COM iSSÀO

N A O O N A L DAS ELEtçDES

[D e c re to -L e i n.° 33-B^7B, d e 3 3 d e Janeiro)

Aos dezanove dias do mês de Abril de mil novecentos e
setenta e seis na sala das reuniões do quarto piso do edifí
cio do Ministério da Administração Interna teve lugar a ses
são extraordinária da Comissão Nacional das Eleições sob a
presidência do SR.Dr.Adriano Vera Jardim.
Presentes todos os seus membros. Secretariou 0 Doutot
Anténio Emílio de Almeida Azevedo estando presente como secre^
tária a Sra.D.Ivone Gaspar.
E^am quinze horas deu o Senhor Presidente início à ses
são convocada, para amálise da questão posta pelo seu oficio
de 15 do corrente dp Comissão Central Eleitoral do PCP relatii
vo por procuração e que vem sendo objecto de esclarecimento at^avez dos orgãos de Comunicação Social, sob responsabilidade U
da Comissão.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
0 Senhor Comandante Fuzeta da Ponte informou a Comis
são do pedido da entrevista feita pela televisão Dinamarquesa,
a realizar nos próximos dias, se possível.
A Comissão deliberou que o assunto figurasse na
agenda de trabalhas da próxima sessão.

-Do mesmo modo foi deliberado incluir na agenda
da próxima sessão a apreciação da comunicação
ao País a difundir peAa CNE no dia 23 f
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Entrou-se, seguidamente, na apreciação da matéria da convocatória
em que a Comissão Central E leitoral do Partido Comunista Português, a tra vez de o fício de 15 de Abril chama a atenção para a nacessidade de se pro
ceder a correcção do teor do esclarecimento público que vem sendo f e ito ,
por intermedio dos orgãos de Comunicação Social, relativamente a p ossibi
lidade do voto por procuração ou delegação, que colide que as disposições
constitucionais aprovadas e que entrarão em vigor no dia 25 de Abril.

^

Intervieram na discussão do problema a maioria dos membros da Co
missão, onde foi fe ita uma an álise das disposições da lei e le ito ra l em
vigor em confronto com os preceitos constitucionais a vigorar a p a r tir das
zero horas do proximo dia 25 e estudado todo o alcance atrib u i do ao conteúdo do disposto no nP 2 do ArtP 489 da Constituição bem como de outras
disposições constitucionais que regulamentam o exercício do voto, nomea
damente o ArtP 1249
Foi f e ita a analise dos preceitos legais em que tem assentado todo
o processo e le ito ra l em curso e que tem sido a fonte, como ê obvio, de
todo o esclarecimento objectivo do cidadão levado a cabo pela CNE, tendo
colhido o entendimento que o disposto no ArtP 759 do Decreto-Lei 93-C/76
ê regulamentar do preceito constitu cio n al.
Foi posto em destaque que qualquer decisão sobre a matéria v iria a
a fe c tar umas largas dezenas de milhares de cidadãos e le ito r e s , muito espe
cialmente embarcadiços e m ilita re s.

r

Considerado que o esclarecimento do cidadão que vem sendo fe ito re 
s u lta , objectivamente, dos preceitos legais em vigor.
Considerado que se o esclarecimento do cidadão e da competência da

Comissão o fundo da questão levantada e em apreciação escapa por completo

as suas atribuições.

A Comissão deliberou:
Considerar a validade do esclarecimento que vem realizando dado es
ta r fundamentado nas disposições da lei e le ito ra l vigente.
S o lic ita r do poder executivo, atravez do M inistério da Administração
Interno, informação atempada, na eventualidade de entendimento d i
verso.
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E, não havendo mais nada a tr a ta r ele Senhor Presidente ordenou o
encerramento da sessão eram vinte horas e tr in ta minutos.

r

