAPE, Com.
Costa Correia, sentiu-se a necessidade de decidir ou pela íntegra
ção do nosso pessoal no STAPE (hipótese regeitada anteriormente)
ou pela adopção do pessoal independente do STAPE, o que obrigaria
a um orçamento próprio da CNE e a trabalho burocrático mais exten
so. Discutidas e apreciadas as vantagens e inconvenientes do pro
blema, deliberou a CNE adoptar pela primeira solução, isto e:
- s o l ic it a r ao MAI as suas instalações na R. Augusta, 27 - 19D
para o funcionamento do Secretariado e a sala do 49 andar do mes

mo Ministério, para as reuniões do plenário e integração do secre
tãrio^daata secretárias e pessoal a u x ilia r no STAPE, desligando-se
a CNE de funções administrativas.
(3{ Aquisição de Material
Ponto considerado sem e fe ito em face da deliberação anterior.
c) Apresentação, discussão e votação do Organigrama da CNE
Foi apresentado um diagrama bloco de um organigrama da CNE e um
diagrama detalho para discussão.
Em relação ao diagrama bloco foi a ce ite , tendo sido retirada a
comissão de redacção.
Passou-se seguidamente a discussão do diagrama detalhado, ficando
nomeados desde logo os seguintes Grupos de Trabalho:
- Esclarecimento e Coordenação da Informação
- Dr. Magalhães Godinho
- Com. Fuzeta da Ponte
- Sr. João Leite de Novais
- Dr. Albuquerque e Sousa
- Tempo de Antena
- Sr. João Leite de Navais
- Cor. Carmo Neves
- Ten. Cor. Ramalho de Mira
Pensou-se ainda que no período de ponta das eleições fossem s o l i 
citados os mesmos técnicos do ano passado, para integrar este gru
po: Major Campos Moura e Ten. Cor. Silvestre Martins.
- Elaboração de Mapas-ResuTtados Finais das Eleições
- Sr. João Leite de Novais
- Cor. Carmo Neves
- Ten. Cor. Ramalho de Mira
Deliberou-se que a discussão deste problema continuasse na sessão
seguinte.

d) Execução das medidas propostas no Comunicado da CNE de 16.2.76
( 1) e (2)

Ficou assente o fic ia r urgentemente ao MAI e ao MJ o comunicado
de 16.2.76 enviado aos orgãos de informação, sem o conhecimento
previ o daqueles Ministérios, lamentando o atraso. Não foi acha^
do conveniente a execução de quaisquer outras medidas.
e) Comunicação do Sr. Embaixador, Dr. Pinto Machado, sobre c rític a s
do PCP em relação ao acto ele ito ral
Não foi abordado este ponto, transitando para a sessão seguinte.
No final da sessão foi lido um telex vindo de emigrtates residentes
na Venezuela, mostrt#do o seu desacordo quanto ã eleição de determi^
nados membros para a mesa de recenseamento. Acomissão deliberou en
vi ar copia do telex ao MNE, para este averiguar o problema.
A Sessão terminou ãs 17.35m, ficando a próxima reunião marcada para
o dia 24, 3? fe i r a , pelas 15.00 horas, na sala do 49 andar do MAI.

