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SESSKO N9 33
20.5.76
1. ANTES DA ORDEM 00 DIA
- Expediente
- Outros Assuntos
2. PROPOSTA DE ORDEM DO DIA
2.1. Telegrama do Delegado em S. Miguel da CNE, referindo a nomeação de de
legados regionais a fim de coordenar a acção dos delegados das varias
ilhas.
2.2. Apreciação do art9 109 do Decreto-Lei n9 319-A/76.
2.3. Grupo de Trabalho de Fiscalização do Recenseamento e dos actos ele ito
rais:
2.3.1. Oficio N$ 140 da Escola Central de Sargentos de Agueda, envian
do 3 declarações de sargentos alunos sobre o seu recenseamento.
2.3.2. Oficio n9 75/76 do 29 juízo de Instrução Criminal de Lisboa so
licitando indicação da data da proclamação das eleições para a
Assembleia da Republica.
2.3.3. Oficio 1125 do Governo Civil de Portalegre enviando resposta a
Câmara Municipal de Eivas
2.3.4. Oficio dos Delegados da CNE em Castelo Branco informando das ave
riguações a que procederam em relação ã queixa apresentada pelo
CDS em relação a factos ocorridos no Teixoso (Covilhã).
2.3.5. Oficio 430 do 29 Juízo Correccional de Lisboa enviando fotoco
pia do despacho proferido nos autos de inquérito policial movido
contra o jornal "0 Dia" a pedido da CNE (of. 166).
2.3.6. Oficio dos Delegados em Castelo Branco da CNE informando sobre
queixa apresentada pelo PCP no Fundão sobre ocorrências na Assem
bleia de voto de Bogas de Baixo.
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2.3.7. Carta (fotocopia) enviada ao MAI re la tiv a ao voto pelo correio
de residente na Kfrica do Sul.
GT de Interpretação Jurídica:
2.4.1. Oficio n9 8 do Delegado de Viana do Castelo da CNE informando so
bre indicação pedida pelo oficio 229 da CNE e relativ a a partici^
pação do PPD.
2.4.2. Oficio n9 4 do Delegado em S. Jorge da CNE enviando relato rio rel^
tivo ao acto e le ito ra l naquela ilha.
2.4.3. Oficio 6081 da C.M. de Cascais enviando fotocopia de participação
da PSP na Parede.
2.4.4. Carta de Armando Rocha Marques.
GT Elaboração dos Mapas Resultados Finais das Eleições:
2.5.1. Falta de duplicado da acta da Assembleia de Apuramento Geral do
Circulo de Santarém - oficio a remeter o duplicado do Governo
Civil de Santarém e telegrama do Juiz Corregedor sobre mesmo as
sunto.
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ACTA

Aos vinte dias dó mês de Maio de mil novecentos e setenta e seis
na sala das sessões da Avenida D.Carlos I, teve lugar a sessão
ordinária da Comissão Nacional das Eleições sob a presidência do
Sr.Dr.Adriano Vera Jardim.
Presentes todos os membros dom excepção dos Srs.Drs.
Albuquerque e Sousa e Pinto Machado. Secretariou o Dr.António
Pinto Machado.
Eram quinze horas deu o Senhor Presidente início à
sessão.
1 - PERÍODO ANTES DA ORDÈ& DO DIA
0 Senhor Ten.Coronel Stoffel Martins trouxe à conside
ração da Comissão a urgência em ser publicado o mapa com os resul
tados fihais das eleições para a Assembleia da Repdblica por forma
a que esta publicação^na I série do Diário da República^permita a
reunião da Assembleia em dia que não seja um Domingo, publicação
que deverá ter lugar até ao dia 24 do corrente.
Deliberado que o Secretariado estabeleça os contactos
necessários com a Imprensa Nacional e Secretário Geral
da Presidência do Conselho de Ministros para que esta
publicação tenha lugar com prioridade.
- 0 Senhor Ten.Coronel Ramalho de Mira referiu a recepção do telegra
ma do Tribunal Judájjfiárónal de Santarém a confirmar o envio de apelo
penas um exemplar da acta de apuramento geral que propunha e arqui
vamento do assunto.
A Comissão concordou com a peoposta.( esta Aatéria con^g
tituia o pánto 2.5.1 da Agenda que foi considerado tra
tado .)

- 0 Senhor Coronel Carmo Neves tomou a palavra para dar conta Aas
demarches já levadas a efeito pela Comissão constituída na sessão
anterior para tratar da instalação da Comissão e dos problemas com

ela relacionados.
Viatura para a CNE.

Pensa estar resolvida a cedência de viatura militar
pois o assunto está já no Estado Maior do Bxército.
A viatura ficará junto de esquadra de policia durante
a noite e ao fim de semana fica recolhida na garagem
do prédio da Av.D.Carlos I; durante o dia a viatura
estaciona junto ao edifício da Av.D.Carlos I, sendo
controlada pelo secretário da CNE.
Pessoal.

A Comissão passará a contar com os seguintes funcioná
rios^de aoosfdo com contactos estabelecidos com o Sr.
Comandante Costa Correia:
Isabel Maria Martins
Ana Barradas
Fernanda Gonçalves
Para continuere arquivista s&o contratados os senhores
José Francisco dos Santos e Carlos Rosa, estando em pre
paração os ofícios a pedir a sua contratação.

Bar.
A questão do bar ficará resolvida^provisoriamente^en
tregando-se a sua exploração ao^ Sr.Santos, sendo-lhe
abonado um fundo para as compras necessárias.
;h \.
PBX.
PropÒe envio de oficio ao gabinete do Secretário do
Estado da Administração Regional e Local pedindo a
retirada para o andar de baixo do PBX.

- 3 A Compasão felicitou p Senhor Coronel Carmo Neves
pela forma como as questões em discussão foram enca
minhadas, aprovando as mesmas.
Continuando,Analisou o diploma legal que regulammntã a elmiç&o
do Presidente da República refeá&n^b manterem-se as
deficiências já notadas noa diplomas em vigor relati
vos ao processo eleitoral e lamentou que sobre o as
sunto não tivesse sido ouvida a CNE. sttgeria^ a alte^
ração do decreto-lei 93-C/7Ó sendo ouvida a Comissão
em tudo que se referisse a matéria eleitoral.
Debruçou-se sobre a questão do relatório final e da
oportunidade de o fazer já ou no fim da campanha elei
toral para a Presidência da República.

do relatório
. . . .
0 Senhor Presidente,sobre a matéria, propos que fossem distribuí
dos os assuntos pelos vários membros, o que foi aprovado e ^demse
modo iria proceder em uma das futuras sessões.
Abordado o problema do consultor jurídico o Senhor Presidente de
signou os Srs.Coronel Carmo Neves e Drs.Anselmo Rodrigues e Manuel
Vitorino de Queiroz para deligenciarem obter um consultor juridieo
a fim de ser contratado pela Comissão logo que haja verba disponí
vel .

Presente ofício do Sr.Carlos Oliveira oferecendo os seus préstimos
à Comissão.
Deliberado agradecer e informar ser tomado em devida
consideração.

0 Sr.Dr.Vitorino de Queiroz informou a Comissão que deve reunir hoje
a Assembleia de Apuramento Geral do circulo do Porto ficando o Sr.
Governador Civil de fazer entrega pessoal da acta no Ministério da
Administração Interna.

0 mesmo Senhor referiu estar a estudar projecto do decreto relati
vo ao direito * de representação, pedindo a colaboração dos membros
da Comissão com as suas sugestões e reparos, agradecendo exararem
as mesmas na fotocópia que lhes vai ser distribuída.
0 mesmo membro deu conhecimento de se estar,no Ministério da Admi

nistração Internada preparar uma edição da Constituição em folhas ^
separadas contendo os textos aprovados, as actas das sessões, pro
postas, reuniões etc. pedindo a colaboração dos membros da CNE que
o desejem fazer atravéz da cedência de notas etc.
0 Senhor Tenente Coronel Stoffel Martins sugeriu a instalação de um
terminal de telex na CNE, o que foi aprovado solicitar-se aos CTT.
Abordou, seguidamente, a necessidade de acautelar a hipótese de ha
ver que recorrer a um segundo escrutínio para a eleição do Presi
dente da República, matéria que lhe parece não estar <5<&*Hfenientemen
aprova
*"
te tratada nas disposições legais em vigor o que se
dado o apu
ramento parcelar dos resultados ser,em alguns circulo* muito demora
do como é o caso de Lisboa.
Cmmo solução seria reconhecer caráter oficioso
apu
ramento provisório dos dados computadorizados que permi
tiria desencadear todo o mecanismo processP&i através do
Ministério da Administração Interha.

0 Senhor Presidente sugeria que se solicitasse às assembleias de
apuramento o apressamento do processo, apelo a fazer quer pelo Mi
nistério da Administração Interna quer pela CNE, insistindo pelo
cumprimento rigoroso dos prazos.
0 Senhor Ten.Coronel Ramalho de Mira propês que ser oficiasse ao
Supremo Tribunal de Justiça no sentido de obter indicaçBes dos can
didatos apresentados, com o fim de apressar as operações da dis
tribuição dos tempos de antena.
A Comissão aprovou a proposta anterior e a minuta do
ofício a em^edir

PROPOSTA DA ORDEM DO DIA.
Telegra&a do Delegado em S.Miguel da CNE.
a nomeação de
Delegados regionais a fdm de coordenar a accão dos delegados das
várias ilhas.
A Comissão deliberou fazer deslocar aos
po de trabalho que em reunião com todos
tudariam o aa&únte^investida de plemmm
te da< CNB^
designariam os Delega#**
coordenarem a acção dos restantes.

Açores um gru
os Delegados es
poderes por par
distritais para

Para o grupo de trabalho foram escolhidos os Srs.Tenente Coronel
Ramalho de Mira, Dr.Anselmo Rodrigues e Leite de Novais.
As dbspesáe ^ realizar seriam eaoargch
da Comissão, atravez do
Ministério da Administração Intèrna, oficiando-se para o efeito
Aquele Ministério.
Apreciação do Arteipe do Decreto-Lei n93l9-A/76.
0 Sr.Comandante Fuzeta da
apresentou A Comissão
a necessidade de o grupo de trabalho dispôs, para e
programa de esclarecimento que tem em elaboração e de
que já estão prontos dois blocos, de uma interpretação
cerrecta
do n91 do Artsi09 do Decreto-Lei 319-A/76
e sobre a matéria o grupo de trabalho desejava ouvir a
Comissão.
0 plenário expressou o entendimento de que o número

de votos que contam para a eleição é apenas o relativo
aos votos validamente expressos, com excepção, portan
to, dos votos nulos.

Grupo de Trabalho de Fiscalização do Recenseamento e dos actos elei
torais.
Ofício n9140 da Escola Central de Sargentos de Agueda, enviando 3
declarações de sargentos alunos a ' c sobre o seu recenseamento.

Deliberado que os cidadãos em causa terão de esperar
o próximo recenseamento para nele se inscreverem.

Ofício n S H /%6 do 29juízo de Instrução Criminal de Lisboa solici
tando indicação da data da proclamação das eleições para a Assem
bleia da República.
Deliberado solicitar melhor esclarecimento do ofício
e sua finalidade.

Ofício 1125 do Governo Civil de Portalegre enviando resposta B Cà
mara Municipal de Eivas.
Tomado conhecimento e mandado arquivar.

Ofício dos Delegados da CNE em
Castelo Branco informandodas averi
guacões a que procederam em relação à queixa apresentada pelo CDS
em relação a factos ocorridos no Teixoso&(Covilhã).
Tomado conhecimento.

Ofício 430 do 29guízo Correccional de Lisboa enviando fotocópia
do despacho proferido nos autos de inquérito policial movido con
tra o .jornal "0 Dia" a pedido da CNE& (of.166).
Deliberado mandar arquivar.

Ofício dos Delegados da CNE em
queixa apresentada pelo PCP no
bleia de voto de Bogas de Baixo.

Castelo Branco informandosobre
Fundão sobre ocorrências na Assem

Tomado conhecimento e mandado arquivar.

Carta (fotocópia) enviada ao MAI relativa ao voto pelo correio
de residente na Africa do Sul.
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Mandado arquivar.

2.4- GT de Interpretação Juridica.
2-4-1- Oficio n98 doDelegado de Viana do Castelo da CNE informando so
bre indicação pedida pelo oficio 229 da CNE e relativa & partici
pação do PPD.
Mandado arquivar.

2.4.2- Oficio n ^4 doDelegado em S.Jorge da CNE enviando relatório rela
tivo ao acto eleitoral naquela ilha.
Tomado conhecimento e mandado arquittar.

2.43 - Oficio 6081 da C.M de Cascais enviando fotocópia de participação
da PSP na Parede.
Mandado arquivar.

2-4-4 - Carta de Armando Rocha Marques.
Mandado arquivar.

0 Sr. Ten. Coronel Stoffeib Martins apresentou ao plenário a necessi
dade de se fixar o montante máximo das despesas com os CTT a efec
tuar por cada um dos candidatos à Presidência da República, sagerin
do,para o seu cálculo^o número de freguesias existentes e o mon
tante fixado para as eleições de deputados.
A Comissão deliberou fixar em 250.000&00 o montante
máximo dos encargos com correios e para cada candidato,
comunicando-se esta deliberação ás respectivas candida
turas.

