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1. ANTES DA ORDEM DO DIA:
2. ORDEM PO DIA:
2.1. - Expediente 2.1.1. - Ofícios de 3 a 10 de 20.02.86 do Presidente da Assembleia de Apuramento
Distrital do Porto
2.1.2.

- Oficio n9 1.5.01 de 21.02.86 da AN0P

2.1.3.

- Carta de 21.02.86 do Senhor Joaquim Passos Tinoco

2.1.4.

- OfTcio n9 30/86 de 19.02.86 da Junta de Freguesia de

Ranhados

2.1.5.

- Carta de 25.02.86 do Partido Social Democrata - Vila

Nova de Gaia

2.1.6.

- OfTcio n9 574/MJ de 18.02.86 da la. Delegação da Procuradoria de Lisboa

2.2. - Outros Assuntos:
2.2.1. - Relatório final acerca das contas prestadas pelos partidos políticos e co
ligações referentes ã eleição para a Assembleia da República - 6.10.85
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--------------- A0S cinco dias do mês de Março de mil novecentos e oitenta e seis,
na sala de reuniões da Comissão Nacional de Eleições, sita na Rua dos Fanqueiros
n9 12 - 49 Dt9 em Lisboa, teve lugar pelas 15,30 horas a primeira reunião da nova
Comissão designada nos termos do Art9 39 da Lei n9 71/78 de 27 de Dezembro. —
--------------- A sessão foi presidida pelo Senhor JuTz Conselheiro, Doutor João
Augusto Pacheco e Melo Franco e estavam presentes os seguintes membros: -------------------- - Doutor António Rebordão Montalvo designado pela Ministério da Adrni^
nistração Interna. ---------------------------------------------------------------------------------- Doutor Orlando Bastos Vilela designado pelo Ministério dos Negó
cios Estrangeiros. ---------------------------------------------------------------------------------- Doutor António Pedro Ortet designado pela Direcção-Geral da Comuni^
caçao Social. ---------------------------------------------------------------------- —
--------------- Doutor João Azevedo de Oliveira designado pela Assembleia da Repú
blica. --------------------------------------------------------------------------------............ - Doutor Olindo Casimiro de Figueiredo designado pela Assembleia da
República. ------------------------------------------------------------------------------------------- Doutor Joaquim Pereira Costa designado pela Assembleia da Repúbli^
ca.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Doutor Professor João/Uaptí&ta Nunes Pereira Neto desigqaTdg.:p.eljç
Assembleia da ReMfolTca. """—

--------------------------------------- -------------

--------------- Não compareceu o Senhor Doutor Luis Viana de Sã, membró também de
signado pela Assembleia da Republica. ------------------------------------------------------------ Secretariou a reunião a Senhora Doutora Maria de Fátima Abrantes
Mendes.

------------- ------- -----------------------------------------------------

1. ANTES DA ORDEM DO DIA

........-.............................................................

--------------- Procedeu-se à votação para escolha do Vice-Presidente da Comissão
Nacional de Eleições. ------------------------------------------------------------------------------ Foi eleito por maioria o Senhor Doutor Olindo de Figueiredo. —
--------------- Seguidamente tomou a palavra o Senhor Presidente que expôs ao ple
nário ter tido conhecimento através dos orgãos da comunicação social da posse de
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de uma Comissão para elaborar um anteprojecto de CÕdigo Eleitoral, facto de que
se congratulava, lamentando, porém, que dessa Comissão não faça parte um elemen
to da Comissão Nacional de Eleições. -------------------------------------------------------------- Debatido o assunto, o plenário deliberou emitir um comunicado com
o seguinte teor: --------------------------------------------------------- ---------------------------

comissão Nacional de Eleições, tendo tomado conhecimento, atrj»

vês dos orgãos de comunicação social, da nomeação de uma Comissão para elaboração
de um anteprojecto de Cõdigo*Eleitoral, o que desde hã muito vem sugerindo ser in
dispensável, congratulou-se com tal facto, mas manifesta a sua estranheza por da
quela Comissão não fazer parte um elemento da Comissão Nacional de Eleições, pois,
com a sua experiência e conhecimento das leis eleitorais vigentes e respectivo
processo eleitoral, poderia dar o seu contributo ú til". ---------------------------------------- ^a-jS se deliberou dar conhecimento do comunicado ao Senhor Presi
dente da Assembleia da República. ----------------------------------------------------------------- Ainda no período de antes da ordem do dia foi lida ã Comissão a
composição dos grupos de trabalho, como fica a constar do mapa organigrama: ------------------ Grupo de Trabalho de " Interpretação Jurídica11------------------------------------- Composto pelos Senhores Doutores Olindo de Figueiredo,António Re
bordão Montaivo, Luís Viana de Sã e João Azevedo de Oliveira. —

---------------

--------------- Grupo de Trabalho de "Esclarecimento e Coordenação de Informação - Mapa Calendário.----------------------------------------------------------------------------- ------ Composto pelos Senhores Doutores João Pereira Neto, AntÕnio Pedro
Ortet, Orlando Bastos Vilela e AntÕnio Rebordão Montaivo. -------------------------------------- Grupo de Trabalho de "Tempo de Antena". ----------------------- -—
--------------- Composto pelos Senhores Doutores AntÕnio Pedro

Ortet,Joaquim Pe

reira Costa, Olindo de Figueiredo e Luis Viana de Sã.
--------------- Grupo de Trabalho de "Elaboração de Mapas Resultados Finais de
Eleições". --------------------------------------------------------------- -------- ------------------- Composto pelos Senhores Doutores João Azevedo de Oliveira, Orlan
do Bastos Vilela, João Pereira Neto e Joaquim Pereira Costa. --------------------2- ORDEM DO DIA 2.1. - Expediente
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2.1.1. - A Comissão tomou conhecimento dos ofícios n<?s 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 do
Presidente da Assembleia de Apuramento Distrital do Porto/relativo ao segundo

sjj

fragio das Eleições Presidenciais. ---------------------------------------------------------------- Quanto ao oficio n9 9, foi decidido enviar ao Ministério Público,
para os fins tidos por convenientes. -----------------------------------------------2.1.2. - Oficio n<? 1.5.01 de 21 de Fevereiro/86 da ANOP. ................................
--------------- A Comissão deliberou que se enviasse todo o processo relativo i
noticia publicada pelo jornal "A CAPITAL", edição de 15.1.86, ã Policia Judiciá
ria, para os devidos e legais efeitos. ---------------------------------------------2.1.5. -

Carta de 25.02.86 do Partido Social Democrata - Vila Nova de Gaia. —

--------------- De acordo com a actuação da Comissão em situações idênticas, foi
decidido enviar-se cõpia da carta referida ao Presidente da Assembleia de Apura
mento Geral do concelho de Vila Nova de Gaia {Eleições Autárquicas 85), chamando
-se a atenção para a existência de um erro material na atribuição de mandatos re
ferentes ã Assembleia de Freguesia de Serzedo. --------------------------------------------------- Os pontos 2.1.3, 2.1.4. e 2.1.6. transitaram para a próxima sessão
a realizar no dia 12 de Março, pelas 15,00 horas. ----------------------------------------------- 0s membros levaram consigo o relatório final das contas prestadas
pelos partidos políticos e coligações relativo ã eleição para a Assembleia da Rie
pública para apreciação e eventual aprovação no próximo plenário. ----------------------------- E nada mais havendo a tratar foi dada a sessão por encerrada ãs
16,30 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------- para constar se lavrou a presente acta, que depois de aprovada
pela Comissão, vai ser assinada pelo Senhor Presidente, e por mim, Maria de Fáti
ma Abrantes Mendes, Secretario que a redigi. ---------------------------------------

(Maria de Fátima Abrantes Mendes)

