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ACTA N9 50/83

------------ Tgye lugar aos doze dias do mês de Outubro de mil novecentos e oi
tenta e três a quinquagésima sessão da Comissão Nacional de Eleições, na sala de
reuniões sita na Rua dos Fanqueiros, número doze, quarto andar direito, em Lisboa
presidida pelo Senhor Juiz Conselheiro, Doutor João Augusto Pacheco e Melo Fran
co
-------- --- Presentes todos os membros a excepção dos Senhores Doutores 01 indo
de Figueiredo e José Pereira Monteiro. -------------------------------------------------- - A reunião principiou ãs 15,15 horas e foi secretariada pela Senhora
Doutora Maria de Fãtima Abrantes Mendes. -------------------------------------1. ANTES DA ORDEM DO DIA: ............. -......... ............. ... ............
- A Comissão começou por analizar o expediente corrente: ----------------------1.1 - Carta de 16.8.83 do Senhor Luís Clemente Quinta. --------------------------- 0 plenário veiterou o parecer ja dado sobre a interpretação do disposto no
artigo 489 n9 5 da Lei n9 14/79 de 16 de Maio. --------------- ------------1.2 - Requerimento de 21.6.83 do Senhor António'da Rocha Araúio. Presidente da Juji
ta de Freguesia de Cabreiros. —---------- ------------ ---------------- ——
- No entendimento da Comissão o referido Senhor devera requerer certidão do pro
cesso ao Ministério Público e apresentã-lo de seguida ã Câmara Municipal. —
1.3- Oficio n9 151 do Juiz
- Foi deliberado que na
sobre o ilícito penal
creto-Lei 701-B/76 de

de Instrução Criminal de Figueira de Castelo Rodrigo.
resposta a dar apenas se deveria frisar qua as normas
previstas na Lei Eleitoral das Autarquias Locais - De29 de Setembro - não se aplicam ã eleição de plenário

dos cidadãos. ------------- ---------------------------------------------2. - ORDEM DO DIA: ............ -...............................................
- Foram aprovadas por unanimidade dos membros presentes as actas n9s 36 a 49 da
Comissão Nacional de Eleições. —------------------------------------------
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------------ Por não haver mais nada a tratar a reunião foi dada por encerrada
as 15,45 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 Fátima Abrantes Mendes, Secretário que a redigi e mandei dactilografar. ----------------

0 Presidente da Comissão

0 Secretario da Comissão

(Maria de Fátima Abrantes Mendes)

