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ACTA N9 27/83

Teve lugar aos sete dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e oiten
ta e três a vigésima sétima sessão da Comissão Nacional de Eleições na sala de reu
niÕes sita na Rua dos Fanqueiros, n9 12-49-Dt9 em Lisboa, presidida pelo Sr. Juiz
Conselheiro, Dr. Augusto Pacheco e Melo Franco.
Presente todos os membros a excepção dos Srs. Drs. João Azevedo Oliveira

A reunião principiou ãs 14.45 horas e foi secretariada pela Sra. Dra. Ma
ria de Fátima Abran

Mendes.

1. ORDEM DO DIA:
Depois de lida e aprovada a acta da sessão anterior a Comissão debruçou-se
sobre os pontos constantes da ordem do dia.
2.1. Dimensão dos Boletins de Voto para a Assembleia da República.
Colocada a questão de saber se, por razões de embaratecimento dos portes
de correio, poderiam ser reduzidas as dimensões dos símbolos de partidos e coligações
nos boletins de voto para a Assembleia da República, a Comissão Nacional de Eleições
deliberou manter a sua resolução de 9.10.79 segundo a qualossímbolos

deviam

ser im

pressos de forma a caberem em quadrados de 15x15 mm.
2.2. Mapa de Deputados.
Aprovado o Mapa de Deputados e mandado publicar no cumprimento do precei
tuado no Art9 139 n9 3 da Lei n9 14/79 de 16 de Maio.
A Comissão Nacional de Eleições deliberou aindaque seemitissecomunica
do a dar conhecimento da distribuição dos Deputados pelos círculos eleitorais e cha
mando a atenção dos vários orgãos da Comunicação Social para o disposto no Art9 729
da Lei n9 14/79 de 16 de Maio (Publicidade Comercial) com a ressalva constante do
Art9 109 do Decreto-Lei 85-D/75 de 26 de Fevereiro.
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A sessão foi dada por encerrada às 15.30 horas.
Para constar se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Sr. Pre
sldente e por mlm, Maria de Fátima Abrantes Mendes, Secretário que a redigi.

0 Secretário,

(Maria de Fatlma Abrantes Mendes)

