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ORDEM DO DIA:
'";?í ' 1. 'Deslgnaçao
' ' do membro que nos termos do Regimento da' CNE devera
su b stitu ir o Presidente nas suas faltas e impedimentos.
2. Reapreciação das contas relativamente ao PDA e OCMLP.
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Teve lugar aos vinte dias do mês de Dezembro de 1983 a segunda ses
são daComissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Rua dos Fan
queiros n9 12-49-DtP em Lisboa presidida pelo Sr. Juiz Conselheiro, Dr. João Au
gusto Pacheco e Melo Franco.
Presentes todos os membros a excepção dos Srs. Drs. João Pereira Ne
to, Luís Viana de Sã e João de Azevedo.
A reunião começou pelas 15.00 horas e foi secretariada pela Sra. Dra.
Maria de Fátima Abrantes Mendes.
Não foi suscitada a discussão de qualquer assunto no período de An
tes da Ordem do Dia.
ORDEM DO DIA:
1.1 - Foi eleito o Sr. Dr. Mateus Roque para substituto do Exm9Presidente da Co
missão Nacional de Eleições nas suas faltas e impedimentos, por maioria de
5 votos, com um voto no Sr. Dr. Olindo de Figueiredo.
1.2 - Reapreciação das contas relativamente ao PDA e OCMLP.
- Relativamente ao Partido Democrático do Atalântico foi lida ã sessão o seu
oficio de 7.7.83 onde era comunicado a Comissão Nacional de Eleições que o
referido Partido não tinha dispendtdo quaisquer verbas, no acto eleitoral
de 25 de Abril, pelo concurso aos Círculos Eleitorais da Europa, Fora da Eu
ropa e Lisboa.
A Comissão admitiu tal facto ordenando que se juntassem ao respectivo proces^
so de contas.
Quanto ã Organização Comunista^eninis^a Portuguesa foi explicado que o atw*
zo na entrega das contas devia-se a um incêndio na sede do referido Partido
que havia danificado os seus documentos.
A Comissão aceitou explicação tendo-se escusado Sr. Dr. Rui Assis Ferreira
de tomar posição face ao referido problema, uma vez que não havia acompanha
do o processo relativo as contas dos partidos.
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horas.

Nessa sequência foram enviadas as contas da OCMLP ao Sr. Eng9 Ri
beiro Nunes para apreciação.
E nada mais havendo a tra ta r foi dada a sessão por encerrada as 15.30

Para constar se lavrou a presente acta, que depois de aprovada pela Comis
são vai ser assinada pelo Sr. Presidente, e por mim, Maria de Fãtima Abrnates Men
des, secretario que a redigi.
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