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ATA N.o 317CNE/XV

No dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte teve lugar a reuniã

trezentos e dezassete da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita

na Av. D. Carlos I, n.o 134 - 6." andar, em Lisboa" sob a presidência do Senhor

fuiz Conselheiro Jose Vítor Soreto de Banos e com a presença dos Senhores Drs.

Francisco José Martins, Jose Manuel Mesqúta, loão Tiago Machado, |oão

Almeida, Álvaro Saraiva Mário Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva. -----

A reunião teve início às 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, |oão

Almeida, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Não foram abordados quaisquer assuntos no período antes da ordem do dia. --

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.01 - Ata da reunião plenária n.o 315/CNE/XV, de 11 de fevereiro

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 315/CNE/XV, de 11 de

fevereiro, cuja cópia consta em anexo à presente ata, com os votos favoráveis de

todos os Membros que participaram na reunião a que respeita.

2.02 - Ata da reunião plenária n.' 31-6/CN!flV, de 13 de fevereiro

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n.' 316/CNE/XV, de 13 de

Íevereiro, cuja cópia consta em anexo à presente ata, com os votos favoráveis de

todos os Membros que participaram na reunião a que respeita.

Membros da CNE

2.03 - Dr. Jorge Miguéis - Iniciativa de homenagem

A Comissão, no seguimento do que tem vindo a ponderar, deliberou, por

unanimidade, dirigir à Chanceler do Conselho das Ordens Nacionais o pedido
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de agraciamento, a título póstumo, a Jorge Manuel Ferreira Miguéis, com base

nos seguintes fundamentos:

«A morte inesperaila ib IORGE MÁNUEL FERREIRÁ MIGUÉ\S pos trm a mais ilc 4O

anos de profunda e exemplar iledicação à res publica.

Com uma longa carreira iniciaila e toda ela oioida no setor dos assuntos eleitorais do

Ministéio da Aitministração lntema, IORGE MIGUÉIS foi o jwan técnico que

secretaiou a " Comissão ile elnboração do Projeto de Lei Eleitoral para a Assembleia

Constituinte" em 1974, onde foi ginilo o sistema eleitorul ilo qual, ao longo de toila a sua

oiila ile trabalho e parücipaçao cíaica, permaneceu memóia oioa e atuante.

Foi Dirigmte intermédio e superior do Secretariado Técnico ilos Assuntos para o Processo

Eleitoral (STAPE), organismo que reconhecido como Membro Honoráio da Ordem de

Méito, segurammte muito também pela sua ação.

Absoroido o STAPE na Direc$o-Geral da Administração lnterna e, posteiormmte, na

Secretaia-Geral do Ministéio, aí manteae a responsabilidade maior pelas questões

elcitorais até à sua aposentafu em 2015.

Não houoe, nos 45 anos que lma o re§me democráüco, eleição ou refermdo que, na sua

organização concreta, não tktesse transportailo a sua marca.

Além da iledicaçao, ila competência e ilo esforço profissionais que lhe foram sempre

amplamente reconhecidos, IORGE MIGUÉIS, no estrito domínio dn participaçãa cidadã,

aceitou integrar a Comissão Nacional de Eleições em 1.996, nela se mantendo mesmo

depois de aposentado.

Se, no exercício da suaprofssão e no ilesmztohtimmto ila sua carreira, IORGE MIGUÉIS

merece o reconhecimmto público pelo que do seu contibuto indiztidual suplanta, an

quantidade e qualiilade, o que lhe cabeia por deoer, são os mais ile 20 anos de dedicaçõo

rsoluntáia e esforçada na Comissao Nacional de Eleifies que cumpre sublinhar.

Essa participação de IORGE MIGUÉIS extraoasa ern muito a imagem pública ila sua

ação projetaila pela literatura especializaila que produziu ou on cuja produ$o teoe papel

central: o saber, o equilíbio, a disponibiliilaile e a postura geral de isen$o granjearam-
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lhe tambêm o reconhecimmto dos seus pares, indepefulentemotte ilas naturais

doutrinárias ou de mera opinião.

Ças

]ORGE MANUEL FERREIRÁ MIG UÉlS aiudou, corn o seu conhecimenta e a sua a$a,

a tecer um complexo de saudaoeis relações de amizade e cooperução com a administraSo

eleitoral dos países de expressão portuguesa e contribuiu atiztamente para conformar os

seus sistemas eleitorais, projetando sempre uma imagem de mmpetàtcia e dedicação

solidáias."

AL-INT 2O2O

2.M - Relatório da véspera e do dia da eleição intercalar para a A.F. de Mindelo

§ila do Condeforto) de 16 de fevereiro de 2020

A Comissão tomou conhecimento do relatório em referência, que consta em

anexo à presente ata. --------------

Por fim, a Comissão deliberou, por unanimidade, maniÍestiü o seu

agradecimento e reconhecimento aos Senhores juízes de Direito, Dr. ]osé

Emanuel Guimarães Freitas e Dr.u Susana Rute Torrão Ferreira Cardoso Corlez,

Delegados da CNE nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira,

respetivamente, e aprov€r um voto de louvor pela Íorma isenta e dedicada como

desempenharam essas funções. A Comissão deliberou, ainda, por unanimidade,

comunicar o referido louvor ao Conselho Superior da Magistratota. ----------------

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 11 horas e

30 minutos.

Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada com os votos favoráveis

de todos os Membros presentes e vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por

mim, ]oão Almeida, Secretário da Comissão.--
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O Presidente da Comissão

]osé Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

oão Almeida
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