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1. ANTES DA ORDEM DO DIA:
2. ORDEM DO DIA:
2.1. - Expediente
2.1.1. Telex de 13.11.85 do Presidente da Câmara Municipal de Evora
2.1.2. Telex n9 67/85 de 13.11.85 e 68/85 de 14.11.85 do Governo Civil
Evora
2.1.3. Oficio nÇ 08298 de 11.11.85 da Câmara Municipal de Santo Tirso
2.1.4. Exposição de 14.11.85 do mandatário da APU no concelho de Fafe
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---------- T@yg lugar no dia vinte de Novembro de mil novecentos e oiten
ta e cinco a quinquagésima sexta sessão da Comissão Nacional de Eleições,
na sala de reuniSes sita na Rua dos Fanqueiros numero doze quarto direito
em Lisboa, presidida pelo Senhor Juiz Conselheiro, Doutor João Augusto Pa
checo e Melo Franco. ----------------------------------------------------------- Estiveram presentes os Senhores Doutores Luís Viana de Sa,Vic^
tor Silva e Margarida Almeida Rocha. -------------------------------------------- Não compareceram os Senhores Doutores Mateus Roque, Orlando Vi
leia e João Azevedo de Oliveira.---------------- -------------------------------- A reunião principiou as quinze horas e quinze minutos e foi se
cretariada pela Senhora Doutora Maria de Fátima Abrantes Mendes. ------1. ANTES DA ORDEM DO D I A

...

-....... -—

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

---------- Foi dado conhecimento que estava marcada a posse do Senhor Pro
fessor Pereira Neto para as doze horas do dia seguinte. ---------------2. ORDEM DO DIA

....

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

2.1. Expediente ------------------------------------------------------2.1.1. e 2.1.2. - Telex de 13.11.85 do Presidente da Câmara de Evora e Te
lex n9 67 e 68 de 13 e 14.11.85 do Governador Civil de Evora.

----------

---------- A Comissão tomou conhecimento do teor do telex da Câmara Muni<n
pai de Evora, mandando dar conhecimento ao Senhor Governador Civil de Evora.
---------- Quanto aos telex do Governo Civil a Comissão deliberou que se
desse conhecimento do comunicado emitido em 8.10.85 que versava sobre os
assuntos expostos, informando-se ainda ser irrelevante que o Senhor Juiz de
Comarca tenha aceite as listas concorrentes âs duas novas freguesias, uma
vez que não havia recebido a devida comunicação por parte das comissões ins^
tal adoras, no sentido de se poderem efectuar eleições a 15 de Dezembro.--2.1.3. Oficio n9 08298 de 11.11.85 da Câmara Municipal de Santo Tirso. ------------ Foi deliberado enviar-se copia do mesmo ao Ministério da Admi
nistração Interna, para os devidos efeitos. -----------------------------2.1.4. Exposição de 14.11.85 do mandatário da APU no Concelho de Fafe. ------------ Uma vez que a referida exposição jã havia sido feita â entida
de competente, a Comissão apenas tomou conhecimento. ---------------------
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(Lei n.* 7W78 de 37 de Dezembro)

Quanto ã questão posta sobre substituição de candidatos, a Co
missão sugeria que tal se requeresse ao Juiz de Comarca, ao abrigo da in
terpretação analógica do disposto no artigo 379 n9 1 alínea c) da Lei n9
14/79 de 16 de Maio. -.....................................

—

2.1.5. Telex de 18.11.85 da Camara Municipal de Mértola, --------------Tendo chegado ao conhecimento da Comissão, através de informa
ção particular que o assunto exposto no referido telex jã havia sido ultra
passado, foi mandado pedir confirmação por parte da Camara. -----------2.1.6. Oficio n9 1389 de 13.11.85 da Assembleia de Apuramento Geral de Se
túbal . ------------ ------------------------------------------------------------- A Comissão tomou conhecimento e mandou fazer as rectificações
necessárias no Mapa Nacional das Eleições Legislativas.-------------------------- Feitas essas rectificações foi mandado seguir oficio para a Im
prensa Nacional, para publicação das mesmas. --------------------------2.1.7. Telex de 20.11.85 da Camara Municipal de S. João da Madeira.----Foi mandado responder que o assunto, por ser de âmbito discipli
nar, não se enquadrava nas atribuições da Comissão Nacional de Eleições.—
2.1.8. Oficio n9 6012 de 15.11.85 do Secretariado Técnico dos Assuntos para
o Processo Eleitoral. ------------------------------------------------------------ Foi entregue ã Senhora Doutora Margarida Almeida Rocha o mate
rial alusivo as eleições autárquicas que vinha acompanhando o oficio acima
referenciado. -------------------------------------------------------------------- Porque se entendeu que seria vantajoso renovar-se a imagem do
símbolo das eleições, foi pedido ã Senhora Doutora Margarida que encomendas
se nova composição do símbolo, afim de ser submetido ã aprovação do plená
rio da próxima semana.

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

----------- E nada mais havendo a tratar foi dada a sessão por encerrada ãs
17 00 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
Fatima Abrantes Mendés, secretário que a redigiu. ------------------------
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