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N A O O N A L D A S E L E iÇ Õ E S
{Le!n.*71f78 de 27 de Dezembro]

— ...............................- ..................... Acta n9 48/83 ......................................................................
-----------------------— Aos catorze dias do mês de Junho do ano de mil novecentos e oi
tenta e trê s, as catorze horas e quarenta: e cinco minutos, na Rua dos Fanqueiros,
número doze, quarto andar, D ireito, em Lisboa, reuniu a Comissão Nacional de Elei
ções, sob a rpesidencia do Senhor Conselheiro, Doutor João Augusto Pacheco e Melo
Franco, estando presentes os demais membros da Comissão, excepto os vogais Senhores
Doutores 01 indo de Figueiredo e José Vaz Serra de M ora.----------- ---------— -------------------------------------- A reunião foi secretariada por Antõnio dos Santos e destinou-se
a tra ta r de assuntos de expediente corrente e de outros conforme seguidamente se
discrimina: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. - PERlODO DE "ANTES DA ORDEMDO DIA": ....................................................................................
1.1 - REFORMULAÇÃO DOS CADERNOS ELEITORAIS:------------------------------------------------------------ Foi deliberado em itir e fazer difundir, por intermédio da Direcção-Geral da
Comunicação Social, o comunicado do teor que a seguir se transcreve: ------------"A Lei impõe que os cadernos de recenseamentoeleito ral sejam, este ano, refor
mulados (n9 7 ArtP 259, da Lei 69/78).
A Comissão Nacional de Eleições (C.N.E.) recomenda vivamente aos cidadãos e le i
tores que, no prazo de 15 dias a p a rtir da afixação das cõpias dos cadernos de
recenseamento, verifiquem se mantém a suainscrição dos cadernosreformulados,
em caso de erro ou emissão, requeiram, porescrito , a respectiva rectificação,
perante a Comissão Recenseadora". '-------------------------------------------------------------2. - PERlODO DE "ORDEM DO DIA": - ------------------------------ -------------------------------------------2.1 - JUNTA DE FREGUESIA DE AIÃ0/FEL6UEIRAS: --------------------------------------------------------- Oficio n9 09/05/83, (ent. n9 680/06/83), referindo-se a questões de "recensea
--------------------------- -------------------- mento el ei to ral". ------------ ----------- Foi deliberado remeter a referida autarquia o oficio n9 406/83-CNE, desta data,
cujo teor se passa a transcrever: ---------------------------------------------- ----------------"Em relação ao oficio n9 09/83, de 29/Maio/83, a Comissão Nacional de Eleições
chama a atenção para o carácter oficioso do recenseamento (artP 409 n9 2 da
Lei n9 69/78, de 3 de Novembro) bem como para a norma que estabelece que os
cidadãos devem ser inscritos na unidade geográfica da sua residência habitual
(Art9 109 np 1 do mesmo diplom a).----------- ------------------------------------------- -----------
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Nestes termos, devera V. Exa. o ficiar às Juntas de Freguesia que acei
taram a inscrição de cidadãos residentes em Aião, a fim de cancelarem
essa inscrição e avisarem os citados cidadãos de que devem inscrever
na freguesia em que têm a sua residência habitual". -----------------------2.2 - PROCURADORIA-GERAL DA REPOBLICA: ----------------------------------------------------------------- Oficio n9 3259/83-n9 211-Proc.804/83-n950, de 01/06/83, respondendo ao n/ofício n9 370/83-CNE, de 16/05/83, relacionado com "exoneração dos representantes
dos Trabalhadores da Caixa de Previdência e Abono de Família dos Ferroviários:
- Foi decidido responder nos termos do ofício n9 407/83-CNE, desta data, cujo
teor abaixo se transcreve: -------------------------------------------------------------------------"Repondendo ao ofício n9 3259/83-n9211-Proc.804/83-n950, de Ol/Junho/83, informo
V. Exa. que a Comissão Nacional de Eleições considera que a exoneração de re
presentantes dos trabalhadores na Comissão Administrativa da Caixa de Previ
dência e Abono de Família dos Ferroviários, a ter-se baseado na cedência de ins
talações para uma iniciativ a e le ito ra l, poderá te r violado os Art9s n9s 1099
e 1309 do Decreto-Lei n9 701-B/76 de 29 de Setembro". — ----- ——----- —— -------------------------Rada mais havendo a tra ta r foi encerrada a reunião quando eram d
zasseis horas e trin ta minutos. ------—
--------------- Da mesma se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Se
nhor Presidente e por mim, Antõnio dos Santos, na qualidade de Secretario, que a re
digi e mandei dactilografar. — —----—---------------------- ---------------------0PRESIDENTE,-----------------------------------------------------(João Augusto Pacheco e Melo Franco)
0 SECRETARIO, ----------------

(AntÕnio dos Santos)

