COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
(Lei n° 71/78 de 27 de Dezembro)

AGENDA DA SESSÃO
(exclusivamente para pesquisa)
Apensa à ACTA n° 8/111
(07.05.1984)

1.- Período da Ordem do Dia
1.1.- Campanha de esclarecimento da CNE sobre o período de actualização do
recenseamento eleitoral
Apreciação e adjudicação da proposta de fornecimento de fotolitos
1.2.- Reformulação dos cadernos eleitorais
Preparação das acções de esclarecimento a levar a eíòito pela Comossâo Nacional de
Eleições
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Teve lugar aos sete dias do mês de Maio de mil novecentos e oiten
ta e quatro a oitava sessão da Comissão Nacional de EleiçTes na sala de reuniões
sita na Rua dos Fanqueiros, n9 12-49-Dt9 em Lisboa, presidida pelo Sr. Juiz Con
selheiro Dr. João Augusto Pacheco e Melo Franco.
Presentes todos os membros à excepção dos Srs. Drs. Olindo de Fi
gueiredo e Eduardo Pedroso.
1. ORDEM DO DIA:
- Foram presentes ao plenãrio quatro propostas de orçamento tendo em vista a fei
tura de 20 fotolitos doKexto concernente a Actualização do Recenseamento Elei
toral .
- São elas:
- Fotogravura União, Lda
8.775$00 (prazo de entrega a combinar)
- Fotogravura Dimar, .................................... 6.023$00 (prazo de entrega 5 dias úteis)
- Fotogravura Mirandela,
11.115$00 (prazo de entrega 24 horas)
- Oficio de 4.05.84 da "Fotografia Casimiro A. Castanheira" - 5.500$00
A Comissão Nacional de Eleições deliberou adjudicar o fornecimento dos vinte
fotolitos ã Fotografia Casimiro A. Castanheira na condição do prazo de entrega
ser curto, pois caso contrario adjudicar-se-ia"á Fotogravura Mirandela, dada a
urgência desse trabalho.
- Seguidamente o plenãrio debruçou-se sobre o tema da recente Reformulação dos Ca
dernos Eleitorais tendo incumbido o Grupo de Trabalho de "Esclarecimento e Coor
denação de Informação" de elaborar o plano das accçoes a desenvolver pela CNE
nesse sentido.
- Ficou assim decidido que o Grupo de Trabalho se reuniria no proximo dia 10 do
corrente pelas 10.30 horas e o plenãrio a 15 pelas 14.30 horas para aprovação do
referido plano.
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11.45 horas.
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E nada mais havendo a tratar foi dada a sessão por encerrada as

Para constar se lavrou a presente acta, que depois de aprovada pela
Comissão, vai ser assinada pelo Sr. Presidente, e por mim, Maria de Fátima Abrantes
Mendes, Secretário que a rediqi.

0 PRESIDENTE DA COMISSKO.

0 SECRETARIO DA COMISSKO,

(Mari.
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