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

AGENDA DA SESSÃO 
(exclusivamente para pesquisa) 

Apensa à ACTA n° 10/IV
(01.10.1986)

1.- Período Antes da Ordem do Dia

2.- Período da Ordem do Dia

2.1.- Expediente

2.1.1.- Ofício de 11.07.1986 da Assembleia de Freguesia de Cortegaça sobre renúncia 
ao cargo de primeiro secretário da mesma

2.1.2.- Reclamação da União Democrática Popular de 24.09.1986 e exposição de 
30.09.1986

2.2.- Outros Assuntos
Pedido de esclarecimento do Sr. Dr. Orlando Bastos Vilela acerca da eleição para o 
Parlamento Europeu e processo de recenseamento no estrangeiro



-------------------- Teve lugar, no dia um de Outubro de mil novecentos e oitenta e
seis, a decima sessão da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões, sita na Rua 
dos Fanqueiros n9 12 - 49 Dt9, em Lisboa, presidida pelo Senhor JuTz Conselheiro, Doutor 
João Augusto Pacheco e Melo Franco. --------------------------------------------
   Estiveram presentes todos os membros. A reunião teve o seu in i
cio às 15,00 horas e-foi secretariada pela Senhora Doutora Maria de Fátima Abrantes-Men
des.  ---- ----------------
1. ANTES DA ORDEM DO DIA: ..........  — ...................-............ —............
------------- ------- Não houve qualquer intervenção. --------------------------
2. ORDEM DO DIA: ---—..............-.........-.......................... -..............................................

2.1. - Expediente-------- ---------------------------------------------------

2.1.1. - Oficio de 11.07.86 da Assembleia de Freguesia de Cortegaça.  ---- ----------
  Segundo o entendimento da Comissão, a renuncia ao cargo de 19
Secretário da Assembleia de Freguesia, não acarreta a perda da qualidade de membro dessa
mesma Assembleia. ---------------------------------■--------------------------

2.1.2. - Reclamação da União Democrática Popular de 24.09.86 e exposição de 30.09.86. —
  A Comissão deliberou que se oficiasse de imediato à Câmara Mwn
cipal de Almada, solicitando informação urgente sobre o assunto. -----  —------
2.2. OUTROS ASSUNTOS: ...............  -........................... ....................
-------------------- Pediu a palavra o Senhor Doutor Orlando Vilela que colocou algij
mas questões relacionadas com a eleição para o Parlamento Europeu e processo de recensea 
mento no estrangeiro. --------------------------------------------------------
--------------------  Ma sequência das questões postas, o Senhor Doutor Luís de Sã sû
geriu que a Comissão oficiasse ao Ministério da Administração Interna, solicitando o en
vio dos trabalhos preparatórios e projecto de Código Eleitoral, de molde a dotar a Comte 
são dos elementos necessários para um estudo, do ponto de vista técnico, das normas eleî  
torais. -------------------------------------------------------------------
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--------------------  Foi aceite por unanimidade tal sugestão, apÕs o que se deu por
finda a sessão. ------------------------------- ------------------- ---------

--------------------  para constar se lavrou a presente acta que, depois de aprovada
pela Comissão, vai ser assindada pelo Senhor Presidente, e por mim, Maria de Fátima Abraji 
tes Mendes, Secretario que a redigi. ------------------------------------------
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0 SECRETARIO DA COMISSÃO,

(Maria de Fatima Abrantes Mendes)


