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JOrllaf da República
DECRETO DO GOVERNO N." 512017

Tendo em conta que Timor-Leste se situa na WaIlacea e
consequentemente

possui

uma riqueza biológica

de 27 de Fevereiro

particulanuente significativa;
REGULAMENTA A CAMPANHA E A PROPAGANDA

ELEITORAL

Sublinhando que incumbe ao Estado proteger o meio ambiente

e preservar os recursos naturais;
Assim,

o processo eleitoral democrático

o Governo resolve, nos tenuos da alínea c) do artigo 116." da

condições de igualdade e respeito pelas leis instituídas, durante
o periodo legalmente estabelecido.

permite aos candidatos a
Presidente da República transmitirem as suas mensagens, em

Constituição da República Democrática de Timor-Leste, o
seguinte:

A Lei Eleitoral para o Presidente da República n" 4/2017 de 23
Fevereiro, na senda da Constituição da República que instituiu

1. Designar o dia 13 de Janeiro como o Dia Nacional do Sân-

as linhas orientadores da conduta dos que participam no
processo eleitoral, veio atribuir ao Governo a regulamentação
de tais matérias, por via de Decreto.

dalo e das Florestas;

Consequentemente, o presente regulamento, seguindo o
2. Detenuinar que o Dia Nacional do Sândalo e das Florestas

é celebrado) nomeadamente. com arealização de atividades

disposto nos artigos 65", n" 3 da Constituição da República e,

6Tda Lei n" 07/06, de 28 de Dezembro, estabelece os princípios
que regem a campanha eleitoral para Presidente da República.

e campanhas de promoção e proteção do Sândalo enquanto

planta emblemática nacional e com elevado potencial

económico bem como campanhas de plantação de árvores

Assim, o Governo decreta, nos termos do disposto no artigo
67" daLei n" 07/06 para valer como Regulamento, o seguinte:

por todo o território nacional;

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

3. O Dia Nacional do Sândalo e das Florestas não se integra

Artigo L"
Âmbito

na lista de Feriados Nacionais ou de datas oficiais
comemorativas para os efeitos defmidos na Lei n." 10/2005,
de 10 de Agosto, alterada pela Lei n." 3/2016, de 25 de

O presente regulamento estabelece o regime aplicável à
campauha eleitoral para a eleição do Presidente da República.

Maio;
Arlig02."
Objecto

4. A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

1.

As disposições do presente regulamento são de cum-

primento obrigatório para todos os candidatos e demais
pessoas físicas ou colectivas.
2. Todos os candidatos têm a responsabilidade de assegurar
Aprovado em Conselho de Ministros em 21 de fevereiro de
2017.

o rigoroso cumprimento do presente regulamento pelos
seus representantes e pessoal da campanha eleitoral.
Artigo 3."
Definição

Publique-se

I. Entende-se por campanha eleitoral o período legal durante

o qual se realizam as actividades definidas como
propaganda eleitoral.
O Primeiro-Ministro,

2. Entende-se por propaganda eleitoral toda a actividade que

vise directa ou indirectamente promover as candidaturas
dos candidatos, nomeadamente, através da publicação de

textos ou imagens que exprimam ou reproduzam o conteúdo
dessa actividade.
Dr. RuiMaria deAraújo
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3. Entende-se por materiais de propaganda eleitoral, os
cartazes, as bandeiras, os panfletos, os textos, os spots
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televisivos ou de rádio, os filmes e todo o tipo de propaganda difundido oralmente pelos meios de comunicação
social ou em público, os objectos promocionais e outros,
usados com o propósito de promover as candidaturas.
Artigo 4."
Período da Campanha Eleitoral

l. O período da campanha eleitoral para a eleição do Presidente
da República tem a duração de quinze dias e tenoina dois
dias antes do dia designado para a eleição.
2. Para efeito do disposto no número anterior, nos dois dias
que antecedem o dia da eleição não se poderá realizar
nenhuma actividade de campanha ou propaganda eleitoral.
Artigo S."
Responsável da campanha eleitoral
Os candidatos designarão um responsável de campanha que
deverá garantir o fiel cumprimento do presente regulamento,
assim como assegurar os contactos com as autoridades
eleitorais) civis e policiais.

CAPÍTULOrr
PRINCÍPIOS DACAMPANHAELEITORAL
Artigo 6."
Princípios da campanha elcito1'31

I.

A campanha eleitoral é conduzida no respeito pelos seguintes princípios:
a) Liberdade de propaganda eleitoral;
b) Igualdade de oportunidades e de tratamento das
diversas candidaturas;
c) Imparcialidade das entidades públicás perante as
candidaturas;.

pessoal ou de género sobre qualquer pessoa ou grupo
de pessoas, nomeadamente, outros candidatos e os
seus apoiantes;
f) Não obstruir trabalho de todos aqueles que detêm
funções no processo eleitoral;
g) Cooperar com todas as autoridades que detenham
responsabilidades no processo eleitoral. em especial,
o STAE, a CNE e o STJ, bem como os oficiais eleitorais,
os fiscais de candidaturas, os observadores eleitorais
(nacionais e internacionais), os profissionais dos órgãos
de comunicação social, as forças de segurança, assim
como os demais candidatos e os seus apoiantes;
h) Abster-se do uso indevido de bens do Estado e de
funcionários públicos para efeitos de propaganda e de
campanha eleitoral;

i) Não utilizar os cargos públicos como instrumentos de
propaganda eleitoral;
j) Respeitar os deveres de neutralidade e de imparcialidade
a que estão sujeitos os funcionários públicos em geral
e, em especial, os funCionários da administração eleitoral
ou os qil"e'com'elà colaborem;
I) Respeitar as datas do calendário eleitoral;
m) Comprometer-se a resolver as disputas relativas à
campanha eleitoral entre as candidaturas. de fonna
pacífica e através do diálogo.
n) Todos os candidatos comprometem-se a denunciar
quaisquer comportamentos que ponham em causa a
obse(~ânda
dos princípios e regras enunciados neste
regulamento. '
Artigo 7."
.
", Órgão de supervisão

d) Transparência e fiscalização das contas eleitorais.
2.

Além dos princípios enunciados no número anterior, no
decurso das actividades de campanha eleitoral; os candidatos) os seus representantes e o pessoal da campanha
eleitoral orientarão o seu comportamento, observando as
seguintes re_gras:
a) Realizar propaganda eleitoral nos tenoos e limites das
leis e dos regulamentos eleitorais;
b) Conduzir a campanha eleitoral de fonoa positiva através
dos seus programas de acção;
c) Contribuir para a infonnação esclarecida e consciente
dos cidadãos eleitores sobre a sua candidatura;
d) Participar no processo eleitoral de forma pacífica,
democrática e transparente;
e) Durante a campanha, usar linguagem que contribua
para um ambiente pacífico, não difamando, ameaçando,
incitando à violência ou dirigindo críticas de natureza

Série 1, N. o 8 B

A Comissão Nacional de Eleições, doravante designada CNE,
verifica o re~peito
pelas'liomas e princípios, aplicáveis desde
o dia da .fixação da data da eleição, e adopta medidas que
garantam ú seu cumprimento e o desenvolvimento pacifico da
campanha eleitoral.
CAPITULOID
LIBERDADEDEPROPAGANDAELEITORAL
Artigo 8.'
. Liberdade de expressão
Durante o perlodo oa campanha eleitoral não pode ser imposta
qualquer l~itaç ão
ou censura à expressão dos princípios e
programas políticos, económicos, sociais e culturais, com
excepção dos que violem a Constituição e as leis em vigor.
Artigo 9."
Liberdade de reunião
1. Durante o período de campanha eleitoral e sem necessidade
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de autorização prévia, os candidatos podem realizar
reuniões, manifestações, comícios, encontros e desfiles

a) Atentatória contra as instituições do Estado e a unidade
da República Democrática de Timor-Leste;

de forma pacífica.
b) Incitadora da violência;
2. Durante o referido perlodo nenhuma pessoa, autoridade ou
instituição pode proibir ou -impedir a realização das

c) Difamatória em relação a qualquer candidato ou

actividades de campauha politica, desde que os mesmos

cidadão;

respeitem o disposto no presente regulamento.

d) Discrinlinatória em relação à raça, ao sexo, à ideologia,

Artigo lO.'
Aviso prévio

à crença religiosa, à posição social e a qualquer facto
que atente contra os direitos humanos.

I. Os responsáveis da campanha devem apresentar à CNE um

calendário de actividades, infonnando-a, com pelo menos
72 horas de antecedência sobre arealização das actividades
de campauha ou de qualquer mudançasobre o calendário
apresentado.

2. Os materiais de propaganda eleitoral não podem ser afixados

em edifícios públicos, religiosos e privados sem prévia
autorização dos proprietários, em edifícios ou locais
considerados como património nacional e em lugares que
impeçam ou dificultem o tráfico e a visibilidade.

2. Os organizadores das actividades referidas no número
anterior informarão, com pelo menos 72 horas de

3. Os candidatos não podem oferecer neuhuma gratificação

antecedência, as respectivas autoridades administrativas
e policiais sobre a sua realização, o horário e o local em que

nem fOl111ular promessas de recompensas aos eleitores. nem
dirigir ameaças de represálias, nem intimidar os eleitores.

estas decorrerão, a fim de serem tomadas as medidas

necessárias de coordenação e segurança.
3. As autoridades civis e policiais coordenarão as suas acções
com os responsáveis da campanha eleitoral de fonna a
evitar a coincidência de actividades de campanha das
diferentes candidaturas.

4. Não podem existir materiais de propaganda eleitoral de fonte

anónima. devendo.todos os materiais, ter a identificação
dos seus autores.
5. A CNE pode mandar retirar os materiais de propaganda que

disponham contra o estabelecido no presente regulamento.
Artigo lI.'
Limitação dc tempo

6.

É estritamente proibido eSlar munido de qualquer tipo de
armas durante as actividades de campanha eleitoral.

As actividades da propaganda eleitoral só podem ter lugar
entre as 08.00 e as 18.30 horas.
Artigo 12.'
Restrições

1. A realização de reuniões, cQmícios e manifestações em
lugares públicos ou abertos ao público situados na
proximidade dos recintos onde estão as sedes dos órgãos
de soberania, as residências oficiais dos titulares dos
órgãos de soberania, as instalações militares e militarizadas,
os estabelecimentos prisionais, edifícios religiosos, as
sedes das representações diplomáticas e consulares, as
sedes dos partidos politicas e as instalações da CNE e do
STAE só é permitida a uma distãncia tal que não interfiram
com o seu funcionamento.
2. A distância referida no número anterior deve ser igualmente
respeitada no que se refere à realização de manifestações
na proximidade dos portos, aeroportos, instalações de
telecomunicação, centrais de produção de energia eléctrica,
depósitos e locais de annazenamento de água, combustível
e material inflamáve1.
Artigo 13.'
Proibições
I. Durante a campanha eleitoral é proibido o uso de linguagem

oral ou escrita que seja:
Série I, N. '8 B

Artigo 14.'
Símbolos c nomes

Os candidatos não podem utilizar nomes ou símbolos das
instituições do Estado nas suas actividades e nos materiais de
campanha e propaganda eleitoral.
Artigo 15.'
Limpeza da propaganda eleitoral
1.

Os candidatos devem retirar todos os materiais de propaganda eleitoral usados durante a campanha eleitoral, no
prazo de uma semana, a contar desde o dia seguinte ao da
realização das eleições.

2. Constitui excepção à previsão do número anterior. os
candidatos que participem numa segunda volta das eleições
presidenciais até à conclusão desta.
3. Caso os materiais de propaganda eleitoral não sejam

retirados na prazo previsto, a CNE solicitará às autoridades
competentes para que se proceda à sua remoção.
4. O custo das operações de limpeza dos materiais de propaganda eleitoral será suportado pelos caudidatos que

violaram o estabelecido no presente artigo.
Segunda-Feira, 27 de Fevereiro de 2017
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CAPÍTUWIV
IGUALDADEDE OPORTUNIDADE EDETRATAMENTO
DAS CANDIDATURAS

respectivos titulares, são transferidos para a primeira
oportunidade ou para o dia imediato. sendo excepcionalmente adicionados ao espaço de campanha eleitoral, logo
no seu início.

Artigo 16.'
Imparcialidade dos meios de comunicação social públicos

Durante a cobertura do processo eleitoral, os meios de
comunicação social de titularidade pública devem respeitar os
princípios de imparcialidade, igualdade de oportunidades e de
tratamento) não podendo discriminar nenhum dos candidatos.
Artigo 17.'
Cobertura e conteúdo das transmissões
Em programas que não sejam expressamente de propaganda
eleitoral) a rádio e a televisão públicas não poderão tnmsmitir,
explícita ou implicitamente, qualquer preferência seja esta
através de mensagens orais ou visuais, em fonna do uso de
cores ou simbologia que possam ser facihnente associadas a
determinado candidato.
Artigo 18.'
Igualdade de acesso aos meios de comunicação social
Os candidatos têm igualdade de acesso à propaganda eleitoral,
às estações de rádio, à televisão e à imprensa escrita pública.

1. As tarifas aplicáveis terão que ser iguais para todos os
candidatos.

2. A infonnação sobre as tarifas deverá ser comunicada pelos
meios de comunicação social à CNE antes do início da
campanha eleitoral.
Artigo 2..,
Espaços públicos
1. Todos os candidatos têm igual direito de usar os espaços
públicos, cumpridos os requisitos previstos nos artigos
10 0 e U o do presente regulamento.
2. Em caso de coincidência quanto à utilização dos espaços
públicos, a CNE realizará um sorteio na presença dos
representantes das candidaturas, caso estas não tenham
chegado previamente a um acordo.
Artigo 23.'
Sondagens e inquéritos de opinião

Artigo 19.'
Direito de antena
1. Durante o período da campanha eleitoral, as estações de
rádio e de televisão públicas reservam aos candidatos igual
tempo de antena.
2. As estações de rádio e de televisão informarão a CNE sobre
o horário previsto para as emissões, com pelo menos três
dias de antecedência fa_ce ao início das transrnissões.
Artigo .0.'
Distribuição do tempo deantena
1. Se vários. candidatos manifestarem a vontade de fazer uso
do direitó de antena durante o mesmo período, será aplicado
o critério da ordem de sorteio a realizar pela estação de
rádio ou de televisão públicas Ila presença dos candidatos
(ou dos seus representantes, devidamente mandatados
para o efeito).
2. Uma vez sorteados, seguir-se-á a ordem do sorteio,
aumentando em "um", cada dia de campanha, o candidato
que iniciará a distribuição de·tempos nesse dia
3. No dia um, o candidato número uin no sorteio terá o primeiro
lugar do tempo de antena, no dia dois,- o candidato número
dois no sorteio terá o segundo lugar, e assim sucessivamente.

4. Nenhum candidato deve s~r prejudicado pela exiguidade
de tempo, pelo que, sem prejuizo do previsto no artigo 4°
do presente regulamento, os tempos de emissão que não
puderem ser realizados por razões não imputáveis aos

Série I, N. o 8 B

Artigo 21.'
Tarifas

Na publicação ou difusão de sondagens e inquéritos de opinião,
devem setespecificados os seguintes dados na ficha técnica:
a identificação do cliente,· o objectivo da sondagem ou inquérito
de opinião, a amostra, a metodologia usada e a empresa ou
péssoa responsável pelo desenho e pela sua execução.

CAPÍfULOv
IMPARCIALIDADE DAS ENTIDADES PÚBLICAS
PERANTEAS CANDIDATURAS
"

'Artigo 24.'
Entidades públicas

Entendi·se pOte entidades públicas o Estado e as demais'
pessoas colectivas públicas de direito público.
Artigo 25.'
Funcionário público
Considera-se funcionário público o cidadão que é recrutado e
nomeado para uma posição permanente na Administração
Pública; a que conespondem deveres e direitos próprios, em
conformidade como disposto na Lei n.' 812004, de 5 de Maio.
Artigo 26.'
Outros funcionários com responsabilidades públicas
Para fins de campanha eleitoral, todos aqueles que não sendo
fu'ncionários públicos mas que prestam serviço para alguma
entidade pública, tais como, funcionários da administração da
justiça, magistrados judiciais e do Ministério Público,
defensores públicos, membros das Forças Annadas e da Polícia
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Nacional de Timor-Leste, encontram-se igualmente abrangidos
pelo presente regulamento.

b) Sociedades com capital exclusivo ou maioritariamente do
Estado;

Artigo 27."
Princípio de imparcialidade

c) Empresas concessionárias de serviços públicos;
d) Pessoas colectivas de utilidade pública ou dedicadas a

1. Os funcionários públicos e demais funcionários com
responsabilidades públicas respeitam o princípio da
igualdade dos cidadãos perante a lei e perante a
Administração Pública.

actividades de beneficência ou de fim religioso;
e) Associações profissionais, sindicais ou patronais;
f) Fundações;

2. No exercício das suas funções, os funcionários públicos e
os funcionários com responsabilidades públicas devem

g) Governos ou pessoas colectivas estrangeiras.

actuar com total imparcialidade perante todas as
candidaturas, abstendo-se de participar e realizar qualquer
actividade de propaganda eleitoral.
Artigo 28."
Uso dos bens públicos e património do Estado

É absolutamente proibido o uso de bens públicos,
nomeadamente, instalações, materiais, veículos, recursos

financeiros e humanos, infonnações e qualquer outro elemento
de propriedade pública, para fins de campaIlha e propaganda

Artig03!."

Regime financeiro
Os candidatos devem possuir contabilidade organizada e

separada para acampanha eleitoral, para os gastos e as receitas
de modo a que seja possível conhecer a sua situação financeira
e verificar o cumprimento das obrigações previstas na lei.
Al"tig032."
Publicidade dos contas da campanha eleitoral

eleitorais.
CAPÍTULO VI
TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS
ELEITORAIS

I. Os candidatos devem apresentar as contas da campanha
eleitoral á CNE que as verificará dentro dos trinta dias
seguintes ao dia da eleição.

2. As contas devem registar todos os movimentos desde a
Artigo 29."

Financiamento da campanha eleitoral
1. As fontes de fmanciamento das campanhas eleitorais dos
candidatos compreendem receitas próprias e receitas
provenientes de financiamento privado.

data da publicação da data da eleição até dois dias depois
do dia da eleição.
3. As contas dos candidatos referentes à campanha eleitoral
devem ser publicadas gratuitamente no Jornal da República,
acompanhadas do parecer da CNE no prazo de quarenta e
cinco dias a partir da sua recepção pela CNE.

2. Constituem receitas próprias:
4. A CNE verificará as contas no prazo de trinta dias.
a) Contribuições feitas por pessoas singulares que apoiam

a candidatura;

5. A CNE poderá contratar especialistas externos para a

assistir.
b) O produto das actividades de angariação de fundos
desenvolvidas pelo candidato;

6. Os candidatos que não cumpram o disposto pelos números
I e 2 são punidos tiOS termos da lei.

c) Os fundos próprios dos candidatos;
Artigo 33.·
Organização contabilística

d) Produto de empréstimos.

3. Constituem receitas de financiamento privado o produto
de heranças ou legados.

I. A organização contabilística dos candidatos deve obedecer
ás regras de uma contabilidade saudável e conter

especiahnente:
4. Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores. os
candidatos poderão beneficiar de outros direitos, desde
que legalmente consagrados.

a) A discriminação das receitas que inclui as previstas no
artigo sobre o fmanciamento da campanha;
b) A discriminação das despesas que inclui:

Artigo 30."

Financiamentos proibidos

i.

Despesas com o pessoal;

É proibido aos candidatos aceitar donativos de:

ii. Despesas com a aquisição de bens;

a) Entidades públicas;

iii. Despesas com a aquisição de serviços;

Série I, N. °8 B
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Artigo 38."
Entrada em vigor

iv. Encargos financeiros com empréstimos;
v.

Outras despesas inerentes às actividades do
candidato;

c) A discriminação das operações de capital referente a:
i.

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal da República.

Investimentos;

Aprovado em Conselho de Ministros em 24 de Fevereiro de
20\7

ii. Devedores e credores.
2. As infonnações discriminadas no número anterior referemse exclusivamente à campanha eleitoral.
3.

Com a finalidade de realizar um acompanhamento
contabilístico transparente, os candidatos abrirão contas
específicas num banco à sua escolha.

4.

Todos os movimentos das contas bancárias devem ser
documentadós, não podendo fazer-se pagamentos em
. numerário. de valor superior a USD I00 (cem dólares
americanos).

Publique-se.

O Primeiro-Ministro

Dr. Rui Maria deAraújo

CAPÍTULOvu
RESOLUÇÃO DE DISPUTAS DA CAMPANHA
ELEITORAL
Artigo 34."
Queixas

O Ministro da Administração Estatal

I. Os candidatos que vejam afectados os seus direitos de
campanha podem apresentar queixa perante a CNE.

Dr. Dionísio Babo Soares
2. A CNE estabelece um sistema de avaliação de queixas,
baseado num regulamento' de procedimentos que ela
própria aprovará.
CAPITULO VIII
IÚCITOELEITORAL
Artigo 35."
Propaganda ilícita
Considera-se propaganda eleitoral iHcita a qne como tal se
encontra tipificada no Código Penal em vigor.

DECRETO DO GOVERNO N."612017

Artigo 36."
Participação de iIIcitos

de 27 de Fevereiro

A CNE participará ao Ministério Público quaisquer actos
susceptíveis de configurar ilícito criminal de que tome
conhecimento.

REGULAMENTA A ORGANIZAÇÃO E O
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VOTAÇÃO E
ESTAÇÕES DE VOTO

CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 37."
Casos omissos
1. Em tudo o que não esteja regulado no capitulo VI do presente regulamento, observar-se-á o disposto na Lei de
Financiamento dos P811idos Políticos.
2. Os demais casos serão resolvidos nos tennos da legislação
aplicáveL
Série L N.08 B

A Lei n." 712006, de 26 de dezembro, relativa à eleição do
Presidente da República, alterada sucessivamente pelas Leis
n" 512007, de28 de março, n." 8120 II, de22 dejunho, n."212012,
de 13 dejaneiro, !l."712012, de I de março en."412017, de23 de
fevereiro, impõe que a estrutura, a organização e o
funcionamento dos Centros de votação sejam regulamentados
por Decreto do Governo.
Assim, o Governo aprova, nos termos do disposto no artigo
67" da Lei n" 4/2017, de 23 de fevereiro, para valer como
Regulamento, o seguinte:
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CAP1TuLoI
ÂMBITO E cONTEúDo
Artigo I'
Âmbito

2. Na ausência de edificios públicos que ofereçam as condições

previstas no número anterior, serão requisitados a sede do
suco ou os centros comunitários.
3. Na impossibilidade de serem assegurados os locais referidos
no presente artigo, o STAE providenciará uma estrutura

O presente regulamento é aplicável á eleição do Presidente da

República e disciplina a organização e o funcionamento dos

na qual possa ser instalado o centro de votação e as
respectivas estações de voto.

centros de votação e das estações de voto.

SECÇÃOI
CENTRO DE VOTAÇÃO

Artigo 6'
Localizações proibidas

É proibida a instalação do centro de votação em:
Artigo 2'
Definiçiio

a) Unidade policial;

Centro de votação é o local onde o eleitor vota e é composto
por uma ou mais estações de voto.

b) Unidade militar;
c) Residência do chefe tradicional;

Artigo 3'

Local de funcionamento
1. Em cada suco funciona pelo menos um centro de votação,

d) Residência privada;
e) Edificio que seja propriedade de um partido político;

podendo o STAE, em função do número de eleitores ou da

distância entre as aldeias que compõem o suco, criar mais
centros de votação, sem prejuízo da salvaguarda do segredo
de voto.
2.

Caso se mostre necessário, cada centro de votação pode

f) Locais de culto ou destinados ao culto;
g) Hospitais ou qualquer edifício ligado ao serviço de saúde,
sem prejuIzo do que se dispõe quanto ao exercIcio do

direito de voto nos estabelecimentos hospitalares.

compreender uma ou mais estações de voto.
Artigo 4'
Divulgaçiio dos locais de fuuciouamento
1. O número e a localização dos centros de votação e das
estações de voto são divulgados pelo STAE até trinta dias
antes do dia da eleição, podendo os mesmos serem
alterados até dez dias antes da data prevista para a

realização da votação.

2c O STAE 30 dias antes do dia da eleição, publica os locais de
funcionamento dos centros de votação e estações de voto
no Jornal da Repúblíca, envia cópia à CNE e divulga a

informação através dos órgãos de comunicação social.
3. Cada centro de votação tem um código formado por cinco
digitas.

Artigo 7'
Divulgação do local devotação

1. O eleitor deve obrigatoriamente votar no suco indicado
como sendo a sua unidade geográfica de recenseamento
no seu cartão de eleitor.
2. Para efeitos do previsto no número anterior, o STAE divulga

a lista dos eleitores por suco, distribuindo ao eleitor uma
senha na qual consta o número de inscrição na lista dos
eleitores que pennitirá confmnaro local onde vota e facilitar
os procedimentos eleitorais no dia da eleição.
3. A divulgação deve decorrer durante o perlodo de 7 dias a
contar da data da publicação dos locais de funcionamento
dos centros de votação.
Artigo 8'

4. Cada estação de voto tem um código fonnado por nove

dígitos, dos quais os cinco primeiros representam o código
do centro de votação e os quatro últimos o número da
respectiva estação de voto.

Apoio às actividades eleitorais
Os órgãos de Administração eleitoral podem solicitar a

assistência de quaisquer serviços e organismos da
5. Os códigos devem constar nas umas, nas listas de votantes
e nas actas de funcionamento, contagem e apuramento
dos votos.

Administração Pública, no âmbito do processo eleitoral.
Artigo 9'

Horário de funcionamento
Artigo 5'
Instalação dos centros de votação

I. No dia da eleição os centros de votação e as estações de

I. Os centros de votação são instalados em edificios públicos,

voto abrem às 7 horas e encerram às 15 horas, funcionando
interruptamente durante este horário.

de preferência escolas, que ofereçam condições de
segurança e de acesso aos eleitores.

2. Depois dessa hora de encerramento apehas podem votar

Série/, N.°8 B
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os eleitores que se encontram na fila à espera de exercer o
seu direito de voto, facto que é verificado pelo controlador
de fila e comunicado ao secretário da estação de voto.

Artigo ]2'
Formação dos oficiais eleitorais

1. A fonnação dos oficiais eleitorais deve ser supervisionada
pela CNE.

SECÇÃO II

OF1CIAIS ELEITORAIS
Artigo lO'
Composição do centro devotação c cstação de voto
I. Cada centro de votação e estação de voto é composto

pelos seguintes oficiais eleitorais:
a) Um presidente, responsável pelo centro de votação e
respetivas estações de voto;
b) Um secretário, responsável pela estação de voto, que

coordena os trabalhos dos oficiais eleitorais da
respectiva estação de voto e responde directamente
ao presidente do centro de votação;
c) Quatro oficiais verificadores de identificação;

2. Os representantes e os fiscais das candidaturas, bem como
os observadores nomeados para o efeito, podem observar
a fonnação sem direito de intervenção.
Artigo 13'
Direitos e deveres dos oficiais eleitorais

1. No dia da eleição e enquanto durar a sua actividade, os
oficiais eleitorais estão dispensados do dever de
comparência ao respectivo emprego ou serviço, sem
prejuízo dos seus direitos ou regalias, incluindo o direito à
retribuição, desde que provem o exercício de funções
através de documento emitido pelo STAE.
2. No exercício das suas funções, os oficiais eleitorais devem
cumprir os seguintes deveres:

d) Um oficial controlador do boletim de voto;

a) Receber a formação ministrada pelo STAE;

e) Um oficial controlador da uma eleitoral;

b) Manter a neutralidade e a imparcialidade em relação a
todas as candidaturas;

1) Um oficial controlador para aplicação da tinta indelével;
g) Dois oficiais controladores de fila.
2.

Na dia da eleição, não sendo passiveI proceder-se às
substituições previstas neste regulamento, a estação de

voto exige tun mínimo de 6 oficiais eleitorais para funcionar.
Artigo 11'
Requisitos para a designação dos oficiais eleitorais

c) Garantir o sigilo quanto a todas as informações de que
venham a ter conhecimento no exercício das suas
funções;

d) Executar, com diligência, as suas tarefas até à conclusão
do processo de votação e apuramento dos resultados.
Artigo 14'
Presidente do centro de votação

1. Os oficiais eleitorais são escolhidos pelo STAE de entre os

eleitores locaisquesejant ci~adãos
ler e escrever.
2. Ninguém pode ser obrigado. a ex<::;r~er
eleitoral.

nacionais e que saibam

funções como oficial
b) Prestar assistência técnica ao centro de votação;

3. Os oficiais eleitorais escolhidos são submetidos a prévia
fonnação ministrada pelo STAE.
4. Conclulda a fonnação, o Dire.ctor Geral do STAE envia à
CNE a relação compÍeta dos oficiais eleitorais considerados
aptos pára o desemperiho das respectivas funções e manda
afixar Aviso com essa informação na porta do edifício do
STAE.

5. Os oficiais eleitorais não podem iniciar o seu trabalho sem
assinar a deClaração de compromisso de guardar sigilo
quanto aos factos de que venham a ter conhecimento no
exercício das suas funções.
6. A decloração referida no número anterior é elaborada pelo
STAE.
Série 1, N. °8 B

c) Utilizar o voto de qualidade nas decisões ou deliberações
da mesa onde haja empate;

d) Verificar a existência de condições para retomar as operações
eleitorais que tenham sido interrompidas por oconência
anormal, calamidade natural ou pe11urbação da ordem
pública;
e) Requisitar a presença das forças de manutenção da ordem
pública e suspender as operações eleitorais em caso de
tumultos, agressões ou violência, quer no local do centro
de votação quer nas proximidades;
f) Mondar retirar as forças de manutenção da ordem pública
quando a sua presença deixar de se justificar;

g) Manda afixar as listas de candidaturas na entrada de cada
estação de voto;
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considerado nulo, assinando-a e guardalldo-o no envelope

h) Dirigir a contagem de votos no centro de votação;

respectivo;

i) Assinar a acta com os resultados da contagem dos votos;
j) Organizar os fiscais das candidaturas que assinarão a acta
do resultado do centro de votação;
k) Encamiuhar as umas para a assembleia de apuramento
municipal;

m) Carimbar com a palavra "Abandonado" no boletim de voto
assim considerado, assinando-a e guardando-o no
envelope respectivo;
n) Carimbar com a palavra "Rejeitado" no boletiro de voto que
assim foi considerado, assinando-o e guardando-o no
envelope

I) Desempenhar as demais funções que lhe são atribuidas por

lei ou regulamento.
Artigo IS'
Secretário da estação de voto
Compete ao secretário da estação de voto:

a) Declarar aberta a estação de voto e verificar a identidade e
as credenciais dos oficiais eleitorais, dos fiscais das
candidaturas, dos observadores e dos profissionais dos
órgãos de comunicação social;
b) Dirigir o processo de verificação das cabines de voto e dos
documentos de trabalho da estação de voto;

c) Mostrar as urnas vazias aos oficiais da mesa, aos fiscais
das candidaturas, aos observadores e aos eleitores
presentes, solicitando, logo de seguida, a um dos oficiais
verificadores de identificação e ao oficial controlador do
boletim de voto que procedam à selagem das urnas,
registando-se os números dos selos correspondentes;

o) Esclarecer, a pedido do eleitor e na presença dos oficiais da
mesa, dos fiscais das candidaturas e dos observadores
eleitorais, acerca do processo de votação, sem influenciar
a opção de voto;

p) Perguntar aos fiscais das candidaturas se têm reclamações
e recebê-las, assim como os protestos a que haja lugar;
q) Assinar; bem como todos os oficiais da estação de voto, os
protestos referidos na alínea anterior;
r) Desempenhar as demais funções que lhe são atribuidas por
lei ou regulamento.
Artigo 16'
Oficia' verificador de identificação
Compete ao oficial verificador de identificação:
a) Identificar o eleitor através do exame do cartão de eleitor;
b) Verificar se o eleitor tem 17 anos feitos no dia da eleição;

d) Mandar afixar na estação de voto, em local visível, o edital
COm a composição da mesa da estação de voto;

c) Inspeccionar as mãos do eleitor de modo a garantir que
este ainda não votou para a eleição em causa;

e) Garantir a liberdade de voto de todos os eleitores;
f) Garantir a manutenção da ordem na estação de voto de
modo a assegurar o bom funcionamento das. operações
eleitorais;

d) Examinar se o cartão de eleitor está actualizado e se o nome
do eleitor consta da lista de votantes do suco onde o eleitor
pretende votar;

g) Mandar sair da estação de voto os cidadãos que ali não
possam votar ou os que já tenham votado;

e)

Informar o oficial controlador do boletim de voto se o
eleitor tem direito a que lhe entreguem o boletim de voto;

h) Não admitir na estação de voto os eleitores que se
apresentem manifestamente alcoolizados ou drogados, que
sejam doentes mentais notoriamente reconhecidos ou que
sejam portadores de qualquer tipo de anua;

f)

Desempenhar as demais funções que lhe são atribuidas
por lei ou regulamento.

i) Proibir qualquer tipo de propaganda dentro da estação de
voto e até uma distância de 100 metros;

j) Autorizar, a pedido do eleitor, a entrega de novo boletim de
voto porque este errou no seu preenchimento ou, por
inadvertência, o deteriorou, devendo a ocorrência ser
registada na acta;

Artigo 17'
Oficial controlador de boletim devoto
Compete ao oficial controlador do boletim de voto:
a) Carimbar e assinar no verso do boletim de voto;

b) Entregar o boletim de voto ao eleitor;
c) Indicar e encaminhara eleitor para a cabine de voto;

k) Carirobar com a palavra "Cancelado" no boletiro de voto
que foi devolvido, assinando-o e guardando-o no envelope
respectivo;

d) Entregar ao eleitor novo boletim de voto, a pedido deste,
em caso de deterioração ou erro no seu preenchimento;

1) Carimbar com a palavra "Nulo)) no boletim de voto

e) Infonnar o secretário da estação de voto sobre a inutilização

Série 1, N. °8 B
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do primeiro boletim de voto, confonne descrito na alínea
anterior;

f) Desempenhar as demais funções qne lhe são atribuídas por
lei ou regulamento.
Artign IS"
Oficial controlador da uma eleitoral
Compete ao oficial controlador da uma eleitoral:

Artigo 21"
Incompatibilidades
Não podem ser designados oficiais eleitorais o Presidente da
República, os Deputados, os membros do Governo, os
funcionários públicos, os membros das F-FDTLe da PNTL, os
magistrados judiciais e do Ministério Público, as autoridades
religiosas, os membros da CNE, o Provedor de Direitos
Humanos e Justiça e os seus Adjuntos, os candidatos e os
fiscais das candidaturas.

CAPITULOII

a) Assegurar a guarda e segurança da uma eleitoral;

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
b) Assegurar que o eleitor coloca apenas 1 boletim de voto na
uma eleitoral;
c)

Artigo 22"
SubsHtuição dos oficiais eleitorais

Desempenhar as demais funções que lhe são atribuídas

por lei ou regulamento.
Artigo 19"
Oficial controlador para a aplícação de tinta indelével
Compete ao oficial controlador para a aplicação de tinta
indelével:

I. Se no dia da eleição e até 30 minutos antes da hora marcada
para a abertura da estação de voto não tiver sido possível
constituir a mesa por não estarem presentes os oficiais
eleitorais indispensáveis ao seu funcionamento, o
representante do STAE deve designar substitntos de entre
os eleitores locais de reconhecida idoneidade.

b) Pedir ao eleitor que abandone a estação de voto depois de
ter votado;

2.· Se, após a constituição da mesa da estação de voto, verificarse a falta de um dos oficiais eleitorais, o presidente do
centro de votação substitui-o por qualquer eleitor de
reconhecida idoneidade que aí se encontre, mediante a
concordância da maioria dos oficiais eleitorais e fiscais
das candidaturas presentes.

c)

3.

.a) Aplicar a tinta indelével no dedo indicador da mão direita
do eleitor que tenha exercido o respectivo direito de voto;

Desempenhar as demais funções que lhe são atribuídas
por leLou regulamento.
Artigo 20"
Oficial corttnllador de fila

Compe!c ao oficial controlador de ma:
a) Organizar a fila de eleitores que seencontram ã espera de

Na ausência do presidente do centro de votação, este é
substituído pelo secretário da primeira estação do voto do
rcspectivo centro de votação que, por sua vez, é substituldo
por um dos oficiais verificadores de identificação da
respectiva estação :de voto;

4. Após a substituição, considera-se sem efeito a designação
dos oficiais eleitorais faltosos, devendo o presidente do
centro de votação:comunicar os seus nomes ao STAE.

. votar de modo a que apenas as pessoas autorizadas entrem
na estação de voto;

5. Todas as substituições devem constar expressamente em
acta.

I

b) Pedir ao eleitor que tenha na mão o cartão de eleitor

actualizado para mostrar ao oficial verificador de
identificação;
c) Verificarãs 15 horas do dia da eleição qual oúltimo eleitor
na fila e comunicar esse facto ao secretário
que se ~ncontra
da estação de voto para que ninguém mais seja admitido a
votar.
d) Desempenhar as demais funções que para o mesmo se

Artigo 23"
Proibição-de presença no centro de votação
1. Não são admitidos no centro de votação e nas estações de
voto os eleitores que se apresentem com sintomas visíveis
de consumo de alcool ou sob o efeito de drogas, os que
sejam portadores de qualquer arma e os que, por qualquer
[anua, perturbem a ordem e a disciplina, sem prejuízo da
eventual responsabilidade criminal.

encontrem previstas em lei, regulamento ou por
detenninação superior e que não se encontram atribuídas
a outro órgão.
Sériel,N.08B

2. É proibida a venda e o consumo de bebidas alcoolicas no
raio de 100 metros do Centro de Votação.
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3.

exercido o seu direito de voto e não sejam fiscais de candidaturas, profissionais dos órgãos de comunicação social ou
observadores devidamente credenciados.
4.

Artigo 27°
Entrada em vigor

Não são, ainda, admitidos no centro de votação e nas
estações de voto os cidadãos eleitores que já tenham

A presença de elementos da PNTL, de observadores,
nacionais ou intemacionais. de fiscais de candidaturas e
de profissionais de comunicação social nos centros de
votação e estações de voto rege-se por regulamento

o presente Decreto do Governo entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros em 24 de Fevereiro de
2017.

próprio.
Publique-se.
Artigo 24"
Proibição de propaganda
1. É proibido, no dia da eleição, todo o tipo de propaganda
eleitoral dentro do local em que funcione o centro de
votação ou estação de voto e no seu exterior até à distância
de 100 metros.

2. Constitui propaganda eleitoral, nomeadamente, a exibição
de autocolantes, camisolas, panfletos, sImbolos, sinais,
distintivos, cartazes entre outros, assim como actividades
de promoção de candidaturas.

o Primeiro-Ministro,

Dr. Rui Maria deAraújo

O Ministro da Administração Estatal,
3. O presidente do centro de votação solicita à PNTL que
retire a propaganda que esteja em violação do disposto no
n° I do presente artigo.
4. Os fiscais de candidatura não podem levar nenhum súuholo
ou objetos que os identifiquem com as candidaturas.

Dionísio Babo Soares

5. No caso do número anterior, o secretário do centro de
votação ordena ao fiscal que retire os slmholos ou objectos.
Em caso de desobediência, o secretário do centro de
votação apreende a acreditação do fiscal e pedirá que o
mesmo deixe a estação de voto, anotando a incidência na
acta das operações eleitorais.
Artigo 25"
Dever de segredo nas operações das assembleias de
apuramento

1. Todos os membros das assembleias de apuramento,
delegados da CNE e os operadores de sistema infonnàtico
que desempenhem funções nos centros e nas assembleias
de apuramento. municipais ou nacional, estão obrigados a
guardar segredo sobre todos os dados, informações e
documentos de que tomem conhecimento no exercício das
respectivas funções.
2. Cada uma das pessoas abrangidas pelo disposto no número
anterior assina uma declaração de segredo antes de iniciar
as operações das respectivas assembleias.

de 27 de Fevereiro
APROVAOSPROCED~NTOSDEVOTAÇÃO,

CONTAGEM DOS VOTOS E APURAMENTO DOS
RESULTADOS

Os procedúuentos de votação e contagem de votos afiguramse detenninantes para a concretização do sufrágio nos centros
de votação e respectivas estações de voto.

De igual modo, o apuramento dos resultados eleitorais só se
afigura passiveI graças ao cumprimento estrito de
procedimentos técnicos que o viabilizem e que encontram
amparo no presente diploma.

Artigo 26"
Revogações

São revogadas todas as nonnas que contrariem o presente
regulamento.
Série l,N.oS B

DECRETO DO GOVERNON." 712017

Estabelecem-se, entre outras) as regras de atinentes ao exercício
do direito de voto, às operações preliminares de votação, ao

Segunda-Feira, 27 de Fevereiro de 2017

Página 13

Jornal da República
procedimento de identificação do eleitor e do modo como este
exerce o seu sentido de voto, o encerramento do centro de
votação e o apuramento nas assembleias de apuramento

regional, ffillllicipal e nacional.
Assim,

o Governo decreta, ao abrigo do previsto no li.o 4 do artigo
39°-A da Lei n.' 7/2006, de26 de Dezembro, alterada pela Lei
n.' 512007, de28 de Março, pela Lei n.' 8/2011, de22 de Junho,
pela Leí n.' 2/20 12, de 13 de Janeiro,pela Lei n.' 7120 12, de I de
Março, e pela Lei n.' 4120 17, de 4 defevereiro, para valer como
Regulamento, o seguinte:

Artigo L'
Objecto e âmbito de aplicação

o presente decreto aprova as regras a que se subordinam a
votação, à contagem de votos e o apuramento de resultados
para as operações de eleição do Presidente da República que
se realizem em território nacional.

Artigo 6.'
Códigos de identificação dos ceutros devotação e das
estações de voto

urnas e nas listas de;eleüores, bem como nas actas de
funcionamento, contagem e apuramento dos votos.

I. Gozam de capacidade eleitoral activa os cidadãos timorenses
maiores de dezassete anos.
2. Para o exercício do direito de voto é condiç~o

2. O código previsto pelo número anterior é atribuldo um
código fonnado por cinco dígitos e a cada estação de voto
corresponde um "código fonnado por nove dígitosJdos
quais os cinco primeiros representam o código do centro
de votação e os quatro últimos o número da respectiva
estação de voto, pennitindo-se, por essa via, a identificação
individualizada -de cada centro de ,votação e estação de
voto que ú identifica.
3. Os códigos. referidos nos números anteriores constam nas

Artigo 2.'
Capacidade elcitoral activa

AI·tigo 7.'
Horário de funcionamento

obrigatória a

inscrição no recenseamento eleitoral.
Capítulo II
Organização do processo eleitoral
Secção I
Centros de votação e estações de voto
Artigo 3.'
Centro de votação

I. No dia da eíeição' os centros de votação e as estações voto
abrem às sete horas e encerram às quinze horas,
funcionando ininterruptame:nte'durante esse período.
2. Após a hora de encerramento dos centros de votação,
prevista pelo número anterfur;'só podem votar os eleitores
que se encoritfa1íl'-na'fila>à~6-sperade
exercer o seu direito
de voto, facto que é verificado pelos dois controladores
de fila e comunicado ao pfcsidcnte do centro de votação.
r

Designa-sepor centro de votação o local onde o eleitor
exerce o seu direito de voto.

2. O centro de votação pode integrar uma ou mais estações de
voto.
Artigo 4.'
Localde funcionamento

Os centros de votação funcionam nos locais que para o efeito
forem determinados nos tennos do Decreto do Governo que
aprov.a a organização e o funcionamento dos centros de
, votação e das estações de voto.
ArtigoS.'
Lista dos centros de votação e d~s estações de voto

I. O número e a localização dos centros de votação e estações
de voto são divulgados pelo STAE até trinta dias antes do
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2. O STAE envia uma cópia fiel da lista completa dos locais de
funcionamento dos centros de votação e estações de voto
à Comissão Nacional de Eleições, adiante designada por
CNE, e aos órgãos de cOlmmicação social para que procedam
à sua divulgação.

I. A cada centro de votação e estação de voto é atribuido um
código numérico que o identifica.

Capítulo I
Disposições gerais

I.

dia da eleição, podendo os mesmos serem alterados até
dez dias antes da data prevista para a realização da votação.

I:n'~'-.,

Artigo 8.'
Local onde o eleitor exerce o seu direito de voto

Em tenitório nacional cada eleitor vota no centro de votação
do Suco indicado no respectivo caltão de eleitor.
Artigo 9.'
Proibição de presença Jiocentfo devotação

I. Não são admitidos no centro de votação e nas estações de
voto os eleitores que apresentem sintomas visíveis de
. consumo de álcool ou que se encontrem sob o efeito de
estupefacientes, os que sejam portadores de quaisquer
armas de fogo ou objectos contundentes, bem como os
que, por qualquer meio, perturbem ou tentem perturbar a
ordem e a disciplina no local de votação e imediações, sem
prejufzo da eventual responsabilidade criminal.
2. Não são, ainda, admitidos no centro de votação e nas
estações de voto os cidadãos eleitores que já tenham
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exercido o seu direito de voto e que não sejam fiscais das

votação ou estação de voto em que os mesmos exercerão
funções.

candidaturas, profissionais dos órgãos de comunicação

social e observadores eleitorais devidamente credenciados.
Artigo lO.'
Proibição de propaganda eleitoral
l. É proibido, no dia da eleição, todo e qualquer tipo de
propaganda eleitoral dentro do local onde funcione o centro
de votação ou estação de voto e até cem metros de distância
dos centros de votação.

2. Constitui propaganda eleitoral, nomeadamente, a exibição
de autocolantes, camisolas, panfletos, símbolos, cartazes,
emblemas, siglas, bandeiras, entre outros, assim como as
actividades de promoção das candidaturas, no âmbito do
processo eleitoral em curso.

3. A verificar-se a existência de propaganda eleitoral que, de
fonna clara, viole o disposto no li.o 1 do presente altigo,
compete ao presidente do centro de votação ordenar que
se retire a propaganda em causa.

4. Os fiscais das candidaturas, não podem, em circunstância
alguma, apresentar-se no centro de votação com símbolos
ou objectos que os identifiquem como pertencendo a
determinada candidatura.
5. A verificar-se o disposto no número anterior, o presidente
do centro de votação ordena ao fiscal que retire os
elementos identificativos da candidatura em causa e, em
caso de desobediência, o presidente do centro de votação
apreende a acreditação do fiscal e ordena que o mesmo
abandone o centro de votação) registando-se a ocorrência
na acta das operações eleitorais.

3. Os candidatos ao preenchimento das vagas para exercerem
as funções de oficiais eleitorais são pré-selecionados pelo
Director Municipal do STAE na unidade geográfica de
recenseamento eleitoral onde se localizará o centro de
votação em que os oficiais eleitorais desempenharão
funções.
4. Concluído o processo de pré-selecção, o Director Municipal
do STAE envia ao Director-Geral do STAE a relação
completa dos candidatos considerados aptos ao
desempenbo das funções de oficial eleitoral, acompanhada
dos respectivos Curriculum Vitae.

5. Metade dos candidatos selecionados deve ser do sexo
feminino.
6. Com base nainformação prevista no n.o 4, o Director-Geral
do STAE, depois de auscultar a CNE, nomeia os oficiais
eleitorais que exercerão funções nos centros de votação.
7. Ninguém pode ser obrigado a exercer as funções de oficial
eleitoral contra sua livre e expressa vontade.
8. A selecção dos candidatos ao desempenho das funções de
oficiais eleitorais é supervisionada pela CNE.
Artigo 13.'
Formação dos oficiais eleitorais
l.

Secção II
Oficiais eleitorais
Artigo II.'
Oficiais eleitorais

1. Consideram-se oficiais eleitorais os cidadãos nacionais que.
tendo sido previamente selecionados pelo STAE,
asseguram o funcionamento dos centros de votação e
estações de voto durante o processo eleitoral.
2. No dia da eleição e enquanto durar a sua actividade, os
oficiais eleitorais que sejam funcionários públicos) agentes
ou trabalhadores da Administração Pública da República
Democrática de Timor-Leste, são dispensados do dever
de comparência no local de trabalho, sem prejuízo dos seus
direitos ou regalias) incluindo o direito à retribuição, desde
que provem o exercício de funções através de documento
emitido pelo STAE.
Artigo 12.'
Selccçãodos oficiais eleitorais

1. Os oficiais eleitorais são escolhidos pelo STAE de entre os
eleitores recenseados na unidade geográfica de
recenseamento eleitoral onde se localizará o centro de
Série 1, N. 08 B

2. Só podem ser oficiais eleitorais os cidadãos que saibam ler,
escrever e que possuam conhecimentos elementares de
aribnética.

Os candidatos seleclonados pelo STAE para o exercicio
das funções de oficiais eleitorais são· previamente
submetidos a uma formação preparada e realizada pelo
STAE, sob a supervisão da CNE.

2. Os oficiais não podem -iniciar funções sem assinar a
declaração de compromisso, na qual atestam guardar sigilo
em relação aos factos, informações e procedimentos
eleitorais de que venham a tomar conhecimento no exercício
das suas funções.
3. A declaração de compromisso é elaborada pelo STAE e
vincula oficial eleitoral até à conclusão do processo
eleitoral para o qual este se encontra a prestar serviço.

o

4. Os representantes e os fiscais das candidaturas, bem como
os observadores nacionais e internacionais podem
acompanhar afonnação, sem direito de intervirem na mesma.
Artigo 14.'
Deveres dos oficiais eleitorais

1. No exercício das suas funções, os oficiais eleitorais estão
vinculados ao cumprimentos dos seguintes deveres:
a) Frequentar a acção de formação realizada pelo STAE;
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b) Manter um comportamento de neutralidade e de
imparcialidade em relação a todas as candidaturas;

c) Mandar afixar a relação nominal dos candidatos na entrada
do centro de votação;

c) Garantir o sigilo quanto às informações de carácter

d) Prestar as informações e transmitir as orientações de selViço
necessárias para o bom desenrolar das operações eleitorais
no centro de votação que preside;

reservado de que tome conhecimento no exercício das
suas funções;
d) Executar, com zelo e diligência, as suas tarefas até à
conclusão do processo eleitoral;

e) Suspender as operações eleitorais em caso de tumultos,
agressões ou violência, quer no centro de votação quer
nas imediações deste;

e) Reportar superiormente qualquer irregularidade

detectada durante o processo de votação, contagem e
apuramento dos resultados;

f)

Dirigir a contagem dos votos e o apuramento inicial dos

resultados no centro de votação;

f) Cumprir escrupulosamente as orientações emanadas
superiOlmente.

g) Exercer o voto de qualidade sempre que se afigure

2. O incumprimento dos deveres por parte dos oficiais eleitorais
implica a sua responsabilização nos tennos da legislação
em vigor.

h) Assinar a acta com os resultados da contagem dos votos

Artigo 15.'
Composição dos centros de votação edas eslações de volo
1. Cada centro de votação e estação ·de voto é composto

pelos seguintes oficiais eleitorais:
a) Um presidente do centro de votação, responsável pelo
centro de votação e respectivas estações de voto;
b) Um secretário da estação de voto, responsável pela
estação de voto, qne coordena os trabalhos dos oficiais

da estação de voto e responde directamente perante o
presidente do centro de votação;
c) Quatro oficiais verificadores de identificação;

necessário;

no centro de votação;
i) Organizar os fiscais das candidaturas do centro de votação
que assinam a acta das operações de contagem e apuramentodos: resultados;
j)

Anunciar os resultados da contagem e do apuramento
inicial eafixar-uma cópia dos mesmos em local visLvel nas
instalações onde funciona o centro de votação;

k) Garantir o empacotainento e a entrega de todo o material
eleitoral na assembleia de apuramento municipal ou
regional;
I) Desempenhar aS demais fnnções que para o mesmo se

encontrem·.previstas em lei, regulamento ou por
determinação superior e que não se encontram atribuídas
a outro ·órgão.

d) Um oficial controlador do boletim de voto;

Artigo 17.'
Secretário da estação de valo

e) Um oficial controlador da nma eleitoral;

Compete ao secretário da estação de voto:
f) Um oficial controlador para a aplica9ão da tinta
indelével; ..

a) Declarar:aberta a estação de voto e verificar a identidade e

credenciais dos oficiais eleitorais, dos fiscais das
g) Dois oficiais controladores de fila.
2, A estação de voto pode funcional' com a presença de, pelo

menos, seis oficiais eleitorais.
3. Em caso de falta de um dos oficiais eleitorais, a substituição
procede-se nos tennos do artigo 24. 0
Artigo 16.'
Presidente do cenlro de votação

Compete ao.presidente do centro de votação:
a) Declarar aberta a estação de voto e verificar a identidade e

credenciais dos secretários das estações de voto;
b) Assegurar o bom funcionamento do centro de votação nos
tennos da lei e dos regulamentos em vigor;
Série 1, N. o 8 B

candidaturas que desempenhem funções na estação de
voto, dos observadores e dos profissionais dos órgãos de

comunicação social;
b) Dirigir o processo de verificação das cabines de voto e dos
docnmentos de trabalho da estação de voto;

c) Mostrm;· as umas vazias aos oficiais da mesa, fiscais das
candidaturas, observadores e aos eleitores presentes,
solicitando em seguida,a um oficial verificador de
identificação e ao oficial controlador de nma eleitoral que

proceda,m à selagem das urnas e ao registo dos números
dos selos c01Tespondentes;
d) Mandar afixar na estação de votação, em local visível, o
edital com a composição da mesa da estação de voto;
e) Garantir a liberdade e o segredo de voto de todos os

eleitores;
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f) Garantir a manutenção da ordem na estação de voto de

modo a assegurar o bom andamento das operações
eleitorais;

da lista de eleitores daquela unidade geográfica de
recenseamento eleitoral;
c) Verificar se o eleitor cumpre o requisito legalmente exigido

g) Infonnar o presidente do centro de votação sobre a existência
de condições para retomar as operações eleitorais que

de idade mínima de dezassete anos completos no dia da
eleição;

tenham sido interrompidas por ocorrência anormal,

calamidade natural ou perturbação de ordem pública;

d) Inspeccionar as mãos do eleitor com vista a garantir que

ainda não votou para a eleição em causa;
h) Mandar sair da estação de voto os cidadãos que ali não
possam votar ou os que já tenham votado;
i)

Não admitir na estação de voto os eleitores que se
apresentem manifestamente alcoolizados ou sob o efeito
de estupefacientes, que sejam notória e publicamente

reconhecidos comodementes ou que sejam portadores de
qualquer tipo de objecto contundente;
j) Proibir qualquer tipo de propaganda dentro da estação de
voto e até uma distância de vinte e cinco metros, reconendo
para o efeito ás forças de segurança policial;

k) Autorizar a entrega de novo boletim de voto ao eleitor, a
seu pedido, por este se ter enganado no seu preenchimento
ou, por inadvertência, o ter deteriorado, devendo a

e) lnfonnar o oficial controlador do boletim de voto se o eleitor
tem direito a que lhe seja entregue o boletim de voto;
f) Desempenhar as demais funções que para o mesmo se

encontrem previstas em lei, regulamento ou por deteIminação superior e que não se encontram atribuídas a outro
órgão.
Artigo 19,'
Oficial controlador do boletim de volo
Compete ao oficial controlador do boletim de voto:
a) Carimbar e assinar no verso do boletim de voto;

ocorrência ser registadana respectivaacta;
b) Entregar o boletim de voto ao eleitor;
l) Carimbar o boletim de voto que foi devolvido com a palavra

"cancelado" assinando-o e guardando-o no envelope
respectivo;
m) Prestar os esclarecimentos necessários, a pedido do eleitor,
e na presença dos oficiais eleitorais, dos fiscais das
candidaturas e dos observadores eleitorais, acerca do
processo de votação, sem contudo influenciar o sentido
de voto do eleitor;

c) Prestar ao eleitor a quem haja sido entregue um boletim de

voto e na presença dos fiscais e dos observadores que se
encontrem presentes na estação de voto, as infolmações e
os esclarecimentos que aquele lhe solicite sobre a fonna
de exercer o direito de voto, sem indicar, no entanto,
qualquer preferência ou o sentido de voto a favor de um
candidato;
d) Indicar e encaminhar o eleitor para a cabine de voto;

n) Perguntar aos fiscais das candidaturas se têm reclamações

a apresentar;

e) Entregar novo boletim de voto ao eleitor, a pedido deste,

o) Receber os protestos e as reclamações a que haja lugar,

devendo assiná-los assim como todos os oficiais da estação
de voto;
p) Desempenhar as demais funções que para o mesmo se

encontrem previstas em lei, regulamento ou por
determinação superior e que não se encontram atribuidas
a outro órgão.
Arligo 18,'
Oficial verificador de identificação

Compete ao oficial verificador de identificação:
a) Identificar o eleitor através do exame do cartão de eleitor
actualizado e verificar se os dados do eleitor constam da
lista de eleitores daquela unidade geográfica de
recenseamento eleitoral;
b) Na ausência do cartão de eleitor, identificar o eleitor através
do exame do bilhete de identidade ou do passaporte
timorense e confmnar se os dados desse eleitor constam
Série 1, N. o 8 B

em caso de deterioração ou erro no preenchimento, obtida
a autorização do secretário da estação de voto;
f) Desempenhar as demais funções que para o mesmo se

encontrem previstas em lei, regulamento ou por detenninação superior e que não se encontram atribuídas a outro
órgão.
Artigo 20,'
Oficial conlrolador da urna eleitoral

Compete ao oficial controlador da urna eleitoral:
a) Garantir a guarda e a segurança da uma eleitoral;
b) Assegurar que o eleitor coloca apenas um boletim de voto

na urna eleitoral;
c) Desempenhar as demais funções que para o mesmo se
encontrem previstas em lei, regulamento ou por
determinação superior e que não se encontram atribuídas
a outro órgão.
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da República, os Deputados, os membros do Governo, os
funcionários, agentes e trabalhadores da Administração
Pública da República Democrática de Timor-Leste, os
membros das FALINTlL-Força de Defesa de Timor-Leste e
da Polfcia Nacional de Timor-Leste, os magistradosjudiciais
e do Ministério Público, as autoridades religiosas, os
membros da CNE, os candidatos e os fiscais das
candidaturas.

Artigo 21."
Oficial controlador da aplicação de tinta indelével
Compete ao oficial controlador da aplicação de tinta indelével:
a) Após a introdução do boletim de voto na uma, pelo eleitor,
marcar com tinta indelével o dedo indicador da mão direita
do eleitor, até à cutícula, depois deste ter exercido o seu
direito de voto e certificar-se que a tinta secou;

2. O disposto pelo número anterior não inclui os diplomatas.
b) Na ausência do dedo indicador da mão direita do eleitor,
marcar com tinta indelével, até à cutícula. outro dedo da
mesma mão ou, na ausência da mão direita, um dedo da
mão esquerda do eleitor e certificar-se que a tinta secou;
c) Na ausência das duas mãos, marcar com tinta indelével a
eXh"emidade de um dos membros superiores do eleitor;
d) Pedir ao eleitor que abandone a estação de vO,to depois de
votar;
e) Desempenhar as demais funções que para o mesmo se

encontrem previstas em lei, regulamento ou por
detelminação superior e que não se encontram atribuídas
a outro órgão.

Artigo 24."
Substituição dos oficiais eleitorais
1. Se no dia da eleição e até trinta minutos antes da hora
marcada para a abertura da estação de voto, não estiverem
presentes os oficiais eleitorais nomeados pelo DirectorGeral do STAE, o presideute do centro de votação comunica
esse 'facto ao Director Municipal do STAE.
2. O Director Municipal do STAE nomeia para substituir os
oficiais eleitorais faltosos qualquer eleitor de reconhecida
idoneidade, mediante a concordância da maioria dos oficiais
eleitorais que se encontrem presentes.

3.
Artigo 22."
Oficial controlador de fila
Compete ao oficial controlador de fila:
a) Organizar a fila de eleitores que se eucontrem ã espera para
votar de modo a que apenas as pessoas autodzadas entrem
na estação de voto;
b) Pedir ao eleitor que tenha na mão o cartão de eleitor
actualizado ou, na ausência deste, o bilhete de identidade
ou o passaporte timorense, com o propósito de o exibir
perante o oficial verificador de identificação;
c) Verificarãs quinze horas do dia da eleição qual o último
eleitor que se encontra na fila para votal~
de modo a que
nos tennos da lei não. se adrp.ita a votação de outrem para
além daquele;
d) Solicitar aos fiscais das candidaturas eaos observadores
eleitorais que' exibam a sua identificação e a credencial
emitida pelo STAEe que osautoriZà a acompanharem o
processo eleitoral em curso;

Na ausência do presidente do centro de votação, este é
substituído pelo secretário da primeira estação de voto do
respectivo centro devotação que, por sua vez, é substituído
por um oficial verificador de identificação, escolhido pela
maioria dos oficiais eleitorais presentes nessa estação de
voto.

4. Após a$ubstituição, considera-se sem efeito a designação
dos .oficiais eleitorais faltosos, devendo o presidente do
centro de votação comunicar os seus nomes ao STAE.

5.- Tod'ils as

s,t~b~tituições

devem constar expressamente em

acta.
Artigo 25."
.' ;Manutel1ção da ordem e da disciplina
Cabe ao 'presidente de cada centro de votação e ao secretário
de cadaestação:devoto, com o apoio dos demais oficiais
eleitorais, tomar as providências necessárias que garantam a
m;~muteiiçã(f;da
ordem e disciplina durante as operações
eleitorais de modo a salvaguardar-se a liberdade de voto e o
seu regular exercício.
Secção UI
Boletins de voto

e) Solicitar ,30S profissionais dos órgãos de comunicação social
que exibam a sua identificação e a credencial emitida pelo
STAE e que os habilita a realizar a coberturajornalística do
processo eleitoral em curso;.

f) Desempenhar as demais funções que para o mesmo se
encontrem previstas em lei, regulamento ou por
detenninação superior e que não se encontram atribuídas
a outro órgão.

I

Artigo 26."
Definição

o boletim 'devoto tem fonua rectangular, com a

dimensão
apropriada para nele caber a indicação de todas as candidaturas
e é impresso'enl papel branco, liso e não transparente.
Artigo 27."
Elementos integrantes

Artigo 23."
Iucompatibilidades
1.
1. Não podem ser designados oficiais eleitorais o Presidente
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Em cada boletim de voto são impressos os nomes dos
candidatos, e a cores, as respectivas fotografias e o símbolo
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por estes livremente escolhido, dispostos horizontalmente,
pela ordem que tiver sido sorteada, de acordo com o modelo
proposto pelo STAE e aprovado pela CNE.
2. Os nomes dos candidatos são dispostos horizontalmente
no boletim de voto, de acordo com o sorteio realizado pelo
STJ, constando á frente deste a respectiva fotografia e á
frente desta um quadrado no qual o eleitor manifesta o seu
sentido de voto.
Artigo 28.'
1l"ensporte dos boletins de voto
I. Depois de produzidos, os boletins de voto são entregues
pelo Director-Geral do STAE aos Directores Municipais
do STAE que são responsáveis pelo seu transporte para

os municípios.
2. O transpDl1e dos boletins de voto realiza-se pelo meio de
transporte mais expedito e seguro, podendo ser
acompanhado pela Polícia Nacional de Timor-Leste.
3. Os Directores Municipais do STAE asseguram a distribuição
dos boletins de voto pelos centros de votação, de acordo
com o plano operacional aprovado pelo Director-Geral do
STAE.
4. Os Directores Mwlicipais do STAE promovem a distribuição,
por cada centro de votação, de um número de boletins de
voto conespondente ao número de eleitores que naquele
se encontra inscrito para poder exercer o respectivo direito
de voto, acrescido de 10% deste número.

5. O transporte e a distribuição dos materiais referidos no
número anterior é supervisionado pela CNE.
Capílulo m
Processo de votação

2. As entidades empregadoras dos funcionários públicos,
agentes da Administração Pública ou dos trabalhadores a

que alude o número anterior,enviam ao STAE, até vinte
dias antes da data designada para a eleição, a relação
nominal completa dos respectivos funcionários e agentes
da Administração Pública que prestam serviço no âmbito
do processo eleitoral e identificam o local onde tal serviço
será realizado.
3. Nos centros de votação' encontra-se disponível uma lista
dos eleitores inscritos noutras unidades geográficas de
recenseamento eleitoral mas que podem exercer o direito
de voto nesse centro de votação, ao abrigo do disposto
nos númerOS anteriores.
Artigo 31.'
Liberdade eseg,·edo de voto

1. O voto é livre e ninguém pode ser obrigado a revelar, dentro
ou fora do centro de votação ou estação de voto, em quem
votou ou em quem vai votar.
2. A cabine de voto deve ser posicionad.a de modo a garantir
o segredo de voto do eleitor.
Artigo 32.'
Eleitor invisual ou portador de deficiência
1. O cidadão eleitor invisual ou portador de deficiência fisica
que não lhe pennita votar sozinho, pode exercer o seu
direito de voto acompanhado por outro cidadão eleitor por
si escolhido.
2. O acompanhante está obrigado a manter sigilo quanto ao
sentido de voto do eleitor cego ou deficiente.

Secção I
Regras gerais

3. O secretário da estação de voto deve aferir se o acompanhante foi livremente escolhido pelo eleitor para o acompanhar
no exeréício do seu direito devo~o.

Artigo 29.'
Direito de voto

1. Todo o cidadão maior de dezassete anos tem o direito de
votar e de ser eleito.
2. O exercicio do direito de sufrágio é pessoal e constitui um
dever cívico.
3. O direito de voto é exercido directa, pessoal e presencialmente pelo eleitor.

4. A cada eleitor só é pennitido votar uma vez.
5. O exerclcio do direito de voto depende de prévia inscrição
do eleitor no recenseamento eleitoral.
Artigo 3D.'
Eleitores em serviço

1. Os funcionários e agentes do Estado, os membros da Polícia
Série I, N. °8 B

Nacional de Timor-Leste, os membros das F-FDTL e os
trabalhadores das missões diplomáticas e das missões de
observação eleitoral que prestem serviço no dia das
eleições, no âmbito do processo eleitoral, exercem o seu
direito de voto no centro de votação mais próximo do local
onde se enconh"em a prestar serviço.

4. Caso se conclua que a escolha do acompanhante não foi
livre, o secretário da estação de voto deve promover as
condições para que o eleitor escolha outro cidadão eleitor
que o possa acompanhar para exercer o seu direito de voto.
5. Nas situações em que o secretário da estação de voto duvide da autenticidade das circunstâncias ou dos factos
referidos no H.o I e que permitem o exercício do direito de
voto acompanhado) requer ao eleitor que apresente
comprovativo médico que ateste os factos ou as
circunstâncias que o impedem de exercer o direito de voto
sozinho.
Artigo 33.'
Continuidade das operações eleitorais

A votação processa-se sem interrupção e de acordo com o
horário de funcionamento previsto pelo artigo 7.°.
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Arlig034."

candidatos à eleição do Presidente da República que

Interrupção das operações eleitorais

l. Não pode realizar-se a votação em qualquer centro de
votação ou estação de voto se:

a) Esta não se puder constituir, se ocorrer qualquer mmulto

desempenhem funções no âmbito das mesmas.
3. Às seis horas e trinta minutos, o secretário da estação de
voto infonna o presidente do centro de votação acerca
dos oficiais eleitorais que não se encontrem presentes para
efeitos de identificação e início de funções.

que dctennine a interrupção das operações eleitorais

por mais de duas horas, ou ocorrer alguma calamidade
no dia marcado para a eleição;
b) Oconcr alguma calamidade nos três dias anteriores ao

4.

Às seis horas e trinta e cinco minutos, o presidente do

centro de votação infonna o Director Municipal do STAE
acerca da existência de oficiais eleitorais faltosos e
solicitando a substituição dos mesmos.

dia da eleição.
5. Às seis horas e quarenta e cinco minutos, o secretário da

2. A impossibilidade de realização da eleição é comunicada ao
delegado da CNE, presente no local, após o conhecimento
da ocorrência de qualquer dos factos previstos no número

estação de voto e os oficiais eleitorais, na presença dos
fiscais das candidaturas e dos observadores eleitorais que
se encontrem presentes, procede:

anterior.
a) À verificação das cabines de voto;
3.

A interrupção da votação por periodo superior a duas
horas detennina o encerramento da estação de voto e a
remessa das urnas seladas, contendo os votos até então
obtidos, à assembleia de apurmnento municipal ou regional.

4. Nos caso's previstos na alínea a) do TI. o I, os eleitores são
encaminhados _para o centro de votação ou estação de
voto mais próximo.

5. ' No coso previsto na alínea b) do n." I, o STAE, com o
acordo do delegado da CNE presente no local, transfere a

b) À verificação e exibição do interior das umas de voto;
c) À selagem das urnas eleitorais e à leitura em voz alta
dos números dos selos de segurança;

d) Ao registo na acta das operações eleitorais dos

if

números dos selos de segurança;

li)

A contagem e verificação dos carimbos qne hajam"
recebido;

localização do centro de votação ou estação de voto para

locol mais seguro.

f)

6. Nos casos previstos pelo número anterior, a eleição realiza·

se no sétimo dia posterior ao da data inicialmente designada
para a realização da votação que não pôde ser realizada.

Secção II
Opcmções prelíminares à votação
Artigo 35."
Elementos de trabalhada estaçiió de valo

À contagem dos boletins de voto que hajam recebido;

g) À inscrição na acta das operações eleitorais do número
de boletins de voto qne hajam recebido;
h) À afixação na porta do centro de votação da relação
nominal dos candidatos admitídos à eleição;
i) À afixação do edital contendo o nome dos oficiais
eleitorais em selViço na estação de voto;

o STAE assegura em cada centro de votação e respectivas

J) À inserção na acta das operações eleitorais de
,~i 'quaisquer irregularidades ou incidentes verificados

estações de voto o fornecimento dos materiais eleitorais
necessários à realização do sufrágio, confonne Anexo I ao
presente regulamento, do qual faz parte para todos os efeitos
legais.

'assim como dos protestos ou reclamações que hajam
--sido apresentados às operações preliminares e as
- . decisões que sobre as mesmas hajam sido proferidas
pelos oficiais eleitorais.

Artigo 36."
Op~rações

preliminares

Secçãoill
Operações de votaçiio

I. Às seis horas da manhã do dia designado para a realização

Arlig037."
Ordem da volação

da eleição, o presidente do centro de votação confmna a
identidade dos secretários da estações de voto e dos fiscais

designados pelos candidatos à eleição do Presidente da
República para acompanhar as operações eleitorais que
decorram no centro de votação.
2. Às seis horas e quinze minutos, os secretários das estações
de voto procedem à identificação dos oficiais eleitorais
das respetivads estações assim como dos fiscais dos
Série I, N. 08 B

"

L Sem prejuízo das situações previstas no artigo 34.°,. o

presidente do centro de votação declara aberto o centro' '
de vátação às sete horas da manhã do dia designado para
a realização da eleição e os secretários das estações de
voto procedem de igual forma relativamente a estas.
2. Após a declaração prevista pelo número anterior, os oficiais
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eleitorais exercem o respectivo direito de voto na estação
em que desempenhem as respectivas funções e nos telmos
previstos pelo presente regulamento.
3. Uma vez concluído o processo de votação por parte dos
oficiais eleitorais. os demais eleitores exercem o respectivo
direito de voto de acordo com a ordem de chegada, sem
prejuízo da ordem de precedência prevista pelo n° 5.
4. Para efeitos de acesso à estação de voto onde exercerão o
respectivo direito de sufrágio, os eleitores dispõem-se em
fila, de acordo com as instruções que para o efeito lhes
sejam transmitidas pelos oficiais controladores de fila.

qual se indique que o mesmo se encontra inscrito no
recenseamento eleitoral pela unidade geográfica de
recenseamento eleitoral onde se encontre instalado o centro
de votação, o oficial verificador de identificação faz incluir
o nome do eleitor na lista adicional de eleitores.
6. Constam da lista adicional de eleitores, prevista pelo número
anterior. as seguintes infonnaçães quanto acada eleitor:
a) Nome do eleitor em questão;
b) Número do cartão de eleitor;
c) Morada completa;

5. Gozam de prioridade no exercício do respectivo direito de
voto e de acordo com a seguinte ordem de precedências:
a) As eleitoras grávidas;

b) Os eleitores com idade superior a sessenta e cinco anos;
c) Os eleitores que revelem algum tipo de debilidade ou
incapacidade flsica;
d) Os eleitores que transportem crianças ao colo;
e) Os funcionários, os agentes e os trabalhadores da
administração pública que se encontrem a prestar
actividade no âmbito da organização e realização do
processo eleitoral.
Artig03S.'
Procedimento de identificação do eleitor
1. Ao entrar na estação de voto, o eleitor entrega ao oficial
controlador de fila quaisquer dispositivos móveis de
captação de imagens de que disponha.
2.

Após o cumprimento do previsto no número anterior,o
eleitor apresenta-se perante o oficial verificadQr de
identificação exibindo o respectivo cartão de eleitor ou, na
ausência deste, o do respectivo bilhete de identidade ou
passaporte timorense.

3. O oficial verificador de identificação, depois de cumprida a
fanualidade prevista pelo número anterior, verifica se o
eleitor cumpriu dezassete anos de idade até à data da

eleição, se o eleitor tem o indicador damão direita marcado
com tinta indelével e se o seu nome consta da lista de
eleitores inscritos no recenseamento eleitoral pela unidade
geográfica de recenseamento em que o centro de votação
se encontra instalado.

d) Assinatura do eleitor.
7. Nas situações em que o eleitor não faça prova da sua
identidade nem da sua inscrição no recenseamento eleitoral
pela unidade geográfica de recenseamento eleitoral onde
se encontre instalado o centro de votação onde pretende
exercer o seu direito de voto, é encaminhado pelo oficial
verificador de identificação para fora da estação de voto.
Artigo 39.'
Procedimento de entrega do boletim de voto e de votação
1. Concluidos os procedimentos de identificação do eleitor,
nos tennos do artigo anterior, e não se aplicando o seu n.O
6, o oficial controlador do boletim de voto entrega ao eleitor
o boletim de voto.
2. O boletim de voto entregue ao eleitor é previamente assinado
e carimbado pelo oficial controlador do boletim de voto.
3. Após receber o boletim de voto, o eleitor dirige-se à cabine
de voto que se encontre livre e 'aí exerce o seu direito de
sufrágio.
4. O cidadão eleitor assinala a sua escolha colocando um sinal
ou perfurando o quadrado em branco que figure na linha
cOlTespondente à candidatura em que pretende votar.
5. De seguida, o eleitor dobra o boletim de voto com a parte
impressa na parte de dentro, para ser introduzido na uma.
6. Nas situações em que
boletim de voto:

o eleitor se engane ou deteriore o

a) O eleitor dirige-se ao oficial controlador do boletim de
voto e pede a substituição do mesmo;
b) O oficial controlador do boletim de voto requer a
autorização do secretário da estação de voto para
proceder à substituição do boletim deteriorado por um
boletim de voto novo;

4. Nos casos em que o eleitor se identifique nos tennos do
número do TI.o 2, o seu nome conste da lista a que alude o
n.o 3, tenha cumprido dezassete anos de idade e em que
nenhum dos seus membros superiores se encontre marcado
com tinta indelével, o oficial verificador de identificação
assinala o nome do eleitor na lista através da aposição de
um traço sobre o seu nome e encaminha para o oficial
controlador do boletim de voto.

c) O secretário da estação de voto autoriza a substituição
do boletim de voto deteriorado através da aposição
neste do carimbo coma expressão "cancelado" e da
sua assinatura;

5. Quando o eleitor se identifique com caltão de eleitor no

d) Após a autorização da substituição do boletim de voto
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deteriorado, o oficial controlador do boletim de voto
entrega um novo boletim de voto ao eleitor que haja
requerido a substituição do boletim de voto
deteriorado, o qual se desloca a uma cabine de voto
desocupada para exercer o seu direito de voto.

3. O secretário da estação de voto declara encerrada a votação
logo que tenham votado todos os eleitores inscritos ou,
depois das quinze horas, assim que tenham votado todos
os eleitores presentes na fila da estação de voto até aquela
hora.

7. O boletim de voto é introduzido na uma eleitoral pelo eleitor
perante o oficial controlador da uma eleitoral.

Artigo 42.°
Encerramento das operações na estação devoto

8. Depois do eleitor depositar na uma eleitoral o respectivo
boletim de voto, dirige-se ao oficial controlador para a
aplicação da tinta indelével que a aplica nos termos do
disposto no artigo 21.°.

1. Declarada encerrada a votação e resolvidas as dúvidas, os
protestos e as reclamações a que haja lugar, o secretário da
estação de voto procede:
a) À contagem dos boletins de voto não utilizados,
registando o respectivo número na acta da estação de
voto,inutilizando-os através da aposição, nos mesmos,
de carimbo com a expressão "não utilizado" e inserindoos no envelope destinado aos boletins não utilizados;

9. Conclulda a operação de aposição da tinta indelével, o

eleitor dirige-se para o exterior da estação de voto) sendolhe restituídos os dispositivos móveis de captação de
imagem que hajam sido deixados à guarda do oficial
controlador de fila.

b) À contagem dos boletins de voto cancelados,
registando'D respectivo número na acta da estação de
voto,inutilizando-os através da aposição, nos mesmos,
de cadmbo com a expressão "cancelado" e inserindoos no, envelope destinado aos boletins cancelados;

Artigo 40.'
Dúvidas, reclamações e protestos
1. QualqueE eleitor ou fiscal de candidatura, no período de
funcionamento da estação de voto, pode suscitar dúvidas
e apresentar protesto e reclamação relativos às operações

c) À contagem dos boletins de voto abandonados,
registando o respectivo número na acta da estação de
votá,inutilizando-os através da aposição, nos mesmos,
de tarimbo com a expressão "abandonado)' e inserindoÓS '110 envelope destinado aos boletins abandonados:

eleitorais.
2. As dúvidas, reclamações e protestos apresentados durante
a votaç-ão ou -após- o encerramento desta são analisados
imediafamentepelos oficiais eleitorai~.
podendo estes, em
caso de n~cessidade,
consultar o STAE.

0

d) À-- cqntagem do número de eleitores assinalados na
Üstà de eleitores e na lista adícional de eleitores que
votaram naquela estação de voto, inscrevendo esses
n.úmeros na acta da estação de voto.

3. As reclamações 'apresentadas, conforme o número anterior,

são submetidas à votação dos oficiais eleitorais e
consideram-se deferidas se obtiverem o voto favorável de,
pelo menos, seis deles.
4. As deliberações são comunicadas aos reclamantes que, se
entenderem, podem dirigir a reclamação ao representante
da CNE, sendo esta entregue no mesmo centro de votação
ou estação de voto onde a questão foi suscitada, devendo
essa reclamação acompanhar toda a documentação relativa
EtO -~htç .'ro
de'votação' em causa.
.
~

'-

'-.

'

2. Q secretário da estação de voto, auxiliado pelos demais
ofici(Ü $~eleitorais,
coloca as umas, a acta de funcionamento
da es.tação de voto e o material referido no n° 2 do presente
artigq, no local escolhido pelo presidente do centro de
i votaçãq, para que se proceda à contagem dos votos e ao
apuramento inicial dos resultados eleitorais.

'

. 5.· Para efeitos do número anterior, a CNE decide no prazo de
setenta e duas horas.
6. Das decisões da CNE cabe recursO para o STJ, a interpor no
'pnlZO de quarenta e oito horas.
7. O.STJ decide os recursos que para si sejam interpostos no
pr~zo
de quarenta e oito horas-o
Artigo 41.'
Encerramento da votação

3.1

1

Pará efeitos do previsto no número anterior, o presidente
do centro de votação escolhe o lugar mais apropriado e
espaçoso dentro do centro de votação de modo a garantir
que 'os fiscais das candidaturas, os observadores eleitorais
e os profissionais de comunicação social possam acompanharos trabalhos de contagem dos votos e de
apuram~nto
inicial dos resultados eleitorais.
Capítulo IV
Processo de contagem

A admissão de eleitores'na fila para votar na estação de
voto faz-se até às quinze horas do dia da eleição.

Secção I
Classificação dos votos

2. Depois das quinze horas, apenas podem votar os eleitores
que já se encontrem na fila da estação de voto à espera de
exercer o seu direito de voto, facto que é verificado pelo
oficial controlador de fila e reportado ao secretário da
estação de voto.

Artigo 43.°
Classificação dos votos

L
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a) Válidos, os boletins de voto, retirados do interior da uma
eleitoral, devidamente carimbados e assinados pelo oficial
controlador dos boletins de voto, que expressem de fonna
clara e inequívoca o sentido da escolha de cada eleitor
sem, no entanto, revelarem a identidade dos respectivos
autores;

b) Brancos, os boletins de voto, retirados do interior da uma
eleitoral, devidamente carimbados e assinados pelo oficial
controlador dos boletins de voto, que nao exibam qualquer
tipo de sinal;
c) Nulos, os boletins de voto, retirados do interior da uma
eleitoral, devidamente carimbados e assinados pelo oficial
controlador dos boletins de voto, que se encontrem
assinalados ou perfurados sem que se consiga, no entanto,
compreender o sentido da escolha feita pelo eleitor, que
permitam a identificação deste, que indiquem a escolha em
candidatura que tenha desistido da eleição ou no qual tenha
sido feito qualquer corte, desenho ou rasura ou tenha
sido escrita qualquer palavra;
d)

Rejeitados, os boletins de voto retirados do interior da
urna eleitoral e que não se encontrem carimbados e
assinados pelo oficial controlador dos boletins de voto;

Artigo 45."
Contagem dos votos
I. Depois de aberta a urna eleitoral, o presidente do centro de
votação procede à retirada dos boletins de voto que se
encontram no interior da mesma, desdobrando-os e
colocando-os sobre a mesa de contagem, com o verso
virado para cima e verificando se os mesmos se encontram
devidamente carimbados e assinados pelo oficial
controlador do boletim de voto.
2. O presidente do centro de votação regista na acta do
resultado do centro de votação o número dos boletins de
voto encontrados no interior da uma e que se encontrem
devidamente assinados e carimbados pelo oficial
controlador do boletim de voto.
3. Os boletins de voto encontrados no interior da urna eleitoral
sem que dos mesmos conste carimbo ou assinatura aposta
pelo oficial controlador dos boletins de voto, são separados
dos demais boletins de voto, carimbados como rejeitados,
lidos e contados em voz alta pelo presidente do centro de
votação e o seu número registado na acta do resultado do
centro de votação.
4. Os boletins de voto encontrados na uma eleitoral aos quais

não seja aposto o carimbo com a expressão "rejeitado",
são misturados com os boletins de voto com as mesmas
caracterfsticas e provenientes das demais estações de voto,
sendo posteriormente agrupados em lotes de cinquenta.

e) Cancelados, os boletins de voto que hajam sido restituídos
pelo eleitor aos oficiais eleitorais, para efeitos de
substituição por outro boletim de voto, com fundamento
em erro na indicação do sentido da escolha do eleitor ou
que hajam sido involuntariamente danificados por este;

5. Concluída a operação prevista no número anterior, o

f) Abandonados, os boletins de voto que hajam sido
encontrados perdidos na estação de voto.

presidente do centro de votação procede à leitura, de viva
voz, do sentido de voto expresso em cada um dos boletins
e exibe perante os presentes a face dos mesmos, os quais
são agrupados em lotes conespondentes a cada candidato.

Secção II
Contagem dos votos e apuramento dos resultados eleitorais

6. Os boletins de voto classificados como brancos ou nulos
são aglUpados em lotes separados.

Subsecção I
Contagem e apuramento inicial

7.
Artigo 44."
Recepção e abertura das urnas
1. As umas são entregues pelo secretário da estação de voto,
acompanhado dos demais oficiais eleitorais e recebidas
pelo presidente do centro de votação, no local que para o
efeito for previamente designado.
2. O presidente do centro de votação, depois de receber as
urnas eleitorais, lê em voz alta o número dos selos de
segurança e pede aos fiscais das candidaturas que
confmnem os referidos números.
3. Concluída a confirmação dos números dos selos de
segurança, o presidente do centro de votação, na presença
dos oficiais eleitorais, dos fiscais das candidaturas, dos
observadores eleitorais, dos profissionais de comunicação
social e dos demais cidadãos presentes, procede à abertura
da urna eleitoral.

Os boletins de voto reclamados são agrupados em lote
próprio.

8. Às dúvidas, aos protestos, às reclamações e aos recursos
apresentados no âmbito das operações de contagem e
apuramento dos resultados, são aplicáveis as regras
previstas pelo artigo 40.0 com as devidas adaptações.
9. Os originais das reclamações são introduzidos juntamente
com os boletins de voto reclamados no envelope de
"boletins de voto reclamados".

10. Os resultados da contagem de votos e do apuramento dos
resultados são imediatamente transmitidos, por via
electrónica, ao STAE que dos mesmos dá conhecimento à
CNE.
Artigo 46."
Preenchimento da acta
1. Contados e conferidos os votos válidos por candidatura,
os resultados são anotados na acta do resultado do centro
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de votaçãoe os boletins de voto inseridos nos envelopes
identificados como "votos válidos", separados por cada
candidatura concorrente à eleição.
2. Carimbados, contados e conferidos os votos em branco, os
resultados são anotados na acta do resultado do centro de
votaçãoe os boletins inseridos no envelope identificado
como "votos em branco".

como os votos reclamados, são entregues, em suporte
físico, na assembleia de apuramento nacional, no prazo
máximo de setenta e duas horas, contadas do tenno das
operações de contagem e de apuramento dos resultados
eleitorais a que as mesmas se refiram"
Artigo 47,"
Encerramento das operações no centro de ,'otação

3. Carimbados, contados e conferidos os votos nulos) caso
existam. os resultados são anotados na actado resultado
do centro de votaçãoe os boletins inseridos no envelope
identificado como "yotos nulos1}.

1. Anotados na acta das operações eleitorais os resultados
da contagem, esta é obrigatoriamente assinada pelo
presidente e pelos secretários das respectivas estações de
voto.

4. Contados e conferidos os votos reclamados, caso existam)
os resultados são anotados na acta do resultado do centro
de votaçãoe os boletins, juntamente com as reclamações e
protestos, são inseridos no envelope identificado como
"votos reclamados".

2. Por cada centro de votação, apenas se admite que a acta
das operações eleitorais seja assinada por um s6 fiscal em .
representação de cada uma das candidaturas presentes.

5. Carimbados, contados e conferidos os votos rejeitados,
caso existam, os resultados são anotados na acta do
resultado do centro de votaçãoe os boletins inseridos no
envelope identificado como "votos rejeitados".
6. Carimbados, contados e conferidos os boletins de voto
cancelados, caso existam, os resultados são anotados na
acta do resultado do centro de votaçãoe os boletins
inseridos no envelope identificado como "boletins de voto
cancelados)).
7. Carimbados, contados e conferidos os boletins de votoabandonados, caso existam, os resultados são anotados
na acta do resultado do centro de votaçãoe os boletins
inseridos no envelope identificado como "boletins de
voto abandonados)'.

3. Para efeitos do número anterior, a falta daassinatura de um
ou mais fiscais das candidaturas não implica a invalidade
da acta nem das operações eleitorais.
4. São inseridos na uma e lidos em voz alta o número de votos
incluídos nos seguintes envelopes:
a) Os envelopes de "Votos válidos", "Votos nulos", "Votos
em brancos", "Votos reclamados",.I'Votos rejeitados",
"Boletins de voto não utilizados", "Boletins de voto
cancelados" e "Boletins de voto abandonados"; b) O envelope com as actas da~ operações eleitorais, as
declarações de compromisso, a lista de presença dos
oficiais eleitorais) as folhas de observações, a-lista de
eleitores, a lista adicional de eleitores e-alista de eleitores
em serviço;
c) Os selos não utilizados e os carimbos.

8. Carimbados, contados e conferidos os boletins de voto não
utilizados, os resultados ~ o númer:o de série são anotados
na acta do resultado do centro de votação e os boletins
inseridos no envelope identificado como -"boletins de
votos não utilizados".
9.

Os envelopes são fechados e neles são discriminados o
número de boletins de voto que contêm, os respectivos
centros de votação e estações de voto com os correspondentes códigos e amenção da unidade geográfica de
onde provêm.

10. Da acta constará ainda o número dos selos de segurança
de'cada uma, o local e o código de cada estação de voto, o
horário de abertura e de encerramento da votação, o nome
dos oficiais eleitorais e dos fiscais das candidaturaspresentes, bem como os protestos e as reclamações
apresentadas e as deliberações tomadas.
11. Contados os formulários das reclamações apresentadas,
caso existam, o número de reclamações é anotado na acta
do resultado do centro de votação.
12. As actas das operações de contagem e de apuramento dos
resultados que se hajam realizado no estrangeiro, assjm
Série 1, N. o 8 B

5. A urna, depojs de nela colocados osmateriais,é-selada-e
fica sob a responsabilidade do presidente do centro de
votação, competindo a este, enl"_coórden-ação com o
representante diplomatico ou consular mais graduado
garantir a sua remessa para os serviços centrais do STAE,
nos termos do artigo 28," do presente diploma, sob a
supervisão da CNE,
6. Concluído o processo de contagem e de apuramento dos
resultados que se hajam realizado no estrangeiro, o
presidente do centro de votação digitaliza as respectivas
actas e envia-as) por correio electrónico, para a assembleia
de apuramento nacional.
7. As actas descritas no número anterior, assim como os votos
reclamados, são entregues, em supOlte tisico, na assembleia
de apuramento nacional, no prazo máximo de setenta e
duas horas, contadas do termo das operações de contagem
e de apuramento dos resultados eleitorais aque as mesmas
sereftram.
8. O extracto da actado resultado do centro de votação, com
a indicação dos resultados do apuramento inicial,é assinada
pelo presidente do centro de votação e afixada em local
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visível no edifício onde haja funcionado o centro de
votação.

retiram-se todos os carimbos e colocam-se numa uma
separada para serem posteriol111enteremetidos ao STAE.

9. Cabe ao presidente do centro de votação garantir a cada um

10. Dentro da umado centro de votação ficam o envelope que

dos fiscais de candidatura presentes e credenciados para
exercerem funções nesse centro de votação, o acesso a
uma cópia da acta do resultado do centro de votação, com
a indicação dos resultados do apuramento inicial.

contem os boletins de voto válidos, o envelope com os
boletins de voto não usados, o envelope com os boletins
de voto cancelados, o envelope com os boletins de voto

Subsecção II
Apuramento Regional e Municipal
Artigo 48.'
Assembleia deApuramento Municipal

I. A assembleia de apuramento municipal, cuja composição

se encontra definida nos termos da lei, inicia os trabalhos
assim que receber pelo menos cinco actas dos
correspondentes centros de votação.

em branco e o envelope com a fotocópia da folha de
resultados da acta de operações eleitorais.

II. A assembleia de apuramento municipal procede, de seguida,
à reconciliação de todas as actas dos centros de votação

mediante a soma dos totais indicados nas actas das
operações eleitorais daqueles centros de votação.
12. Os dados de cada acta de operações eleitorais são introduzidos no modelo electrónico elaborado pelo STAE e
aprovado pela CNE, por operadores forruados pelo STAE

para o efeito.

2. Uma vez constituída a assembleia de apuramento municipal,
inicia-se a recepção das urnas na área para o efeito
destinada e designada de Área de Recepção.

13. Conclulda a reconciliação de todas as actas dos centros de
votação do respectivo distrito é impressa a acta de

3. Na área de recepção o presidente lê os números dos selos
em voz alta e procede à abertura das umas, uma por uma,
devendo, em seguida, os membros da assembleia de
apuramento municipal, devidamente organizados para esse
efeito, confumar o conteúdo das mesmas utilizando o

reconciliação, pelo Director Municipal do STAE que preside
ã assembleia e, ainda, por um fiscal por candidatura, sendo
que a falta da assinatura destes não implica a invalidade da
acta nem das operações eleitorais.

modelo de fonnulário designado por TemlO de entrega de

14. A assinatura da acta enunciada no preceito anterior por um
fiscal de candidatura só é obrigatória quando este

urna.

apuramento municipal que será assinada pelo representante
da CNE que se encontra a supervisionar o acto de

apresentar uma reclamação.
4. Caso se confirme que todo o material se encontra na uma
o presidente do centro de votação correspondente e o
presidente da assembleia de apuramento distrital assinam

o "Telmo de entrega de uma" sendo entregue uma cópia
deste tel1110 ao presidente do centro de votação.

15. É afixadauo edifício onde estão a decorrer os trabalhos da
assembleia de apuramento municipal uma cópia da acta

referida no presente altigo, sendo entregue um exemplar
da mesma aos fiscais das candidaturas que a hajam

assinado e um exemplar aos serviços centrais do STAE.
5. Caso se verifique que não está no interior da uma todo o
material referido, o presidente do centro de votação

16. Concluídas todas as operações de apuramento municipal,

correspondente justifica por escrito, no campo destinado
a observações constante do Termo de entrega de urna,

reúnem-se as actas de apuramento inicial das operações
eleitorais dos centros de votação, a acta de apuramento
municipal, os envelopes de votos reclamados e votos
nulos, caso existam. e as reclamações que deverão ser
colocadas dentro de uma urna e posteriormente remetida à
CNE, em Dili.

qual o motivo da falta verificada e assina o tenno.

6. No caso referido no número anterior o presidente da
assembleia de apuramento distrital, anota no ClTenno de
entrega de urna" qne tomou conhecimento da falta

verificada e de seguida, assina o correspondente tenno,
entregando cópia deste ao presidente do centro de votação

e fazendo constar na acta das operações da assembleia de
apuramento municipal o ocorrido para conhecimento e
decisão da assembleia de apuramento nacional.

17. Para efeitos de cumprimento do disposto no número anterior,
é concedido um prazo de dois dias a contar da data da
eleição.

18. Os fiscais de candidatura, os observadores e os profissionais dos órgãos de comunicação social podem

7. Posterionnente extrai da urna a acta original de operações
eleitorais, o envelope contendo os votos reclamados e o
envelope contendo os votos nulos, caso existam.

presenciar todas as fases do processo de apuramento
municipal.
19. A reconciliação das actas remetidas pelos centros de

8. De seguida, faz-se uma fotocópia da folha da acta de

votação para a assembleia de apuramento municipal deve

operações eleitorais que contem os resultados e coloca-se
a referida cópia dentro da uma da estação de voto.

fazer-se de forma ininterrupta até que se dê por concluldo
todo o processo de apuramento municipal.

9. Após as diligências enunciadas nos números anteriores,

20. Cabe ã policia garantir a segurança das sedes de apuramento

Série 1. N.0 8 n
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municipal nos termos das leis em vigor e do presente
diploma.

anterior ou expirado o prazo sem que tenha havido lugar a

21. Na RegiãoAdministrativa Especial de Oe-cusseAmbeno, a

e, através do seu presidente, proclama os resultados
definitivos no prazo máximo de setenta e duas horas,
anunciando obrigatoriamente o número total de eleitores
inscritos e votantes, votos em branco e votos nulos, o
número, com a respectiva percentagem, dos votos

ele, analisa a documentação remetida pela CNE, julga por
acórdão a validade da eleição do Presidente da República

assembleia de apuramento municipal tem a designação de
assembleia de apuramento regional, aplicando-se a esta.
todas as disposições normativas que àquela se refiram.
Subsecçãoill

atribuldos a cada candidato, e o nome do candidato eleito,

Apuramento Nacional

ou o nome dos dois candidatos concorrentes ao segundo
sufrágio.

Artigo 49."

Assembleifl de apuramento nacional

2. O acórdão do STJ é remetido para publicação no Jornal da
República com cópia para a CNE e para o STAE.

1. No prazo máximo de setenta e duas horas após a recepção
das actasde apuramento regional. de apuramento municipal
e de apuramento no estrangeiro, a CNE procede ao
apuramento nacional, conferindo as referidas actas e decide,
em definitivo, sobre os votos reclamados, caso existam, e
sobre as demais reclamações apresentadas.

2. A verificação das actas de apuramento referidas no número
anterior, inclui a possibilidade de apreciar e decidir deforma
fundamentada sobre toda e qualquer inconsistência ou
erro matemático que nelas se verifiquem.

Capítulo VI

Disposições finais e transitórias
Artigo 52."

Reclamações e protestos
l.

Considera-se protesto o acto dirigido contra uma
jrregularidade detectada mas ainda não apreciada pelo
órgão de administração eleitoral competente..

2. Considera-se reclamação o acto que impugna uma decisão

3. Sempre que se verifique qualquer rectificação à acta de

operações de apuramento inicial ou intermédio, pelos
é
motivos e nos tennos previstos nos números anterior~s.
impresso novo exemplar da referida acta. do qual constam
as rectificações e os correspondentes fundamentos e que
se apensa à acta rectificada.
4. Conclufdas as operações e, no prazo referido no n" \ do
presente artigo, a CNE elabora e afixa na sua sede a acta do

apuramento nacional provisório dos resultados.
5. São enviadas cópias da actado apuramento nacional
provisório dós resultados para o STAE e para os órgãos

de infonnação nacionais.

que apreciou a existência de uma inegulai-idade que· foi
suscitada e que visa a revogação ou -substituição da
decisão reclamada.
Artigo 53."

Apoio ao processo eleitoral
\. Os serviços e organismos daAdministração Pública devem

prestar a devida assistência aos órgãos de- administração
eleitoral, no âmbito do processo eleitoral. 2.: O pessoal das missões diplomáticas e postos consulares
prestam todo o apoio logistico e materialsolicitado pelos .
órgãos de administração eleitoraL

Artigo 50."

Artigo 54."
Dever de sigilo

Recurso
L

Cabe recurso do apuramento provisório dos resultados
nacionais publicado pela CNE, a interpor no prazo de vinte
e quatro horas da sua afixação, para o colectivo do STJ,
que notifica de imediato os interessados e decide em igual

prazo.
2. Terminado o prazo para interposição de recurso sem que
tenha havido lugar a ele, a CNE remete ao STJ a acta do

apuramento dos resultados -nacionais, acompanhada das
actas de apuramento regional. de apuramento municipal e
de apuramento no estrangeiro, e de quaisquer outros
documentos. que repute importantes, com a menção
expressa de não t.er sido apresentado recurso.

L Todos os que, directa ou indirectamente,'exerçam funções
ou acompanhem o processo eleitor'al nos' centros de
votação e respectivas estações de voto, estão sujeitos ao
dever de sigilo no que respeita ao tratamento dos dados,
infonnações e documentos de que tomem conhecimento
ou aos quais tenham acesso no exercício das suas funções.
2. Os que se encontrem abrangidos pelo disposto no número
anterior, devem assinar uma declaração de compromisso, à

qual se vinculam, antes de iniciarem as suas funções.
Artigo 55."

Destino dos boletins de voto e das actas das operações
eleitorais

Artigo 51."

Proclamação dos resultados c validação da eleição

1. Os boletins de voto e as actas das operações eleitorais, em

1. O STJ, decidido o recurso nos tennos do n. o 1 do artigo
Série /, N.0 8 B

suporte de papel e infonnático, ficam sob a guarda do STAE,
à disposição do Tribunal de Recurso, pelo pedodo de um

SegUlu/a-Feira 27 fie Fevereiro de 2017
J

Página 26

Jornal da República
ano depois de anunciado o resultado definitivo das
eleições.

2.

Decorrido o prazo enunciado no número anterior e não
havendo determinação judicial em contrário, o STAE
procede à destruição dos boletins de voto, com excepção
de um exemplar que será entregue, conjuntamente com as
actas das operações eleitorais, ao Arquivo Nacional de
Timor-Leste para efeitos de arquivo histórico.

Artigo 56.'
Segunda volta para as eleições presidenciais

ANEXO I

Lista dos materiais eleitorais necessários para o
funcionamento dos centros de votaçilo e estações de voto no
estrangeiro:

1. Umas de votação com os respectivos selos de segurança
numerados;
2. Boletins de voto;
3. Tinta indelével;

As disposições do presente diploma aplicam-se, com as devidas
adaptações, caso se verifique a segunda volta para as eleições
presidenciais.
Artigo 57.'
1hbunal de Recurso

4. Cabinas de votação em número suficiente;
5. Formulário da acta das operações eleitorais composta pelos
seguintes documentos:
6. Folha de resultados eleitorais;

Enquanto o Supremo Tribunal de Justiça não iniciar funções,
as competências que lhe são atribufdas pelo presente
regulamento são exercidas pelo Tribunal de Recurso.

7. Lista de presença de oficiais eleitorais;
8. Declaração de segredo para ser assinada pelos oficiais
eleitorais;

Artigo 58.'
Entrada em vigor

9. Livro de observações;

o presente Decreto do Governo entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal da República.

10. Lista de eleitores,

11. Lista de eleitores adicionais;
Aprovado em reunião do Conselho de Ministros em 24 de
Fevereiro de2017.

12. Lista de eleitores em serviço;
13. Lista ambulante;

Publique-se.

14. FOlIDUlário de resultado de apuramento para afixação em
local público;
15. Formulário detenno de entrega de materiais;

o Primeiro-Ministro,

16. Dístico para a estação de voto;
17. Folha deAviso para infOlmar o nome dos oficiais eleitorais;
18. Exemplar do boletim de voto em tamanho ampliado;

Dr. Rui Maria deArailjo
19. Fonnulário para reclamações e protestos;
20. Distintivos próprios para os oficiais eleitorais, os fiscais
de candidaturas e os observadores;

o Ministro da Administração Estatal,
21. Carimbo com o dizer "CANCELADO";
22. Carimbo com o dizer "RECLAMADO";
23. Carimbo com o dizer "EM BRANCO";

Dionísio Babo Soares, PhD

24. Carimbo com o dizer "NULO";
25. Carimbo com o dizer "NÃO UTILIZADO";
26. Carimbo com o dizer "REJEITADO";

Sériel,N.°8B
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27. Carimbo com o dizer "ABANDONADO";

de 27 de Fevereiro

28. Carimbo com o dizer"Eleição Presidencial 20I7", ou" Eleição

Parlamentar 20 17" , confonne o caso;
29. Envelope para boletins de voto válidos
30. Envelope para boletins de voto em branco;

APROVA OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARAA
REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS NO
ESTRANGEIRO

Os cidadãos timorenses que se encontram no. estrangeiro

31. Envelope para boletins de voto nulos;

gozam da protecção do Estado para o exercício dos direitos
que não sejam incompatíveis com a sua ausência do país.

32. Envelope para boletins de voto reclamados;

No intuito de responder a este imperativo constitucional, é
garantido, pela primeira vez, após a restauração da

33. Envelope para boletins de voto cancelados;
34. Envelope para boletins de voto não ntilizados;
35. Envelope para boletins de voto rejeitados;
.

36. Envelope para boletins de voto abandonados;
37. Lista de candidatura completa com todos os candidatos à

independência do país. o exerCÍcio do direito de voto aos
cidadãos timorenses que se encontram na diáspora, podendo
estes. doravante. votar para a eleição dos titulares dos órgãos
de soberania de base electiva.
Determina a lei eleitoral para o Presidente da República que os

procedimentos técnicos para a realização do sufrágio no
estrangeiro devem ser regulados por Decreto do Governo.
N~sse
sentido, o presente diploma estabelece o conjunto de
procedimentos técnicos que visam garantir o processo de
votação e contagem dos votos, bem como o apuramento dos
resultados eleitorais para a eleição do Presidente da República
na diáspora.

eleição presidencial e suplentes;
38. Calculadora;

39. Agrafadores, esferográficas e pregos em número suficiente;
40. Fita adesiva.

Além disso, estabelece as regras pelas quais se devem pautar
os fiscais das candidaturas, os observadores e~eitorais
e os
profissionais dos órgãos de comunicação social ao longo das
actividades de acompanhamento, observação e cobertura do
referido acto elei~oral.
Assim,

41. FOlmulário da acta de estação de voto;
42. Formulárto da ácta do resultado por centro de votação;
43. Fonnulário de tenno de entrega de uma proveniente dos
cent~os

de votação para a assembleia de apuramento

O Governo decreta, ao abrigo do previsto no n.' 4 do artigo
39.0 -A da Lei n.' 7/2006, de 26 de Dezembro, alterada pela Lei
n.' 512007, de28 de Março, pela Lei n.' 8/2011, de 22 de Junho,
pela Lein.'2/2012, de 13 de Janeiro,pela Lei n.O 712012, de I de
Março, e pela Lei n.' 4/2017, de 23 de Fevereiro, para valer

como Regulamento, o seguinte:

nacional;
Capitulo I
Disposições gerais

44. Fonnulário para reclamações e protestos;

Artigo to
Objecto e âmbito de aplicação

45. Selos de segurança numerados;
46. Umas para o transporte das actas e dos votos reclamados,

caso existam;

L O presente diploma aprova os procedimentos técuicos

aplicáveis no estrangeiro, para a eleição do Presidente da
República.

47. Envelopes;

48. Outros materiais de escritório.

Série I, N.' 8 B

2. São regulados em especial o processo de estabelecimento

dos centros de votação, contagem dos votos, apuramento
inicial dos resultados, a fiscalização e observação eleitoral
e a cobertura noticiosa do processo de eleição do
Presidente da República que se realize 110 estrangeiro.
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Artigo 2,'
Capacidade eleitoral activa

fonnado por nove dígitos, dos quais os cinco primeiros
representam o código do centro de votação e os quatro
últimos o número da respectiva estação de voto,
permitindo~se,
por essa via, a identificação individualizada
de cada centro de votação e estação de voto que o
identifica.

1. Gozam de capacidade eleitoral activa os cidadãos timorenses
maiores de dezassete anos.
2. Para o exercfcio do direito de voto é condição obrigatória a
inscrição no recenseamento eleitoral.
CapitulaI!
Organização do processo eleitoral

.

3. Os códigos referidos nos números anteriores constam nas
urnas e nas listas de eleitores, bem como nas actas de
funcionamento, contagem e apuramento dos votos.
Artigo?,'
Horário de funcionamento

Secção I
Centros de votação e estações de voto

1. No dia: da eleição os centros de votação e as estações voto·
Artigo 3,'
Centro de votação

abrem às sete horas e encerram às' quinze horas,
funcionando "ininterruptamente durante esse período e'de,
acordo com o horário local.

I. Designa-se por centro de votação o local. onde o eleitor
exerce o seu direito de voto.
2. O centro de votação' pode integrar uma ou mais estações de
voto.

2.: APÓS,3 hora de-encerramento, dos centros de vota'çfiü/ .~·i,
prevista péloIÍúmero anterior) s6 podem votar os eleHates'-'que s~ 'encontremna fila à espeni"deexercer o ,seu direito·
de vaio; faCto que é verificado pelos doisconlrollfdorés
de
e comunicado ao presidente do cen,lr(}devotaçâo,'

fila

'.'-

Artigo 4,'

-·Localdefuncionamcnto
Lo~â l

'.

Artigo 8,'
onde óeleitor exerce oseu dilóeito de voto-'

No estrange.irp,·0J.1d.eas .condições necessárias para o efeito o
pennitirem J funciona, pelo menos, um centro de votação em
cada unidade geográfica de recenseameuto eleitoral que tenha
inscritos no re~ensea"1e.nto
eleitoral, pelo menos, cinquenta

eleitores:

.'

1. No estrangeJro, cada eleitor vota no centro de votação-que '
ft1nci~ne
na tmldade geográfica de: recenséamimto -eleitbnil-: .
em que-se encontre ins?rito.

'

.

Artigo 5,'
Lista dos centroS de votação e das estações de voto

I. O número e a localização dos centros de votação e estações
de voto são divulgados pelo STAE até trinta dias antes do
dia da eleição, podendo os mesmos ser alterados até dez
diasantes'dádátaprévista para;' realização da votação.
2. O STAE enVüi'uit1à cópia fiel da lista completa dos locais de
funcionamento dos_centros de votação e estações de voto
à Comissão Nàcional de Eleições, (CNE), e aos órgãos de
comunicação social para que procedam à sua divulgação.

2. Até séte dias após o tenUo do prazo previsto nO ri,',r'do
artigo 5.°,' o STAE 'envia 'aos chefes dasm'issoes
diplomáticas e, se for o caso~
serv'fços consuláres ·da
área geográfica onde se preveja a instalação de centros de,.
votaçãoi-ad!sta dos eleitores' inscritos Pl\fél votar-;rl"ess6s',
centros de ,votação.

dos

'"

.."- ~ ;

Série I, N. o 8 B

v'

'

'f

I. Não são admitidos'no ceutro de votaç ão'e'nas'esta~Õ es:de,·
'
voto'. oseleitoré~f
que apresentém sintomas- visív"eis '.'de·
consumó::de álcool ou que se eilContrem'soD ó·efeito,de
estupefacientes, os que sejam portadores de qiJaisquer;.t .
anna~de
fogo ou objectos 'contundentes, bem' como 'os.
que, ~or,qualquer.meio,
perturbem ou tentem perturbar a
ordem e.a disciplina 110 local de votação e Ímediaçü<s, sem'
prejtiizo da eventual responsabilidade criminaL,.· ..:,.
2. Não são) 'ainda, admitidos no centro de votação e ·nas
estaçÕes' de- voto os' cidadãos, eleitores, que já tenham_
exerc~dà
oseudireito de voto e que n1'1o sejam'fiscais.c;las:candidaturas, pro"fissiortais -dos órgãos, de 'comunic"ação':
social, e observadores eleitoraIS devidamente credeneiadós.

I. A cada centro de votação e estação de voto é atribuído um
código'numérico que o identificfl.
2. O código previsto pelo número anterior para o centro de
votação é composto por um código formado por cinco
dígitos e a cada estação de voto corresponde um código

'~.

Artigo 9,' ,
.
Pl"Oibição de.presença no centio de v:otação'

3. Ainfonnação prevista nos números anteriores é comunicada
ao M~istério
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
(MNEC), a fnn de ser afixada no local de estilo das missões
dipl0l!1-áticas e dos postos consulares onde venham a
funciop~r
o~ç~n.fro.s
de votação e as estações de voto.
Artigo 6.'
Códigos de identificação dos centros devotação e das
'.
. estações de voto

...

AI·tigo 10,'
Pl"Oibição de propaganda eleitoral

I.

É proibido, no dia da eleição, todo e qualquer tipo de
propaganda eleitoral dentro do local onde funcione o cenn·o
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de votação ou estação de voto e até vinte e cinco metros
de distância dos centros de votação.

2. Constitui propaganda eleitoral, nomeadamente, a exibição

encontre em funções na unidade geográfica de recenseamento eleitoral da área de residência dos candidatos ou do
respectivo distrito consular, com base na avaliação
curricular de cada candidato.

de autocolantes, camisolas, panfletos, símbolos, cartazes,

emblemas, siglas, bandeiras, entre outros, assim como as
actividades de promoção das candidaturas, no âmbito do

4. Concluldo o processo de pré-selecção, o chefe da missão
diplomática ou do serviço consular envia ao STAE, através

dos serviços centrais do Ministério dos Negócios

processo eleitoral em curso.

3. A verificar-se a existência de propaganda eleitoral que, de

forola clara, viole o disposto no 0.° 1, compete ao presidente
do centro de votação ordenar que se retire a propaganda

Estrangeiros e Cooperação, a relação completa dos candidatos considerados aptos ao desempenho das funções de
oficial eleitoral, acompanhada dos respectivos Curriculum
Vitae.

em causa.

4. Os fiscais das candidaturas, não podem, em circunstância
alguma, apresentar-se no centro de votação com símbolos
ou objectos que os identifiquem como pertencendo a
detenninada candidatura.
5. A verificar-se o disposto no número anterior, o presidente
do centro de votação ordena ao fiscal que retire os
elementos identificativos da candidatura em causa e, em
caso de desobediência, o presidente do centro de votação
apreende a acreditação do fiscal e ordena que o mesmo
abandone o centro de votação, registando~se
a ocorrência
na acta das operações eleitorais.

5. Metade dos candidatos selecionados deve ser do sexo
feminino.

6. Com base na infonnação prevista no n. o 4, o Director-Geral
do STAE, depois de auscultar a CNE, nomeia os oficiais

eleitorais que exercerão funções nos centros de votação
em funcionamento no estrangeiro, assim como os
respectivos suplentes, notificando o MNEC.
7. O MNEC distribui pelas missões diplomáticas e pelos

serviços consulares das áreas geográficas onde
funcionarão os centros de votação no estrangeiro o
despacho do Director-Geral do STAE a que alude o número

anterior.
Secção II
Oficiais eleitorais

8. Ninguém pode ser obrigado a exercer as funções de oficial

eleitoral contra sua livre e expressa vontade.
Artigo 11."
Oficiais eleitorais

1.

9. A selecção dos candidatos ao desempenho das funções de
oficiais eleitorais é supervisionada pela CNE.

Consideram-se oficiais eleitorais os cidadãos nacionais
que, tendo sido previamente selecionados pelo STAE,

asseguram o funcionamento dos centros de votação e
estações de voto durante o processo eleitoral.

10. Em caso de falta ou recusa do exercício de funções por um
oficial eleitoral, o mesmo será substituído pelo suplente
que para o efeito se encontrar designado pelo despacho a
que alude o n." 6.

2: No dia da eleição e enquanto durar a sua actividade, os

oficiais eleitõrais que sejam funcionários púb,licos, agentes

Artigo 13."

ou trabalhadoresda Administração Pública da República
Democrática de Timor-Leste, são dispensados do dever

Formação dos oficiais eleitorais

de comparência no local de trabalho, sem prejuízo dos seus

I. Os candidatos selecionados pelo STAE para o exercício

direitos ou regalias, incluindo o direito à retribuição, desde

das funções de oficiais eleitorais são.-previamente

que provem o exercício de funções através de documento

submetidos a uma formação preparada e realizada pelo
STAE, sob a supervisão da CNE.

emitido pelo STAE.
Artigo 12."
Sclccçãodos oficiais eleitorais
l. Os oficiais eleitorais são escolhidos pelo STAE de mitre os

eleitores recenseados na unidade geográfica-de
recenseamento eleitoral da sua área de residência ou da
área de jurisdição diplomática ou consular.

2. Só podem ser oficiais eleitorais os cidadãos que saibam' ler,
escrever e que possuam conhecimentos elementares de
aritmética.
3. Os candidatos ao preenchimento das vagas para'exercerem
as funções de oficiais eleitorais são pré-selecionados pelo
chefe da missão diplomática ou serviço consular que se
Série l, N. 08 B

2. Os oficiais não podem iniciar funções sem assinar a
declaração de compromisso, na qual atestam guardar sigilo

em relação aos factos, informações e procedimentos
eleitorais de que venham atomar conhecimento no exercício
das suas funções.
3. A declaração de compromisso é elaborada pelo STAE e
vincula o oficial eleitoral até à conclusão do processo

eleitoral para o qual este se encontra a prestar serviço.
4. Os representantes e os fiscais das candidaturas, bem como
os observadores nacionais e internacíonais podem
acompanhar a fonnação, sem direito de intervirem na mesma.
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Artigo 14.'
Deveres dos oficiais eleitorais

a) Declarar aberta a estação de voto e verificar a identidade
e credenciais dos secretários das estações de voto;

1. No exercício das suas funções, os oficiais eleitorais estão
vinculados ao cumprimentos dos seguintes deveres:

b) Assegurar o bom funcionamento do centro de votação
" nos termos da lei e dos regulamentos em vigor;

a) Frequentar a acção de fonnação realizada pelo STAE;

c) Mandar afixar a relação nominal dos candidatos na
entrada do centro de votação;

b) Manter um comportamento de neutralidade e de
imparcialidade em relação a todas as candidaturas;

d) Prestar as infonnações e transmitir as orientações de
serviço necessárias pa-ra o bom desenrolar das
operações eleitorais no centro de-yot'ação q':le preside;

c) Garantir o sigilo quanto às infonnações de carácter
reservado de que tome conhecimento no exercício das
suas funções;

e) Suspenderas operações eleitorais' em caSo de tumultos,
ag~essões
oU violência, quer no centro de votação quer
nas imediações deste;

d) Executar, com zelo e diligência, as suas tarefas até à
conclusão do processo eleitoral;
e) Reportar superiormente qualquer irregularidade
detectada durante o processo de votação, contagem e
apuramento dos resultados;
f)

g)

E~eicero
voto de qualidade sempre que <e afigure' ,
necess'ário; ."
~
.
.

',.

Cumpl'ir escrupulosamente as orientações emanadas
superiormente.

,

h) Assiniir, a ,acta :comos resultados- da,contagenl dós'
v~tos
no-centro de votação;
'" ~:.' , . o

2. O incumprimento dos deveres por parte dos oficiais eleitorais
implica a sua responsabilização nos termos da legislação

i) Oiganizafos fiscais das candidatüras do centro"~ae'
'
votação,que assinam a acta das operações de contagerrf "
e "apllramento dos "resultados;
.,~-'-" ",.' ,

em vigor.

--"~

Artigo 15.'
Composição dos centros de votação e das estações de voto

J)

1. Cada centro de votação e estação de voto é compos"to

;.

Mandar digitalizar as actas das operações de contagem,
e apuramento dos resultados e garantir O seti~n\Üo,.
põr"Via ~lectró i ca,'
~arã os serviços~céntr~is
d? S.rAE;~

pelos seguintes'oficiais eleitorais:
k) R~ceber
e enc'amínhar para o representante diplomático ~
o~ consular-mais\~niduado
que se encontre"emfunções
na úiiídade geográfica de recenseamento eleitorál "ride' ", '
fu'néio.na o centro. de votação ou estação devotli, às"
ie:cÜm1:açõ'es';6uos'recursos que sejam 'dirigidos
re'sp~cHvarlienté~à
'CNE "e ao Supremo TÍ"ibimald~",
,
Jl1stiça;CSTJ); , ' . •
,...,.' , "

a) Um presidente, do centro de votação, responsável pelo
centro de votação e respectivas estações de voto;

esta~ão de voto, responsável pela
de voto, que coordena os trabalhos dos oficiais
da estação de voto e responde directamente perante o
presidente do centro de votação;

b) Um

se~~etf,;io,da

est~ç ão

.'

';",,: I"';

":

O Anunciar os r~~~ltadó ~
da contagéme doapurà n\erit6',·~.
i~iciá"t'~
afixar üma cÓ'pia dos mesmbs:.em'{à o_árvi~(vél'.

c) Quatro'cificiais verificadores de identificação;

n~s instalaçÕes" onde funciona· o .c"ent<o. de· v'btaç~?;;-

d) Um oficial controlador do boletim de voto;
e) Um oficial controlador da uma eleitoral;

indelével;
g) Dois oficiais controladores de fila.
2. A estação de voto pode funcionar com a presença de, pelo
menos, seis oficiais eleitorais.

n) Desempenhar as demais funções' que-para o mesmo'se .
ehcontrem"'previs!asem "lei, regulamento 'ou por.,
determinação superior c' que 'não' "se -encontram"
atribuídas a outro órgão.

3. Em caso de falta de um dos oficiais eleitorais, a substituição
procede'se nos tennos do artigo 24.°.

2.

O Presidente do Centro de Votação é nomeado de entre
diplomatas, nos tennos do artigo 12.'.

1. Compete ao presidente do centro de votação:
SérieI,N.°8B

~

m) G'arantir Oempacotamento e aentrega de todo o material"
eieitoralao representante diplomático ou consular
e~can;egü, é ,I. ' .. de assegurar o seu tran"sporte até ÉHli, de" ,
n~od6:a'que
os'votos teclamàdos, as reclamações e as'
aC,tas;de çQntagem e apuramenfo dos resultados sejam '
entregues à assembleia de apuramento nacional.e ó
restante material eleitoral ao STAE;

f) Um oficial controlador para a aplicação da tinta

Artigo 16.'
Presidente do centro de votação

'-o
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Artigo 17."
Secretário da estação de voto

Compete ao secretário da estação de voto:
a) Declarar aberta a estação de voto e verificar a identidade e
credenciais dos oficiais eleitorais, dos fiscais das
candidaturas que desempenhem funções na estação de
voto, dos observadores e dos profissionais dos órgãos de
comunicação social;
b) Dirigir o processo de verificação das cabines de voto e dos
documentos de trabalho da estação de voto;

c) Mostrar as urnas vazias aos oficiais da mesa, fiscais das
candidaturas, observadores e aos eleitores presentes,
solicitando em seguida, a um oficial verificador de
identificação e ao oficial controlador de urna eleitoral que
procedam à selagem das urnas e ao registo dos números
dos selos correspondentes;
d) Mandar afixar na estação de votação, em local vislvel, o
edital com a composição da mesa da estação de voto;
e) Garantir a liberdade e ó segredo de voto de todos os
eleitores;

f)

Garantir a manutenção da ordem na estação de voto de
modo a assegurar o bom andamento das operações
eleitorais;

g) Informar o presidente do centro de votação sobre a
existência de condições para retornar as operações eleitorais
que tenham sido interrompidas por ocorrência anormal,
calamidade natural ou perturbação de ordem pública;
h) Mandai sair da estação de voto os cidadãos que ali não
possam votar ou os que já tenham votado;
i)

Não admitir na estação de voto os eleitores que se
apresentem manifestamente alcoolizados ou sob o efeito
de estupefacientes, que sejam notória e publicamente
reconhecidos cómo dementes ou que sejam portadores de
qualquer tipo de objecto contundente;

j) Proibir qualquer tipo de propaganda dentro da estaçãO de
voto e até uma distância de vinte e cinco metros, recorrendo
para o efeito às forças de segurança policial;
k) Autorizar a entrega de novo boletim de voto aó eleitor, a
seu pedido, por este se ter enganado no seu preenchimento
ou, por ,inadvertência, o ter deteriorado, devendo a
ocorrência ser registada na respectiva acta;

n) Perguntar aos fiscais das candidaturas se têm reclamações
a apresentar;
o) Receber os protestos e as reclamações a que haja lugar,
devendo assiná-los assim como todos os oficiais da estação
de voto;
p) Desempenhar as demais funções que para o mesmo se
encontrem previstas em lei, regulamento ou por
determinação superior e que não se encontram atribuídas
a outro órgão.
Artigo 18."
Oficial verificador de identificação
I. Compete ao oficial verificador de identificaçãó:
a) Identificar o eleitor através do exame do cartão de eleitor
actualizado e verificar se os dados do eleitor constam
da lista de eleitores daquela unidade geográfica de
recenseamento eleitoral;
b) Na ausência do cartão de eleitor, identificar o eleitor
através do exame do bilhete de identidade ou do
passaporte timorense e continuar se os dados desse
eleitor constam da lista de eleitores daquela unidade
geográfica de recenseamento eleitoral;

c) Verificar se o eleitor cumpre o requisito legalmente
exigido de idade mlnima de dezassete anos cómpletos
no dia da eleição;
d) Inspeccionar as mãos do eleitor com vista a garantir
que ainda não votou para a eleição em causa;
e) Informar o oficial controlador do boletim de voto se o
eleitor tem direito a que lhe seja entregue o boletim de
voto;

f) Desempenhar as demais funções que para o mesmo se
encontrem previstas em lei, regulamento ou por
determinação superior e que não se encontram
atribuídas a outro órgão.

2. Para efeitos da alÚlea a) do número anterior considera-se
atualizado o cartão de eleitor que não se encontre perfurado
e exiba os símbolos da República Democrática de TimorLeste aprovados pela Lei n" 2/2007, de 18 de Janeiro.
Artigo 19."
Oficial controlador do boletim de voto
Compete ao oficial controlador do boletim de voto:

I). Carimbar o boletim de voto que foi devolvido com a palavra
"cancelado" assinaJ;1do-o e guardando-o no· en~elope
respectivo;

a) Carimbar e assinar no verso do boletim de voto;
b) Entregar o boletim de voto ao eleitor;

m) Prestar os esclarecimentos necessários, a pedido do eleitor,
e na presença dos oficiais eleitorais, dos fiscais das
çandidaturas e dos observadores eleitorais, acerca do
processo de votação, sem' contudo influenciar o sentido
de ,Noto doeleitor;
Série L N. o 8 B

c) Prestar ao eleitor a quem haja sido entregue um boletim de
voto e na presença dos fiscais e dos observadores que se
encontrem presentes na estação de voto, as informações e
os esclarecimentos que aquele lhe solicite sobre a fonua
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de exercer o direito de voto, sem indicar, no entanto,
qualquer preferência ou o sentido de voto a favor de um
candidato;
d) Indicar e encaminhar o eleitor para a cabine de voto;
e) Entregar novo boletim de voto ao eleitor, a pedido deste,
em caso de deterioração ou erro no preenchimento, obtida
a autorização do secretário da estação de voto;
f) Desempenhar as demais funções que para o mesmo se
encontrem previstas em lei, regulamento ou por
determinação superior e que não se encontram atribuída's
a outro órgão.
Artigo 20."
Oficial controlador da urna eleitoral

para votar de modo a que apenas as pessoas autorizadas
entrem na estação de voto;
b) Pedir ao eleitor que tenha na mão o cartão de eleitor
actualizado ou, na ausência deste, o bilhete de
identidade ou o passaporte timorense, com o propósito
de o exibir perante o oficial verificador de identificaÇão;
c) Verificar às quinze homs do dia da eleição qual o último
eleitor que se encontra na fila para votar, de modo a
que rios tennos da lei não se admita a votação' de outrem
para além dáquele;
,
d) Solicitar' aos fiscais das candidaturas e -aos observadôres eleitorais que exibam a sua identificação' e a
credencial emitida pelo STAE e que os' autoriZa'a
aC~)li1panhQ.rem!o
processo eleitoral em COrso; :" .-: : ~"":e) So,licitacaos profissionais dos órgãos de cbinulikilçãO
social_que exibam a sua identificação' e,:á "c-r~-ae~lti aV
emitida pelo STAE e que os habilita a realizar a cobeftuh',
jopialfstica do processo eléit?ral em'curso; '-,. - ~ ~_,~-:-~i r:· -

Compete ao oficiálcontroladorda uma eleitoral:
a) Garantir'a guarda e a segurança da uma eleitoral;
b) Assegurar- que o eleitor coloca apenas um boletim de voto

na urna eleitoral;
c) Desempenhar- as demais funções que para o mesmo se
encontrem 'p'rev'istas em lei, regulamento ou por
determina_ção superíor 'e' que: não ,se encontram atribuídas
a outro 'órgão.
Artigo 21."
Oficial controlador da aplicação de tinta indelével

f) Desempenharas 'demais funções que pilrao mesmli si",
eqcónh:emprevistas em lei) regulamÉmtq~&ú·:'Pór.-:
::<-;'
áétetmin~çã~
superior e que-- ~lão
se C:llcohtni(n: - .
atrib~idas'-a'outro
órgão.
.
L

" ; ' ,.:;[,:,:"

'::~

:"~-l

,

b) Na ausência do dedo ,indicador, da mão direita do eleitor,
marcar COí ntintidndelév~l;.aié
à cuUcula, outro' dedo da
mesma· mão OU;L 11a 'a:usência
mão_direita,
dedada
mão ~sque'rda
do'eleitor-etertificar-se que a tinta secou;

um

'ua

c) Na ausência das duas mãos, marcar com tinta indelével a
extremidade de um dos membros superiores do eleitor;
d) Pedir ao eleitor que abandone a estação de voto depois de
votar;
e) Desempenhar as demais funções que para o mesmo se
encontrem previstas- em lei, regulamento ou por
detenninação superior· e que não se encontram atribuídas
a outro órgão.
Arligó22."
Oficial controlador de fila
1. Compete ao ofidal controlador de fila:
a) Organizar a fila de eleitores que se ~ncontrem
Série L N. Q8 R

à espera

,-, .--

.'

2. Para efeitos do disposto na alínea b) do número'anteriÓI} ,"
consídera:-se actualizado cartão de e~eitor
que" não '-se·
encotItre- perfurado' e exiba os símbolos :n"~í Ció n:a{s'"
aprov~dOs'pelaLein,o
212007, de 18 de Janeiro'.

°

Artigo 23."
Incompatibilidades

Compete ao oficial controladór da aplicação de tinta indelével:
a) Após a introdução do boletim de voto na urna, pelo eleitor,
marcar com tinta indelével o dedo indicador da mão direita
do eleitor, até à cutícula, depois deste ter exercido o ·seu
direito de voto 'eJéerdficar-se' <]Ue a tinta secou; .

-

. >;

,

-.,>
-

"'_.

i;'
,~-

I. Não, pndemserdesignados oficiais eleitorais Ôpiéidehte"
da R-epúblloà; osJJeputadosj.os membros do'Goyeirro;·os _"~'
funcionárioS, agentes e atabalhadores da Admlnistr'â';ãer "
Pública da República Democrática de Timoi-Leste,.""s ~"
l11embrosdasFAÚNTlL,Forç'a de Defesa de TíinoiiLes(<>.d', ,
da Pojlcia·Nacional de Timor-Leste, os magistradôsjltdlciaiS:,' ,';:\'.::'
c do:;Ministétio"-P:Ílhlico;· as autoridaâes Jeligiosa~.;:':~!i,s
membros da .CNE" os candidatos eos fisca:is,:dl.s "10'''
candidathras. _
~b~<
. ,';,.~"
'"F.'

':.

2. O disposto ,no número anterior não é aplicável, aos,·'. , ..
func.i~mádQs
da carreira dipl,omática.
.
:,.,!

;;
,

..

Artigo 24."
Sübstituição dos oficiais eleitor'ais'_

~;.,;

, :~,

../ ,;.

I. Se no dia .da -eleição e até trinta minutos ante, da'hora
marcadapara,,,,'abertura da estação de V0tO) não'estiverem··
preseptes os 'oficiais eleitorais nomeados pelo ·Director-'. ' A , '
Geral do STAE, o presidente do centro de'yotação"é(JRvôca', ,;",'
os slrpientes dos oficiais faltosos.
' .,
2, çonyocados os suplentes dos oficiais,para efeitos de,
aplicaçã:o do número anterior, se estes não comparecerem,
pode o presidente do centro de votação substitUÍ-los por
qualquer eleitor de reconhecida idoneidade que aí se
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encontre, mediante a concordância da maioria dos oficiais
eleitorais que se encontrem presentes.
3. Na ausência do presidente do cenh"o de votação, este é
substituldo pelo secretário da primeira estação de voto do

respectivo centro de votação que, por sua vez, é substituído
por um oficial verificador de identificação, escolbido pela
maioria dos oficiais eleitorais presentes nessa estação de
voto;

4. Após a substituição, considera-se sem efeito a designação
dos oficiais eleitorais faltosos, devendo o presidente do
centro de votação comunicar os seus nomes ao STA~.

5. Todas as substituições devem constar expressamente em
acta.

Artigo 25.'
Manutenção da ordem e da disciplina

se encontrem em condições de assegurar o transpOlte dos
boletins de voto para os centros de votação localizados
no estrangeiro.
3. O Director-Geral do STAE designa o diplomata ou o
funcionário consular responsável pelo transporte dos
boletins de voto e demais material eleitoral até aos centros
de votação instalados no estrangeiro, com base na lista
que para o efeito lhe é remetida pelo MNEC e depois de
auscultar a CNE.

4. Findas as operações de votação, contagem e apuramento
de resultados que se realizem no estrangeiro, os
funcionários que para o efeito sejam designados nos
tennos do n.o 3, asseguram o transporte do estrangeiro
para Dili de todos os documentos relativos ao processo
eleitoral, designadamente as actas das estações de voto e
dos centros de votação, dos boletins de voto utilizados e
não utilizados e das reclamações e dos recursos que
eventualmente hajam sido apresentados.

Cabe ao presidente de cada centro de votação e ao secretário
de cada estação de voto, com o apoio dos demais oficiais

eleitorais,' tomar as providências necessárias que garantam a
manutenção da ordem e disciplina durante as operações
eleitorais de modo a salvaguardar-se a liberdade de voto e o
seu regular exercício.

Capítulo III
Processo devotação

Seeção III
Boletins devoto

Seeção I
Regras gerais

Artigo 26.'
Definição

Artigo 29.'
Direito de voto

o boletim de voto tem fonna rectangular, com a dimensão

I. Todo o cidadão maior de dezassete anos tem o direito de
votar e de ser eleito.

apropriada para nele caber a indicação de todas as candidaturas
e é impresso em papel branco, liso e não transparente.
Artigo 27.'
Elementos integrantes

I. Em cada boletim de voto são impressos os 110mes dos
candidatos, e a cores, as respectivas fotografias e o símbolo
por estes livremente escolhido,dispostos horizonta~ente,
pela ordem que tiver sido sorteada, de acordo com o modelo
proposto pelo STAE e aprovado pela CNE.
2. Os nomes dos candidatos são dispostos horizontalmente
no boletim de voto, de acordo com o sorteio realizado pelo
STJ, constando à fi'ente deste a respectiva fotografia e à
frente desta um quadrada no qual o eleitor manifesta o seu
sentido de voto.
Arlig028.'
.Transporte dos boletins de voto

.

5. O transpOlte dos materiais referidos no número anterior é
supervisionado pela CNE.

I. Os boletins de voto são lranspOltados para Os centros de
votação, localizados no estrangeiro, por mala diplomá~ica
.

2.. Até quinze dias antes do dia marcado para a eleição, o
Ministro dos NegóciosEstrangeiros e Cooperação remete
ao Director-Geral.do STAE, com conhecimento à CNE, uma
lista nominal dos diplomatas. e funcionários consulares que
Série LN. 08 B

2. O exercício do direito de sufrágio é pessoal e constitui um
dever cívico.
3. O direito de voto é exercido directa, pessoal e presencialmente pelo eleitor.
4. Acada eleitor só é permitido votar uma vez.
5. O exerclcio do direito de voto depende de prévia inscrição
do eleitor no recenseamento eleitoral.
Artigo 30.'
Eleitores em serviço
1. Os funcionários e agentes do Estado que prestem serviço
no dia das eleições, no âmbito do processo eleitoral, exercem
o seu direito de voto no centro de votação mais próximo
do local onde se encontrem a prestar serviço.
2. O MNEC envia ao STAE, até vinte dias antes da data
designada para a eleição, a relação nominal completa dos
diplomatas, dos funcionários diplomáticos, dos
funcionários consulares e dos trabalhadores timorenses
ao serviço das missões diplomáticas e dos postos
consulares que desempenham as respectivas funções nas
áreas geográficas servidas pelos centros de votação
instalados no estrangeiro.
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3. Nos centros de votação instalados no estrangeiro, encontra-

se disponível uma lista dos eleitores inscritos noutras
unidades geográficas de recenseamento eleitoral mas que

2. A impossibilidade de realização da eleição é comunicada ao
delegado da CNE, presente no local, após o conhecimento
da ocorrência de qualquer dos factos previstos no número

anterior.

podem exercer o direito de voto nesse centro de votação,
ao abrigo do disposto nos números anteriores.

3.
Artigo 31.°
Liberdade e segredo de voto

A interrupção da votação por perlodo superior a duas
horas detennina o encerramento da estação de voto e a
remessa das umas seladas) contendo os votos até então
obtidos, à assembleia de apuramento nacional.

I. O voto é livre e ninguém pode ser obrigado a revelar, dentro
ou fora do centro de votação ou estação de voto, em quem
votou ou em quem vai votar.

2. A cabine de voto deve ser posicionada de modo a garantir
o segredo de voto do eleitor.

Artigo 32.°
Eleitor invisual ou portador de deficiência
I. O cidadão eleitor invisual ou portador de deficiência fisica
que não lhe permita votar' sozinho, pode exercer o seu
direito de voto acompanhado por outr? cidadão eleitor por
si escolhido.
2. O acompanhante está obrigado a manter sigilo quanto ao
sentido de voto do eleitor cego ou deficiente.
3. O secretário da estação de voto deve aferir se o
acompanhante foi livremente escolbido pelo eleitor para o
acompanhar no exercício do .seu dire,to de voto.
4. Caso se conclua que a escolha do acompanhante não foi
livre, o secretário da éstação' de voto deve promover as
condições para que o eleitor'escolhá outro cidadão eleitor
que o possa acompanhar para exercer o seu direito de voto.
5.

Nas situações em que o secretário_ da estação de voto
duvide da autenticidade das circunstâncias ou dos factos
referidos no n.O le que penilitento -exercício do direito de
voto acompanhado, requerao"éldtor que apresente
comprovativo médico que atest~
os factos ou as
circunstâncias que o'inipedel11 de exetcer o direito de vo~o
sozinho.
Artigo 33:'
Continuidade das operações eleitorais

A votação processa-se sem interrupção e de acordo com o
horário de funcionamento previsto pelo artigo 7.°.

4. Nos casos previstos na alínea a} do n.O 1, os eleitores são
encaminhados para ti centro de, votação,' ou estação de
voto mais próximo.
5. No caso previsto na allnea b) do 11.° I, O STAE, com o
acordo do delegado da CNE presente no· local, transfere a
localização do centro de· votação ou estação de votá para
local mais seguro.
6. Quando as situações previstas pelo ·n'o I. se 'verifiquem
quanto a centro de vàtação ou éstação de-votb," i_nstãlado:'
em serviço consular·ou:erri rriissão' díplomática'~··no
estrangeiro, o dIrigente máximo do-sefviçá consular oúda
missão diplomática informa de imediato a CNE açerca'das' .
~',
causas que impossibilitam a leaHzação da eleição.
7. Nos casos previstos pelo núnieruanterior. áe.le~çãcrrealiza':'
se no sétimo dia posterior ao da:data iniêialmente designada
para a realização votàção que n'ão pôde ser realizada.

da

Secção II .
OperaçÕes prelimin~~_cs

à votação _

Artigo 35,°
LJcalizaç.ão dqs centros d'e vota~ão.
-

.

.',

$

:'.'

! -. "

.

1. Os centros de votação e re:speçt.i'(~,s-.-~~tações
.de;..v.oto
localizam-se nasllnidades geográ,ficas estabeleCidas para
o recenseamento eleitoral: ",
2. Os centros de vot~ãç o
e I';\~çõesqe.
preferencial o,u em local qí re'~
segurança parª- o e(eito..

votcrfocálizam-se .
ofereça- condiçÕ'es- ~de:
.,..~ ~'

3. É proibida a instaJaçãodo cenit;Qd~votação

ém:

,.

a) Unidade policial;
b) Unidade militar;

Artigo 34.°
Interrupção das operações eleitorais
I. Não pode realizar-se a votação em qualquer centro de
votação ou estação de voto se:

c) Residência do chefe' tradiçiop.aI;', .
d) Residência privada;

,

e) Edificio que seja propriedade de um partidopolltiGO;
a) Esta não se puder constituir, se ocorrer quaIquertumulto
que detennine a interrupção das ,operações eleitorais
por mais de duas horas, ou ocorrer alguma calamidade
no dia marcado para a eleição;

f) Locais de culto ou destinados ao culto;

g) Hospitais ou qualquer edificio ligado aos serviços de
saúde.

b) Ocorrer alguma calamidade nos três dias anteriores ao
dia da eleição.
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Artigo 36."
Elementos de trabalho da estação de voto

o STAE assegura em cada centro de votação

e respectivas

estações de voto o fornecimento dos materiais eleitorais
necessários à realização do sufrágio, conforme Anexo I ao

presente regulamento, do qual faz parte para todos os efeitos
legais.

j) À inserção na acta das operações eleitorais de
quaisquer irregularidades ou incidentes verificados
assim como dos protestos ou reclamações que hajam
sido apresentados às operações preliminares e as
decisões que sobre as mesmas hajam sido proferidas
pelos oficiais eleitorais.
Secção III
Operações de votação

Artigo 37."
Artigo 38.'
Ordem da votação

Operações preliminares

I. Às seis horas da manhã do dia designado para a realização
da eleição, o presidente do centro de votação confirma a
identidade dos secretários da estações de voto e dos fiscais
designados pelos candidatos à eleição do Presidente da
República para acompanhar as operações eleitorais que
decorram no centro de votação.
2. Às seis horas e quinze minutos, os secretários das estações
de voto proçedem à identificação dos oficiais eleitorais
das respetivad-s estações assim como dos fiscais dos

candidatos à eleição do Presidente da República que
desempenhem funções no. âmbito das mesmas.
3. Às seis horas e trinta minutos, o secretário da estação de
voto informa o presidente do centro de votação acerca
dos oficiais eleitorais que não se encontrem presentes para
efeitos de identificação e início de funções.
4. Às seis horas e trinta e cinco minutos, o presidente do
centro de votação convoca os suplentes dos oficiais
eleitorais faltosos para exercerem funções na qualidade de
efectivos.
5. Às seis horas e quarenta e cinco minutos, o secretário da
estação de ·voto e os oficiais eleitorais, na presença dos
fiscais das candidaturas e dos observadores eleitorais que
se encontrem _presentes, procede:
a) À verificação das cabines de voto;

1. Sem prejuízo das situações previstas no artigo 34.°, o
presidente do centro de votação declara aberto o centro
de votação às sete horas da manhã do dia designado para
a realização da eleição e os secretários das estações de
voto procedem de igual fOlma relativamente a estas.

2. Após a declaração prevista pelo número anterior, os oficiais
eleitorais exercem o respectivo direito de voto na estação
em que desempenhem as respectivas funções e nos termos
previstos pelo presente regulamento.
3. Uma vez concluído o processo de votação·por parte dos
oficiais eleitorais, os demais eleitores exercem o respectivo
direito de voto de acordo com a ordem de chegada.
4. Para efeitos de acesso à estação de voto onde exercerão o
respectivo direito de sufrágio, os eleitores dispõem-se em
fila, de acordo com as instruções que para o efeito lhes
sejam transmitidas pelos oficiais controladores de fila.
5. Gozam de prioridade no exercício do respectivo direito de
voto e de acordo com a seguinte ordem de precedências:
a) As eleitoras gràvídas;
b) Os eleitores com idade superior a sessenta e cinco anos;
c) Os eleitores que revelem algum tipo de debilidade ou
incapacidade fIsica;

. b) À verificação e exibição do interior das umas de voto;
c) À selagem das umas .eleitorais e à leitura em voz alta
dos números dos selos de segurança;
d) Ao registo na acta das operações eleitorais dos
números dos selos de segurança;
e) À contagem e verificação dos carimbos que hajam
recebido;

d) Os eleitores que transportem crianças ao colo;
e) Os funcionários, os agentes e os trabalhadores da
administração pública que se encontrem a prestar
actividade no âmbito da organização e realização do
processo eleitoral.
Artigo 39."
Procedimento de identificação do eleitor

f) À contagem dos boletins de voto que hajam recebido;

g) À inscrição na acta das operações eleitorais do número
de boletins de voto que hajam recebido; .
h) À afixação na pOlta do centro de votação da relação
nominal dos candidatos admitidos à eleição;

o

À afixação do edital coutendo o nome dos oficiais
eleitorais em serviço na estação de voto;
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1. Ao entrar na estação de voto, o eleitor entrega ao oficial
controlador de fila quaisquer dispositivos móveis de
captação de imagens de que disponha.
2. Após o cumprimento do previsto no número anterior, o
eleitor apresenta-se perante o oficial verificador de
identificação exibindo o respectivo cartão de eleitor ou, na
ausência deste, o do respectivo bilhete de identidade ou
passaporte timorense.
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3. O oficial verificador de identificação, depois de cumprida a
formalidade prevista pelo número anterior, verifica se o
eleitor cumpriu dezassete anos de idade até à data da

5. De seguida, o eleitor dobra o boletim de voto com a parte
impressa na parte de dentro, para ser introduzido na uma.

eleição, se o eleitor tem o indicador da mão direita marcado
com tinta indelével e se o seu nome consta da lista de

6. Nas situações em que o eleitor se engane ou deteriore o
boletim de voto:

eleitores inscritos no recenseamento eleitoral pela unidade
geográfica de recenseamento em que' o centro'de votação
se encontra instalado.

a) O eleitor dirige-se ao oficial controlador do boletim de
voto e pede a substituição do mesmo;

4. Nos casos em que o eleitor se identifique nos tennos do
número do 11. o 2, o seu nome conste da lista a que alude o
TI.o 3, tenha cumprido dezassete anos de idade e emque

b) O oficial controlador do boletim de voto requer a
autorização. do secretário da estação de voto ·para
proceder à substituição do boletim deteriorado por um
boletim de voto nOVQ; ,

nenhum dos seus membros superiores se encontre marcado
com tinta indelével, o oficial verificador de identificação
assinala o nome do eleitor na lista através da aposição de
um traço sobre o seu nome 'e encaminha para o oficial
controlador do boletim de voto.
5. Quando o eleitor se identifique comicartão de eleitor no
qual se itidique que ome~mo
se encontra ill·scrito no
recenseametlto 'eleitol'alpêlà·uilidade geográfica de
recenseamento eleitoral onde se encontre instalado o centro
de votação, o oficial Verificador de identificação faz inclnir
o nome do 'eleit6'r ria lista adicional d~ eleitores.
6. Constam dá listaad-iêiÓnal dê ~itHtbi-~s,
prevista pelo número
anterior, 'as seguintes informações q~anto
a cada eleitor:
a) Nome do eleitor "Ul qnestiiô;

c) Morada completa;
d) Assinatura do eleitor.
..

. : .,:", i : . ' 1"\' '1', ,: ':'

"

"

: ,;1

...';",

"

,

d) Após a autçriz~ção.da
suh~tituição
dó,bolethI1 de Voto
deteriora~o.
o ofIcial· controladór do boletim de voto· .
eIltregaum~ovo
poletini de vbtowêIeitor que haja
requerido a sub.stitui,ção do 'boletim ·de·voto.
dete~jqrad~,"q'Fi~ai'sç ,
d~slo~~·.~.
urna,:cabine ,de voto,
desoéilp~d~
"exeréer o se'it direito de \lot9.:· ,
'. ~

para

7. O boletim.d~
vot~éiritr~duiido:miuma
ê1eítoraI pelo eleitor
perante o ofidalcolih:o\àdol' dauma,cleitoraL·
8. Depois dã 'éieúor··&~po. sità r
lj{uri~a.eleitoral
ri respectivo.
boletim de voto,. dirig~~se
ao! oç,cicil contrõltldor 'para a
aplicação da tinta· ihdêlévelqué' a apliCà nos termos do.
disposto no altigo 21.,".
.' - .

b) Número do cartão ~e eleitor;

7.

c) O secretário da estação de voto autorIza a substituição
do boletim: de voto. deteriorado alravés da ~posíiíç o·'
neste ,dq, carimbo sçllna~xpressão
,Hcancelado" ~e:da
sua assinatura;
. - -.' .

;

Nas situações eJ11 "We.o eleitor nãp faça prova da sua
identidade nemda sua inscrição no recenseamento eleitoral
pela unidadegeo(>ráfjca de Tec",n~eainento
eleitoral onde
se enco.nt~~
j~l~t.alad~.o
centro de votação onde pretende
exercer o seu direito de voto, é encalnillhado pelo oficial
verificadordeid"ntifica~~o;/<araJ~r~
da estação de voto.
. Artigo 4Q,~ ..
Procedimento <1e entrega do boleJimde voto e devotação

I. Concluídos os procedimentos de identificação do eleitor,
nos termos do artigo anterior, e não se aplicando o seu n.o
6, o oficial controlador do boletim de voto entrega ao eleitor
o boletim de voto.

9. Concluida a opera~ão
de aposição da tinta indelével, o
da estação· de voto; sendb-.
eleitor dirigt':s'e par{o.. .e~terior
lhe reslitnidos ps dispositivos~
móveis de· captação_..de .
imagem q,ie'h.ijain'Sid6'deixados à guardado oficial·
controladôr'de'Íli\i:' i, , . "
.-

''''.iA~t1g04I:''
. 'lJúvlíiás,i·ét'trlnia~Õese

,
prol"';tos

I. Qualquer eleitor ou fiscal de candidatura, no período de
funcionamento da estação'-dfi '-\lató; pode 8uséitar dúvidas·
e apresenÚkplotéstóê reGlàillaçãó relativos às op:erações
eleitorais.
.
2. As dúvid~ls;
rccl~'1)1ações
e"protestos a~res~~tados
a vot,ação' ou: após· 'â:encer'tamentQ, de~tàAlão_analis,ados
imediatamente' pelósbficiais eleitorais,:. pode-\l~o.estes,
caso de necessidade, consultar o STAE.· .....

d~rante·.
,em,· '
..'

2. O boletim de voto entregue ao eleitor é previamente assinado
e carimbado pelo oficial controlador do boletim de voto.

3. As reclamações apresentadas, confonne on~mero.allterior,
são submetidas à votação dos oficiais ,~leitorais.e.
3. Após receber o boletim de voto, o eleitor dirige-se à cabine·
consideram,sé deferidas se obtiverem o. voto favonível de, .
de voto que se 'encontre, livre e aÍ'exerce o seu direito de,
pelo menos,tieis deles.,
.',
sufrágio.
4. As deliberações são comunicadas aos reG1aq1antes que, se
entenderem, podem' dirigir a reclamação ao representante
4. O cidadão eleitor assinala a sua escolha colocando um
sinal ou perfurando o quadrado em branco que figure na
da CNE, sendo esta entregue no mesmo centro de votação
ou estação de voto onde a questão foi suscitada, devendo
linha correspondente à candidatura em que pretende votar.
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essa reclamação acompanhar toda a documentação relativa
ao centro de votação em causa.
5. Para efeitos do número anterior, a CNE decide no prazo de

registando o respectivo número na acta da estação de
voto,inutilizando-os através da aposição, nos mesmos,
de carimbo com a expressão "não utilizado" e inserindoos no envelope destinado aos boletins não utilizados;

setenta e duas horas.
6. Das decisões da CNE cabe recurso para o STJ, a interporno
prazo de quarenta e oito horas.
7. O STJ decide os recursos que para si sejam interpostos no

prazo de quarenta e oito horas

b) À contagem dos boletins de voto cancelados,

registando o respectivo número na acta da estação de
voto,inutilizando-os através da aposição, nos mesmos,
de carhnbo com a expressão "cancelado" e inserindoos no envelope destinado aos boletins cancelados;

8. As reclamações e os recursos dirigidos, respectivamente à

c) À contagem dos boletins de voto abandonados,

CNE e ao STJ, relativos a operações de votação, contagem

registando o respectivo número na acta da estação de
voto,inutilizando-os através da aposição, nos mesmos,
de carimbo com aexpressão "abandonado" e inserindoos no envelope destinado aos boletins abandonados;

de votos ou apuramento de resultados, realizados em centro
de votação ou estação de voto que funcione no estrangeiro,
são apresentados perante o representante diplomático ou
consular mais graduado que se encontre em funçõesna
missão diplomática ou posto consular onde funcione o
centro de votação ou estação de voto.
9. ACNEe o STJ criam uma conta de correio electrónica para
a recepção, respectivamente, das reclamações 011 dos

recursos que para si sejam interpostos das operações de
votação, contagem de votos e apuramento de resultados
que se realizem no estrangeiro.

10. De igual modo, o STJ cria uma conta de correio electrónica
para arecepção dos recursos que para si sejam interpostos
das operações de votação, contagem de votos e
apuramento de resultados que se realizem no estrangeiro.
11. Os endereço» das contas de correio electrónico, descritas

nos números anteriores, devem ser comunicados ao STAE
até quinze dias antes do dia designadopara a realização da
eleição.

d) À contagem do número de eleitores assinalados na

lista de eleitores e na lista adicional de eleitores que
votaram naquela estação de voto, inscrevendo esses
números na acta da estação de voto.
2. O secretário da estação de voto, auxiliado pelos demais

oficiais eleitorais, coloca as urnas, aacta de funcionamento
da estação de voto e o material referido no nO 2 do presente
artigo no local escolhido pelo presidente do centro de
votação para que se proceda à contagem dos votos e ao

apuramento inicial dos resultados eleitorais.
3. Para efeitos do previsto no número anterior, o presidente do
centro de votação escolhe o lugar mais apropriado e
espaçoso dentro do centro de votação de modo a garantir

que os fiscais das candidaturas, os observadores eleitorais
e os profissionais de comunicação social possam
acompanhar os trabalhos de contagem dos votos e de

apnramento inicial dos resultados eleitorais.
Artigo 42.Capítulo IV
Processo de contagem

Encerramento da votação
I. A admissão de eleitores na fila para votar na estação de
voto. faz-s.e até às quinze horas do dia da eleição.

. 2. D_cpois das quinze horas, apenas podem votar os eleitores
qu~ jà se encontrem na fila da estação de voto à espera de
exercer o seu direito de voto, facto que é verificado pelo
oficial controlador de fila e reportado ao secretàrio da
estação de voto.

Secção I
Classificação dos votos
Artigo 44."
Classificação dos votos

Para efeitos de contagem de votos e apuramento de resultados,
consideram-se:

3. O secretário da estação de voto declara encerrada a votação

logo .que tenham votado todos os

eleitor~s

inscritos ou,

depois das quinze horas, assim que tenham votado todos
os eleitores presentes na fila da estação de voto até aquela
hora.

a) Válidos, os boletins de voto, retirados do interior da urna
eleitoral, devidamente carimbados e assinados pelo oficial

controlador dos boletins de voto, que expressem de fonna
clara e inequlvoca o sentido da escolha de cada eleitor

sem, no entanto, revelarem a identidade dos respectivos
autores;

Artigo 43.-

Encerramento das opel'ações na estação de voto

estação de voto procede:

b) Brancos, os boletins de voto, retirados do interior da urna
eleitoral, devidamente carimbados e assinados pelo oficial
controlador dos boletins de voto, que nao exibam qualquer
tipo de sinal;

a) À contagem dos boletins de voto não utilizados,

c) Nulos, os boletins de voto, retirados do interior da urna

1. Declarada encerrada a votação e resolvidas as dúvidas, os
protestos e as-reclamações-aque h'aja lugar, o secretário da
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eleitoral, devidamente carimbados e assinados pelo oficial

controlador dos boletins de voto, que se encontrem
assinalados ou perfurados sem que se consiga, no entanto,
compreender o sentido da escolha feita pelo eleitor, que

permitam a identificação deste, que indiquem a escolha em
candidatura que teuba desistido da eleição ou no qual teuba

sem que dos mesmos conste carimbo ou assinatura aposta
pelo oficial controlador dos boletins de voto, são separados
dos demais boletins de voto, carimbados como rejeitados,
lidos e contados em voz alta pelo presidente do centro de
votação e o seu número registado na acta do resultado do
centro de ·votação.

sido feito qualquer corte, desenho ou rasura ou tenha
sido escrita qualquer palavra;
d) Rejeitados, os boletins de voto retirados do interior da urna
eleitoral e que não se encontrem carimbados e assinados
pelo oficial controlador dos boletins de voto;
e) Cancelados, os boletins de voto que hajam sido restituídos

pelo eleitor aos oficiais eleitorais, para efeitos de
substituição por outro boletim de voto) COm fundamento
em erro na indicação do sentido da escolha do eleitor ou
que hajam sido involuntariamente danificados por este;

f) Abandonados, os boletins de voto que hajam sido
encontrados perdidos na estação de ;voto.
Sccção II
Contagem dos votos e apuramento dos rcsultados eleitorais
Arlig045."
Recepção e abertura dás urllas

4. Os boletins de voto encontrados na uma eleitoral aos quais
não seja aposto o carimbo com a expressão "rejeitado".
são misturados com os boletins de voto com as mesmas
caracterlsticas e provenientes das demais estações de voto)
sendo posterionnente agrupados em lotes de cinquenta.
5. Conclulda -a o'peração prevista no número anterior) o
presidente do centro de votação procede à leitura, de viva
voz, do sentido de voto expresso em cada um dos boletins
e exibe 'perante-os presentes a face· dosmesll1os) ·os quais.
são agmpados em lotes correspondentes a cada-candidato.

6. Os boletins de voto

c1assificados~om),.bràncos

ou nuloi

7. Os boletins de voto reclamadóssã" agrupados em lote
próprio", - '
- .. , '
-',
8. Às dúvid~~,
a~s protestos~
~s\~~cla~;aç~~!t~
a~s recu;sos. apresentados no âmbito das. operações d~ .contagem e :"
apuramento' dos resuIta~os.
são_ ~p~i.cáveis_as
regras
previstas pelo altigo 41." co Ul as devidas adaptações.

1. As umas são entregues pelá secretário da estação de voto,
acompanhado dos demais oficiais e~eitorais
e rece_bidas pelo presidente do centro de votação, no local que para o
9. Os origimiis das reclamações sao íritroduzidosjurrtamente_
efeito for previamente designado.
com os. boletins de voto .reclâ m~dos.nq._
enyelope de
"boletins de voto reclamados".
. : '. ;.. '
2. O presidente do centro de vótação, depois de receber as
urnas eleitorais) lê em voz alta o número dos selos de
segurança e pede aos fiscais ~as candidaturas que
confinnem os referidos números.

10. Os resultados da contàgelJl de votos ,,·doa[lUramento dos
resultados· são i~edhitamente
transmitidps, por via
electrónica, a~ STAE que dos lnesmos dá c6ubecimento"

CNE.

3. Concluída a confirmação dos números dos selos de
segurança) o presidente do centro ~e yotação) na presença
dos oficiais eleitorais, dos fiscais d~s candidaturas) dos
observadores eleitorais) dosprofissionais de comunicação
social e dos demais cidadãos pre"sente;s, procede à abertura
da uma eleitoral.
.
Artigo 46."
Contagem dos votos
1. Depois de aberta a urna eleitoral, o presidente do centro de
votação procede à retirada dos boletins de voto que se
encontram no interior da mesma; desdobrando-os e
colocando-os sobre a mesa de contagem) com o verso
virado para cima e verificando se os mesmos se encontram
devidamente carimbados e assinados pelo oficial
controlador do boletim dc voto.
2. O presidente do centro de votação regista na acta do
resultado do centro de votação o número dos boletins de
voto encontrados no interior da uma e que se encontrem
devidamente assinados e carimbados pelo oficial
controlador do boletim de voto.
3. Os boletins de voto encontrados no interior da uma eleitoral

Série!. N. os B

•

são agrupados em lotes separados.

.

...

-, :-.
,'."

~.

-,

.-~'.- -,.

....

- ,,-

. -,--.. .
-

Arlig047."
Preellcl,im~ntoda

~c,t~"

I. Contad;'--s e conferidos os votos válid6s po;:'~andidaíura;
os resultados são anotados na actã do__re~iultado
do~·ct:ntr.ó
de votação e os boletins de \10\0 inserid.ós nosenveiopes
identiftcados como· "votq~,-vfÜidos.'1),
separaçlos. pó~' cada
candidatura concorrente à eleiçã~~h
2. Carimbados. contados e conferidos os Votos-em branco', 08
resultados são anotados n~ '~cta :dú _tesúitado--do centro de
votaÇãoe os boletins inseridos no envelopeidentiiicado'
como "votos em bran~o"
..-.
'
.
'"
.. - .
3. Carillibados, contados e ccinferidos"os votos nulos) caso
existam). os resultados· são anotados na aetado- resultado
do centro de votação e os boletins.inseridos·:no envelope
identificado como "votos ntllos".4. Contados e conferidos os votos reclamados) caso existam;
os resultados são anotados na acta do resultado do centro
de votação e os boletins, juntamente com as reclamações e
protestos, são inseridos no envelope identificado como
"votos reclamados".
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5. Carimbados, contados e conferidos os votos rejeitados,
caso existam, os resultados são anotados na actado
resultado do centro de votação e os boletins inseridos no
envelope identificado como "votos rejeitados".

4. São inseridos na uma e lidos em voz alta o número de votos
incluídos nos seguintes envelopes:
a) Os envelopes de uYotos válidos", "Votos nulos", "Votos
em brancos", "Votos reclamados", UVotos rejeitados"
"Boletins de voto não utilizados", "Boletins de voto
cancelados" e (<Boletins de voto abandonados";
J

6. Carimbados, contados e conferidos os boletins de voto
cancelados, caso existam, os resultados são anotados na
acta do resultado do centro de votação e os boletins
inseridos no envelope identificado como "boletins de voto
cancelados".
7. Carimbados, contados e conferidos os boletins de voto
abandonados, caso existam, os resultados são anotados
na acta do resultado do centro de votaçãoe os boletins

inseridos no envelope identificado como "boletins de voto
abandonados".
8. Carimbados, contados e conferidos os boletins de voto não
utilizados, os resultados e o número de série são anotados
na acta do resultado do centro de votação e os boletins
inseridos no envelope identificado como "boletins de
votos não utilizados".
9. Os envelopes são fechados e' neles são discriminados o
número de boletins de voto que contêm, os ,respectivos
centros de votação e estações de voto com os correspondentes códigos e a menção da unidade geográfica de onde
provêm.
10. Da acta constará ainda o número dos selos de segurança
de cada urna, o local e o código de cada estação de voto, o
horário de abertura e de encerramento da votação, o nome
dos oficiais eleitorais e dos fiscais das candidaturas
presentes, bem como os 'protestos e as reclamações
apresentadas e as deliberáçães tomadas.
II. Contados os formulários das reclamaçães apresentadas,
caso existam, o número de reclamações é anotado na acta
do resultado do centro de votação.
12. As actas das operaçães de coniagem e de apuramento dos
realizado no estrangeiro, assim
resultado.s que-se haja~
como os votos reclamados, ~ão entreg~es,
em suporte
físico, na assembleia de aptlramento nacional, no prazo
máximo de setenta e duas horas, contadas do tenDO das
operaçães de contagem e de apuramento dos resultados
eleitorais a que as mesmas se refiram.
.

Artigo 48."
Encerramento das operações no centro de votação·
I. Anotados na acta das operaçães eleitorais os resultados
da- contagem, esta é obrigatoriamente assinada pelo
presidente e pelos secretários das respectivas estações de
voto.

2. Pot cada centro de votação, apenas se admite que a acta
das operações eleitorais seja ~ssinada
por um ~ó fisc_al em
representação de cada uma das candidaturas presentes.
3. Para efeitos do número anterior, a falta da assinatura de um
ou mais fiscais das candidaturas não implica a invalidade
da acta nem das operações eleitorais.
Série I, N.oS B

b) O envelope com as actas das operaçães eleitorais, as
declarações de compromisso, a lista de presença dos
oficiais eleitorais, as folhas de observações, a lista de
eleitores, a lista adicional de eleitores e a lista de eleitores
em serviço;
c) Os selos não utilizados e os carimbos.
5. A urna, depois de nela colocados os materiais, é selada e
fica sob a responsabilidade do presidente do centro de
votação, competindo a este, em coordenação com o
representante diplomático ou consular mais graduado
garantir a sua remessa para os serviços centrais do STAE,
nos termos do artigo 28.° do presente diploma, sob a
supervisão da CNE.
6. Concluído o processo de contagem e de apuramento dos
resultados que se hajam realizado no estrangeiro, o
presidente do centro de votação digitaliza as respectivas
actas e envia-as, por correio electrónico, para a assembleia
de apuramento nacional.
7. As actas descritas no número anterior, assim como os votos reclamados, são entregues, em suporte físico, na
assembleia de apuramento nacional, no prazo máximo de
setenta e duas horas, contadas do termo das operaçães de
contagem e de apuramento dos resultados eleitorais a que
as mesmas se refIram.
8. O extracto da acta do resultado do centro de votação, com
a indicação dos resultados do apuramento inicial,é assinada
pelo presidente do centro de votação e afixada em local
vislvel no edifício onde haja funcionado o centro de
votação.
9. Cabe ao presidente do centro de votação garantir a cada
um dos fIscais de candidatura presentes e credenciados
para exercerem funções nesse centro de votação, o acesso
a uma cópia da actado resultado do centro de votação,
com a indicação dos resultados do apuramento inicial.
Artigo 49."
Assembleia de apuramento nacional
I. No prazo máximo de setenta e duas horas após a recepção
das actas de apuramento regional, de apuramento
municipal e de apuramento no estrangeiro, a CNE procede
ao apuramento nacional, conferindo as referidas actas e
decide, em definitivo, sobre os votos reclamados, caso
existam, e sobre as demais reclamações apresentadas.
2. A verificação das actas de apuramento referidas no número
anterior, inclui a possibilidade de apreciar e decidir de fOlma
fundamentada sobre toda e qualquer inconsistência ou
ena matemático que nelas se verifiquem.
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impresso novo exemplar da referida acta) do qual constam

escrito, um requerimento ao Director-Geral do STAE para
que sejam emitidas credenciais aos seus fiscais, sem as
quais os mesmos não têm acesso aos centros de votação e
estações de voto.

as rectificações e os correspondentes fundamentos e que
se apensa à acta rectificada.

2. O requerimento a que alude o número anterior, é acom-

3. Sempre que se verifique qualquer rectificação à acta de
operações de apuramento inicial ou intermédio, pelos
motivos e nOs tennas previstos nos números anteriores, é

panhado de uma relação completa dos fiscais na qual
4.

5.

Concluídas as operações e, no prazo referido no nO 1 do
presente artigo, a CNE elabora e afixa na sua sede a acta do

consta:

apuramento nacional provisório dos resultados.

a) O nome completo de cada fiscal;

São enviadas cópias da acta do apuramento nacional
provisório dos resultados para o STAE e para os órgãos

b) O número de eleitor de cada fiscal;

de infonnação nacionais.

c) A fotocópia do bilhete de identidadeo.u do cartão·de
eleitor de cada fiscal;

Artigo 50."
Recurso
I.

)

d) 2 fotografias tipo

Cabe recurso do apuramento provisório dos resultados

nacionais publicado pela CNE, a interpor no prazo de vinte
e quatro horas da sua afixação, para.o colectivo do STJ,
que notifica de imediato os interessados e decide em igual
prazo.

2. Terminado o prazo para interposição: de recurso sem que
tenha havido lugar a ele, a CNE remete ao STJ a acta do

apuramento dos resultados nacionai~,
acompanhada das
actas de apuramento regional, de apuramento municipal e
de apuramento no estrangeiro, e qe quaisquer outros
documentos que repute importantes. com a menção
expressa de não ter sido apresentado "recurso.
Artigo 51."
Proclamação dos resultados e validação da eleição

passepon;ad~'fiscala

acreditar,'

3. Recebido o requerimento, o Director'Geral do STÀEdecide..

sobre 'o mesmo, no prazo de quar.en.~a-'e.oi.tohor~s,-'"
o

o

_

_ • •

•

•

•

4. As credenciais são emitidas até cinco:âial!apÓs'.o pe-didcifommlado nos termos do 11.° 1 da presenté'nortna.-': -_.- :~ __
5. Das decisÕes de indeferimento; cabet~urso

pará a CN,E, a':

interpor-no prazo de vinte e quatro hotas,'-cOutàq-o-ô,t'
notificação da decisão proferida sobre orequérimp\tode.;

.

acreditação.
.,

"'-.'

.~

.-:

-

:."', :-

6. Recebida a defesa do STAE; a qual é apréSel\t~danQpiàzó
máximo de vinte e qnatro hor~s,
a CNÉdecidé no prazo

máximo de quarenta e oito horas e comunica a:~-qa de-~i_~ão
'
ao fiscal da candidatura, ao representapte.Qa:êanct.idaipái·
que o tenliá indicado e ao STAE. .

. .. ',

- '..
',- ;

Artigo 53:" .

1. O STJ, decidido o recurso nos termos do n.O [ do artigo

anterior ou expirado o prazo'sem que-tenha havido lugar a
ele, analisa a documeutação remetida pela CNE,julga por
acórdão a validade da eleição do Presidente da República

.,0-,

Credencial de fiscal eleitQ-i'al·: " ,-~.,

;-;:;A~"

,__~>:.-

1. A credencial de fiscal de candidatura conte1!J",ssfguintes .

infonnações:

~

. '"

e, através do seu presidente, proClama os resultados
definitivos no prazo máximo de se;tenta e duas horas,
anunciando obrigatoriamente o nllmçro total de eleitores
inscritos e votantes, votos embran:co e votos nulos. 0número, com a respectiva percentagem, dos votos

a) Nome completo do fiscal;

atribuídos a cada candidato, e o nomé do candidato eleito,

c) Onúmero do cartão. de eleitor·do.fiscal:- ,.:. ,.

'-.0'

b) Fotografia actualizada ôo.fiscál; ;

ou o nome dos dois candidatos concorrentes ao segundo d) A data de emissão da credencial;,

sufrágio.
2. O acórdão do STJ é remetido para publicação no Jornal da
República com cópia para a CNE e para o STAE.

e) Aassinatura doDirector~Geral

doSTAI:!;

1) O holograma com o emblemádoSTAE,
"-'

Capítulo V

Acompanhamento do processo eleitoral

2. O modelo de credencial de fisc~l
por despacho do Director"Ger~1
auscultada a CNE.

0,

.

.-

~

ile candidatura é aproyado.
.do .STAE, deP9is de.

Secção I

Fiscalização do proc~so

eleitoral

Artigo 51,0 i,;:
,',.,;'"
Direitos dos fiscais eleitorais

.',' - ;

Artigo 52."

Requerimento de acreditação como fiscal de candidatura
1. As candidaturas que pretendem indicar fiscais para
acompanhar as eleições presidenciais. apresentam, por
Série I.N.oS B

Constituem direitos dos fiscais eleitorais:
a) Pennanecer no interior do centro de votação ou da estação
de voto para o qual hajam sido credenciados;
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b) Pedir esclarecimentos aos órgãos de administração eleitoral
sobre matérias relacionadas com o processo eleitoral e

sido interposto, comunicando a decisão ao fiscal, à
candidatura qu"e este representa e ao STAE.

obter, no prazo de três dias, os esclarecimentos requeridos;
c) Ter acesso a documentação oficial sobre o processo eleitoral;

Artigo 57.'
Local onde votam os fiscais de candidatura

d) Cooperar com os outros fiscais para que o processo eleitoral
decorra de forma transparente e ordeira;

Os fiscais das candidaturas votam no centro de votação onde
exercem funções de fiscalização.

e) Aceder e comunicar com os representantes do meios de
comunicação social;

Secção II
Observação do processo eleitoral

f) Prestar as declarações que julgar convenientes aos órgãos

Artigo 58.'
Pedido de acreditação como observador

de comunicação social, desde que não ponham em causa o
decurso regular do processo eleitoral;

g) Apresentar,por escrito, reclamações e recursos sobre
decisões relativas à confonnidade legal dos actos eleitorais.
Artigo 55.'

I. As organizações nacionais e internacionais que tenham por
objecto a realização de missões de observação eleitoral,
dentro ou fora do território nacional,requerem, por escrito,
a acreditação dos seus observadores junto do DirectorGeral do STAE"

Devel'es dos fiscais eleitorais

Constituem deveres dos fiscais eleitorais:
'a) Respeitar a soberania do Estado Timorense, a Constituição
da República Democrática de Timor-Leste e demais leis em
vigor;

2. O requerimento ao qual alude o número anterior, é
acompanhado de um documento oficial da organização de
constituição e regras de funcionamento da organização
que se propõe realizar actividades de observação eleitoral
e de uma relação completa dos observadores que compõem
a missão e da qual consta quanto a cada observador
proposto:

b) Estudar e conhecer o ordenamento jurldico da República
Democrática de Timor-Leste;

a) O nome completo de cada observador;

c)

b) O número de eleitor do observador;

Exercer uma fiscalização objectiva, responsável e consciente;

d) _Comunicar '!os órgãos de administração eleitoral qualquer
inegularidade, queixa ou reclamação verificada durante o
, processo el~itoral;
e) Não interlerirJ perturbar ou obstruir o desenvolvimento das
operações eleitorais em curso;
f) Abster de dar ordens 01J instruçõys aos oficiais eleitorais;

"g) Estar munido da credencial emitida pelo STAE e identificarse"com a credencial e o cartão de eleitor perante qualquer
autoridade ou oficial eleitoral que o solicite.

c) A fotocópia do bilhete de identidade ou do cartão de
eleitor do observador;
d) A fotocópia do passaporte, quando se trate de
observador internacional;
e) 2 fotografias tipo passe do observador.
3. Recebidos os documentos que instruem o processo de
pedido de acreditação de observadores, o Director-Geral
do STAE decide sobre a emissão das respectivas
credenciais no prazo de quarenta e oito horas.

Artigo 56.'
Revogação de credencial de fiscal

4. Ascredenciais são emitidas até cinco dias após a data de
entrada nos serviços do STAE do pedido fOfimlado pela
organização que requer a acreditação dos seus
observadores.

I. O STAE revoga a decisão de acreditaçãodo fiscal que não
cumpra as leis em vigor na República Democrática de
Timor-Leste ou violeosdeveres.previstos,no aLtigo 55. odo
presente diploma e comunica esse facto ao fiscal em
questão e à candidatura que o mesmo representa.

5. Das decisões de indeferimento, cabe recurso para a CNE, a
interpor no prazo de vinte e quatro horas, contado da
notificação da decisão de indeferimento.

2. Da decisão de revogação, cabe recurso para aCNE, a interpor
no prazo de vinte e quatro horas.
3. Recebida a defesa do STAE, a qual é apresentada no prazo
máximo de vinte e quatro horas, a CNE decide no prazo
máximo de quarenta e oito horas o recurso que para si haja
Série L N. ° 8 B

6. Recebida a defesa do STAE, a qual é apresentada no prazo
máximo de vinte e quatro horas, a CNE decide no prazo
máximo de quarenta e oito horas o recurso que para si haja
sido interpostoe comunica a sua decisão ao observador, à
organização que o mesmo representa, ao STAE e à Direcção
de Migração da Polícia Nacional de Timor-Leste.
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Artigo 59."
Credencial de observador eleitoral

d) Abster de dar ordens ou instruçães aos oficiais
eleitorais;

1. A credencial de observadorcontém as seguintes informações:

e) Elaborar e enviar aos órgãos de administração eleitoral
uma cópia do relatório de observação eleitoral
produzido;

a) Nome completo do observador;

f) Comunicar aos órgãos de administração eleitoral
qualquer situação passível de criar conflito de interesses
com as suas funções.

b) Fotografia actualizada do observador;
c) O número do cartão de eleitor, caso de trate de
observador nacional;
d) O número do passaporte, caso se trate de observador

2. O observador identifica-se perante qualquer autoridade ou
oficial·eleitoral) mediante á aprese'ntação da credencial
emitida pelo STAE e do cartão de eleitor ou passaporte.

internacional;
Artigo 62."
Revogação de eredendal d~oliservador

e) O nome da organização que o observador representa;

··0

A data de emissão da credencial de observador;

I. O STAE rev~ga
a credencialde,oliservàdot quando se
verifique uma das seguint~s,
sitüaçê.{es:

g) A assinatura do Director-Geral do STAE;

a) Violação dasleis eregulament6~emvigornaR~pública
pt::ITlOcrática ~e :rimor:-Les~e;.
,~.' . _:. _

h) O holograma com o emblema do STAE.

2.

O modelo de credencial de observador é aprovado por
.despacho do Director-Geral do STAE depois de auscultada
aCNE.
Artigo 60."
Direitos dos observadores nacionais einternaciollais

Constituem direitos dos observadores nacionais e
',-internacionais:
a) Obter a autodzação de entrada e estadia em Timor Leste, no
caso dos observadores internacionais;

'

li) Violação dos deveres previstos N)~rtigo
presenté diploma;
. . . . ' c'
"c) Prossecuçãó de actiYldad~s
estatuto de ,observador;

situ3çõe~

.

'inc"ifnípatíveis.com. o

6xpr~s~~mx~~e'

~Pr<?~}s~a~.-~ )~.i

• d) Nas demais.
ou no presente regulam,ento.
2.'

64.' do
, '.

a STAE con\unica a decisão de r~vogaçãoa~

'

obsÚ va<Ío~,à

organização que o repr~sénta
eli DirecçãodeMigração da
Polícia Nacional de Timor-Leste,c

R

",:"

;

-

, " '.

,

0,., no, , 11) Gireular em todos os centros de votação e estaçães de voto

".,:, ~espíj.ih(J.dos

pelo território nacional e.'no estrangeiro;

Obter esclarecimentos necessários sobre o quadro
legislativo eleitoral de Timor-Leste;

';, "i:',,:

I:

d) Pe'dir esclarecimentos aos órgãos de administração eleitoral
soore matérias relacionadas cqm o pr,?cesso eleitoral e obter,
no prazo de três dias, os esclarecimentos requeridos;

.'l ,·~:!.'

e). Ter acesso a documentação oficial sobre o processo eleitoral;

f)
'I·:

Aceder e comunicar com os representantes .do meios de
comunicação social.

3.: Após a comunicação da decisão de revogação,. o observador
, dev.alve a credencial que Ihe·}íajasidoentreg)Íe,_lw,pra,z,o ..
. _
'
" " ' , .-" ,', ',,0_.. . """,-'. ' -', ...;r, .máximo de vinte e quat~o
horas. ,"~:\";-,",;';' <~l ,~,
"

à.,
devolução ~oluntária
da crédenéià( o.'sTAE t'ÓmuhiC'a â6s'
serv'i'çós,çllploiná.tiCos ou--consúÚi e'{~da
áre~ ge~gl:~fica.
cp! q~e ~~ncione
O centrodevot3;çã?:t: ;, ~r<,~';
_~lj'~~<'
,',..:'
"

"

b) Agir com independência, transparência e neutralidade;
c) Não interferir,perturbar ou obstruir o desenvolvimento
das operações eleitorais em curso;
Série 1, N. 08 B

.• ' ,

.

~

.:' . ,'I

-,'

;::';'"

.,~..,

. '.

5, A decisão de revogação.éjiassiverderecursópalá'a CNE,
a interpor no prazo de vinte e·quat~o·h(ji·~s.
:': .' ","
.
6, A CNE decide oTecursaque para si haja sido interposto nO
prazo máximo de quarenta-e oito hora~,
cont~do
1fp'artir da
apresentação da defesa do·STAE: ,.
., .... -,.
As decisães daCNEsãonotiflcaclas a~: observador,}l,
organização que· o representa, ao :STAE e aos serviços
diplomáticos ou consulares .da área geográfica em ·que
funcione o centro de votação. '

L Os observadores eleitorais estão obrigados a:
a) Respeitar o quadro jurídico-eleitoral em vigor;

"' _,.' .

c~-,·

4{ Nas situações em que o'obserxado',r 'não proc~da

7,
Artigo 61.'
Deveres dos observadores nacionais e internacionais

,'. ,',

".,:,.1'-""

Secçã6ill
Cobcrturajornalística'doPfocessoeleitoral
Artigo 63.'
Profissionais dos órgãos de comunicação social
Consideram-se profissionais dos órgãos de comunicação os
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jornalistas e correspondentes da imprensa escrita ou dos meios
audiovisuais.
Artigo 64.'
Acreditação dos profissionais dos órgãos de comunicação
social

A acreditação dos profissionais dos órgãos de comunicação
social, é realizada nos tennas das disposições constantes do
Diploma do Governo que aprova os procedimentos técnicos
para a realização das actividades de cobertura jornalística da
Eleição Presidencial.

2. Decorrido o prazo referido no número anterior e não havendo
determinação judicial em contrário, o STAE procede à
destruição dos boletins de voto, com excepção de um
exemplar que será entregue, conjuntamente com as actas
das operações eleitorais, ao Arquivo Nacional de TimorLeste para efeitos de arquivo histórico.
Artigo 69.'
Segunda volta pam as eleições presidenciais

As disposições do presente diploma aplicam-se, com as
devidas adaptações, caso se verifique a segunda volta para as
eleições presidenciais.

Capftulo VI
Disposições finais e transitórias
Artigo 65.'
Reclamações e protestos
1.

Considera-se protesto o acto dirigido contra uma
irregularidade detectada mas ainda uão apreciada pelo
órgão de administração eleitoral competente.

2. Considera-se reclamação o acto que impugna uma decisão
que apreciou a existência de uma irregularidade que foi
suscitada e que visa a revogação ou substituição da
decisão reclamada.
Artigo 66.'
Apoio ao processo eleitoral

1. Os serviços e orgauismos da Administração Pública devem
prestar a devida assistência ao.s órgãos de administração
eleitoral, no âmbito do processo eleitoral.

Artigo 70.'
Tribunal de Recurso
Enquanto o Supremo Tribunal de Justiça não iniciar funções,
as competências que lhe são atribufdas pelo presente
regulamento são exercidas pelo Tribunal de Recurso.
Artigo 71.'
Eutrada em vigor

o presente Decreto do Govemo entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal da República.

Aprovado em reunião do Conselho de Ministros em 24 de
Fevereiro de 20 17.

Publique-se.

2. O pessoal das missões diplomáticas e postos consulares
prestam todo o apoio logístico e material solicitado pelos
órgãos de administração eleitoral.
O Primeiro-Ministro,

Artigo 67.'
Dever de sigilo
I. Todos os que, directa ou indirectamente, exerçam funções
ou acompanhem o processo eleitoral nos centros de
votação e respectivas estações de voto, estão sujeitos ao
. dever de sigilo no que respeita
tratamento dos dados)
infonnaçães e documentos de que tomem conhecimento
ou aos quais tenham acesso no e.xercício das suas funçges.

Dr. Rui Maria deAraújo

2. Os que se encontrem abrangidos pelo dispo"sto no numero
anterior, devem assinar uma declaração de ~ompromisso)
à
qual se vinculam, antes de iniciarem as sl!as funções.

O Ministro da Administração Estatal,

ao

Artigo 68.'
Destiuo dos boletins de voto e das actas das operações
cleitor~is

Dionísio Babo Soares, PhD

1. Os boletins de voto e as actas das operações eleitorais, em
suporte de papel e infOlmático, ücam sob a guarda do STAE,
à disposição do STJ, pelo perlodo de um ano, depois de
anunciado o resultado deÜuitivo das eleições.
Série I, N. °8 B
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ANEXO I

25. Carimbo com o dizer "REJEITADO";

Lista dos materiais eleitorais necessários para o

funcionamento dos centros de vot~ção

26. Carimbo com o dizer "ABANDONADO";

e estações de voto no

estrangeiro:

27. Carimbo com o dizer"Eleição Presidencial 20 17";

1. Umas de votação com os respectivos com os respectivos
códigos de identificação;

28. Envelope para os boletins de voto válidos;
29. Envelope para os boletins de voto em branco;

2. Boletins de voto;
30. Envelope para os boletinsd.e voto nulos;
3. Tinta indelével;
31. Envelope para os boietins de voto redamados;
4. Cabines de voto em número suficiente;
32. Envelope para os boletins de voto cancelados;

5. Fonnulário da acta das operações eleitorais;
33. Envelope para os bO,letinsde'iotonão uiili:0~os;::
6. Folha de resultados eleitorais;
34. Envelope para os

bol~tins

de 'v~to

reWt~dos;

7. Lista de presença de oficiais eleitorais;

,O •.

35. Envelope para os.boletins.de V9to ab~nd()nado~;'>'
8. Declaração de compromisso para ser a~sinada
eleitorais;

pelos oficiais
36. Lista nominal'de todos as candidatos
eleição presidencial;

qí"" <'oncerrem fi'
.. ..-'. '.

9. Livro de observações;

37. Calculadoras em nÚmero sufici~nte;

~.,
'l'- "

10. Lista de eleitores,

38. Agrafadores, esferográficas e pregoseln h~méro

suficiente;

11. Lista de eleitores adicionais;
39. Fita adesiva.
12. Lista de eleitores em serviço;

',.>

.

40. Formulário da acta de estação de ,'{ato; ',"","
13. Formulário de resultado de apuramento para afixação em
local público;
14. Fonnulário de termo de entrega de materiais;
IS, Dístico para a estação de voto;

41. Formu [ária dá acta do resultad,oc'!Jor "'ent[o~i,.'yotJj;,ç ão;
42. Formulário de termo de entregad,e.umaprovêniente dos
centrqs de votação para a,·assembleia ~de ·ãpura~ehto.
nacional;
.1-;'
'"-,'-~
.....~.
.."

-, ';'

16. Folha de Aviso para informar o noine dos ofiCiais eleitorais;

43. Formulário para reelamaçõ'es C'rrotest~;Ó ."'1i'
j~

I 7, Exemplar do boletim de voto em tamanho ampliado;

~.'

:'",:

.

".- •.

44. Selos de segurança'nuiiJerados; " \'.

20. Carimbo com o dizer"CANCELADO";
21. Carimbo com o dizer "RECLAMADO";

[; .

22. Carimbo com o dizer "EM BRANCO";

23. Carimbo com o dizer «NULO";
24. Carimbo com o dizer "NÃO UTILIZADO";
Série L N. 08 B

SegulU/a,Feira, 27 tle Fevereiro tle 2017

Págillfl 45

Jornal da República
DECRETO DO GOVERNO N."912017
de 27 de Fevereiro
REGULAMENTA SOBRE AACTIVIDADE DE
OBSERVAÇÃO ELEITORAL

Preâmbulo

b) Acompanhar o desenrolar das operações de votação,

desde a instalação do centro de votação até ao seu
encenamento;
c) Acompanhar o transporte das umas e demais elementos

do centro de votação ou estação de voto para a
assembleia de apuramento municipal;
d) Acompanhar o processo de contagem de votos e

A ativida de de observação eleitoral reveste-se de uma
importância cuja nobreza resulta da materialização das
respectivas atribuições por todos aqueles que em nome da
imparcialidade e da objectividade a ela se dedicam,

apuramento dos resultados.
Artigo 4"

Deveres dos Observadores

contribuindo dessa fonua para amelhoria do processo eleitoral.
A salvaguarda dessa nobre missão requer, desse modo, que a
mesma'seja regulamentada.

Os observadores nacionais e intemacionais devem observar
os seguintes deveres;

Assim) o Govelllo decreta, nos fennos do disposto no altigo

a) Respeitar a soberania do Estado Timorense, a Constitnição
da República Democrática de Timor-Leste e a legislação

67" daLei n04120 17 de23 de Fevereiro de 20 17, para valer como

Regulamento, o seguinte:

b) Não interferir nem obstaculizar o desenvolvimento do

CAPÍTULO I
Disposições gerais

processo eleitoral bem como abster-se de dar instruções
ou ordens aos oficiais eleitorais;
c) Abster da emissão pública de declarações que ponham em
causa a regularidade do processo eleitoral;

Artigo I"
Âmbito
O presente Regulamento disciplina a realização de actividades
de observação eleitoral, a aquisição do estatuto de observador

eleitoral, nacional e internacional) os seus direitos e deveres,
assim como o qesempenho das atinentes funções.

d) Fornecer à Comissão Nacional de Eleições (CNE) e ao STAE
uma cópia do relatório final de observação eleitoral que
produzam;
e) Observar a imparcialidade rigorosa na condução dos seus

deveres, evitando qualquer parcialidade ou preferência em
relação às autoridades nacionais ou aos candidatos;

Artigo 2"
Definição

É observador eleitoral a pessoa singulár que represente uma
organização nacional ou internacional, com fms de observação
eleitoral, requeira o seu registo como. tal ao STAE, e seja açeite.
·CAPÍTULOll
Observadores eleitorais
Arligo3"
Atribuições dos observadores
I. A observação eleitoral consiste na recolha de informação

sistemática, ~ompleta
e exacta sobre as leis, os processos,
as instituIções e outros factores relacionados com a
realização das eleições, a análise imparcial e profissional
dessa mesma infonnação e a elaboraçãô de conClusões
baseadas em critérios de absoluta exigência em relação à
sua exactidão e imparcialidade, bem como a formulação de
recomendações _destinadas a melhorar a integridade e a
eficácia do processo eleitoral.

-2. Os observadores eleitorais podem, nomeadamente, realizar
as seguintes tarefas:
.
a) Observar os actos eleitorais para os quais foram
acreditados;
Sériel,N.°8B

em vigor;

1) Não exibir ou usar símbolos das listas de candidaturas;
g) Não aceitar nem tentar adquirir quaisquer presentes, favores

ou incentivos de qualquer candidato, seu agente ou de
qualquer outra organização ou pessoa envolvida no
processo eleitoral;
11) Revelar qualquer relação passiveI de criar conflito de

interesses com as suas funções ou com o processo de
observação e avaliação das eleições;

i) Basear todos os seus relatórios, informações e conclusões
em provas documentadas, factuais e verificáveis de várias
fontes credíveis ou na infOImação de testemunhas oculares
idóneas;
j) Estar sempre munido da identificação emitida pelo STAE e
identificar-se perante qualquer autoridade ou oficial
eleitoral que o solicitar.
Artigo 5"
Direitos dos Observadores

1. Os observadores nacionais e internacionais gozam dos
seguintes direitos:
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a) Liberdade de circulação em todo o território nacional;
b) Pedir esclarecimento a todas as estruturas
intervenientes no processo eleitoral sobre matérias
ligadas ao processo eleitoral e obter de tais estruturas
os correspondentes esclarecimentos em tempo útil;
c) Liberdade de comunicação com todos os candidatos e
segmentos sociais no país;
d) Açompanhar todos os actos eleitorais;
e) Ter acesso a qualquer documentação referente aoprocesso eleitoral;

eleitorais, as organizações que não tendo no respectivo
objecto a realização de missões eleitorais, tenham tenham
realizado em Timor-Leste actividades de observação'
eleitor?l, devidamente acreditadas pelo STAE, em processos"
eleit01,'ais passados.

3. O requerimento ao qual aJude o número anterior, é
acompanhado de um documento oficial da organização de
constituição e regras de funcionamento da organização
q~e se propõe realizar actividades de observação eleitoral
e de Ulnarelação completa dos observadores que compõem
a mis:sãó e da qual consta quanto a cada observador
proposto:
a) O ;nome completo de cada observador;

f)

Visitar as instalações da CNE e do STAE, com vista a
verificara confonnidade dos meios a serem usados para
o proce3so eleitoral; .

g) Liberdade de acesso e de comunicação com os
representantes dos meios'oe' comunicação social;
h) Livre acesso a toda a legislação e regulamentos que
regem o iprocessb 'eleitoral;

o Liberdadl.:rde·acesso ,a ,todos os centros de votação e
assembleias de apuramento de votos;

J) Comunicar e ter liberdade de acesso à CNE e ao STAE.
2. Para que os observadores possam desempenhar
adequadamente as suas funções, as autoridades eleitorais
devem:'
a) Garantir que os observadores tenham liberdade para
emitir declarações públicas sem qualquer tipo de
interferên'cià o,âpresentar os relatórios que considerem
apropriados;
b) Garantir a não interferência na selecção e quantidade
dos :bosetvadotes: eleitoráis;':"
c) Garantira não interferência nas suas actividades;
d) Garantir que não haja pressões, ameaças ou represálias
sobre quafquer cidadão nacional ou estrangeiro que
trabalhe para um observador ou uma missão de
observt:lção J?acional ou internacional, bem como sobre
todos ~queles
,quy prestem. assistência ou que prestem
inforrnaçõ.cs,aos observ~dores
e à missão de
obs~rvaç ão
eleitoral. .
Artigo 6'
Pedido de acreditação como observador
1.

As organizações nacionais e internacionais que tenham
por objecto a realização de missões de observação eleitoral,
dentro ou fora do ten·itório nacional, requerem, por escrito,
a acreditação dos seus observadores junto do DirectorGeral do STAE.

2. Podem, ainda, requerer a acreditação de observadores
Série I, N. °8 B

b) O número de eleitor do observador;
. I'

c) AJotoéópia do Bilhete de Identidade ou ôocartão'de,
el~itoiido
ó ~ervador.nacional;
'.. ' ,
d) Afotocópiado passaporte, quando se'trate ae'
observador:iriternacional;
.' ~:
J ....

e) 2 fotografias tipo passe do observador.
4.. Recebidos: OS~ do.cumentos que instruem, o processo -de·
pedid'o de acreditação de observadores, o Director-Geràl '
do ,S!fAE decide, sobre. a emissão das respe·c'ti-vas.
credenciais no prazo de quarenta e oito horas.
'. ,

',-...

'

5. AscIe.denciais sfloemitidas,até.cinco dias após a data-.de
entradanos'serviços do STAE do pedido fOllnulado pela
orgapização qlle requer a acreditação dos, -seus
observadores;', _.._
6-: Das deci~ões'
dallideferimento, cabe recurso para a CNE,a
interpo('no ;prazo -de- vinte e quatro horas, contado d~~
notifi.cação da decisão de indeferimento.
h.i

7; Recebida a dofesa.do: STAE, a qual é apresentadano prazo.
máximo de· vinte e quatro horas, a CNE decide em vinte e
quau'p liQi:a~o,i'eCursOAllC para si haja sido ,interposto~.
e;
comunica a sua decisão ao observador, à organização. que
o me'~nlo;represepta'e
àDireGção ete Migração da:Po-lícia
Nacional ' d e T i m o r - L e s t e , ' \ .
,Artigo 7.'
Credencialde observador eleitoral .
"\

l-I'

I. A credencial ,de, dbservador contém as seguintes
informações:
a) Nome cornpleto do observador;
b) Fotografia actualizada do observador;

; :~.

'.,,' c.

c) O númeró do cartão de eleitor, caso -de trate :de .
observador nacional;
d) O número do passaporte, caso se trate de observador
internacional;
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e) O nome çia organização que o observador representa;
f) A data de emissão da credencial de observador;

g) A assinatura do Director-Geral do STAE;
h) O holograma com o emblema do STAE.

6. A CNE decide o recurso que para si haja sido interposto no

prazo máximo de vinte e quatro horas, contado a partir da
apresentação da defesa do STAE.
7. As decisões da CNE são notificadas ao observador, à
organização que o representa, ao STAE e à Direcção de
Migração da Polícia Nacional de Timor-Leste,

2. O modelo de credencial de observador é aprovado por
despacho do Director-Geral do STAE, depois de ouvida a
CNE.

Artigo lO'
Revogações

Artigo 8,'
Dever especial de colaboração

É revogada toda e qualquer disposição contrária ao presente
Decreto.

1. O STAE e o Ministério do Interior colaboram no sentido de

Artigo n'
Entrada em vigor

garantir a emissão de autorização de entrada e de
permanência aos observadores internacionais -que
pretendam acompanllar o processo eleitoral em tenitório
nacjonal.
2. O processo que instrui o pedido de autorização de entrada
e de pennanência para os observadores internacionais é
remetido pelo STAE ao Ministro do Interior para que o

visto seja concedido ao observador internacional pelos
serviços competentes.

o presente Decreto entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros em ... de Fever.eiro de
20\7
Publique-se.

CAPITULOill
Disposições Finais e Transitórias
Artigo 9'
Revogação de credencial dc observador

o Primeiro-Ministro

1. O STAE revoga a credencial de observador quando se

verifique uma das seguintes situações:

DI: Rui Maria deAraújo

a) Violação das leis e regulamentos em vigor na República

Democrática de Timor-Leste;
b) Violação dos deveres previstos no presente

O Ministro da Administração Estatal

regulamento;

0-) Prossecução de actividades incompatíveis com o
estatuto de observador;

Dionisio Babo Soares,PhD

d) Nas demais situações expressamente previstas na lei
ou no presente diploma.
2. O STAE comunica a decisão de revogação ao observador,
à organização que o representa e à Direcção de Migração
da Polícia Nacional de Timor-Leste.

3.. Após a comunicação da decisão de revogação, o opservador

DECRETO DO GOVERNO N.'lO /2017

devolve a credencial que lhe haja sido entregue, no prazo
máximo de vinte e quatro horas.
4. Nas-situações em que o observador não proceda á

devolução voiuntária da credencial, o STAE comunica e
-decisão de revogação aos directores municipais do STAE
e à PolIcia Nacional de Timor-Leste para que sejam
desenca,dc~ç i~s,as

APROVA OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA A
REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE COBERTURA
JORNALÍSTICA DA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL

diligências necessárias para a recolha

da crede"da!.

Prefimbulo

5. ,A qecis~o
deTev.ogaçãp é pa,sSlvel de recurso para a CNE,
a interpor no Pr.aZ9.qe.vint.e e quatro horas.
Série/I N.08E _

de 27 de Fevereiro

A eleição do Presidente da República da nação reveste-se de
importância tal que o nosso povo, incluindo aquela camada da
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população que vive nas áreas recônditas e de difícil acesso

deve ser infonnado com verdade, de fonna a que o seu direito
de escolha neste acto eleitoral seja pessoal e livre de qualquer
influência.
Deste modo, a actuação dos profissionais de comunicação

social ao veicularem infonnação relativa ao processo eleitoral,
deve ser definida por um quadro legal que regulamente não
apenas os seus deveres, mas também os respetivos direitos.

3. O processo de emissão das acreditações terá início após a
publicação no Jornal da República do Decreto Presidencial
que fixa a data das eleições e cessa no sétimo dia anterior
ao da data designada para a realização da votação.
4. Recebidos os documentos que instruem o processo de
pedido de acreditação de profissionais de comunicação
social, o Director-Geral do STAE decide sobre a emissão
das respectivas credenciais no prazo de quarenta e oito
horas.

Assim, o Governo decreta, nos tennos do disposto no artigo

67° da Lei, n04/2017, de 23 de Fevereiro de 2017, para valer
como Regulamento, o seguinte:

6. Das decisões de indeferimento, cabe recurso para aCNB, a
interpor n~ pnlZO de: .viflte, e .quatro horas) contado da
notificação. da decisão de indeferimento.

CAPÍTUWI
Disposições gerais
Artigo I'
Âmbito de aplicação

o presente Regulamento, relativo à realização de actividades
de cobertura noticiosa da eleição presidencial,rege a aquisição
do estatuto, o desempenho de funções, os direitos e os deveres
dos profissionais de comunicação social acreditados para o
evento.
Artigo 2'
Definição

7. A acreditação ~os
nacionais e iritemacionai~~_

pr9fis~iqnais.de

c:o.mun,içaç·&o ,sodaI;
éaduça com a pub~icação
dos
resultados eleitoraispeloST{ .' . .
..'
•.

8.

Realizand~,seaseguJ1da

Volta pará a çÚ;ição do Presidente
da RepúbFc.a, '!- c~d~cid(l~le
,á~ qij,~'(l.lt!dt
o'número anterior
só se verifica
a pubIlêilçao d~s- r~sultados
eleitorais
pelo STJ rel&tivos à segmlda volta. .
'.

cOln

1.' .

ArÚgo
. Credencial d~ obseITador eleitoral

São profissionais dos órgãos de comunicação social, para
efeitos do presente regulamento, os jornalistas é
correspondentes da imprensa escrita, das estações de
radiodifusão e de televisão, públicas ou privadas, que estejam
a dar cobertura ao processo eleitoral em Timor-Leste.

I. A cregencial de profis~ionaI4~
as seguintes inform_açães:'

1. O profissional de comunicação soCial interessado em
participar da cobertura eleitoral deve requerer ao STAE
acreditação própria que o habilita a ingressar nos centros
de vofação, ~s\açõcs
dé:voto e assembleias de apuramento
eleitoral.
2. O requerimento a que alude o número anterior, obedece ao
modelo aprávadopârctespacho do Director-Geral do STAE,
depois de au,Hilladá a CNE; e do mesmo constam o nome
completo e: ó; Illímero de eleitor do requerente, sendo
instruído com os seguintes documentos:
a) A fotocópia do Bilhete de Identidade do requerente;
b) A fotocópia do passaporte, quando se trate de
requerente estrangeiro;
c) Comprovativ'o 'do exercício de actividade profissinal
no âmbito da comunicação social ou de declaração do
órgão de comunicação social para o qual exerce
funções, quando se trate de requerente estrangeiro;

.

ço.lnunicação social contém

- .

-

a) Nome completo d9.Profissional acreditado;
b) Fotografia actualizad~

Artigo 3"
Acreditação dos profissionais

d9profissio'nal acreditado;

c) O lluluero',do ~~à i t ã ~~i â éei ei t or,
p~ofissional'
nacional";·" -.
: .1,<;·, : ,.--"

.

-,

d) O númerO do pàssap~rté,
interhaêiohãl;~',/\

·cas·ó de trate de

.cá;;ó se lrate de profissional
-., .:..;:.;.

. ,,_o

e) Ndatade emissão d<f~r~den~ialpe
comunicaçã_o social;',:,':,

"

proflssiorial de
'. -

f) Aassillatura doDiJ:ector-Geral do STAE;

..

g) O holograma com o emblema do STAE.
2. O modelo de credenciai de observador é aprovado por
despacho do Director,Geral do STAE, depois de ouvida a
CNE.
Artigo 5.°
Direitos dos profissiona-is dé cortmnícação social

Os proáss~onaÍs.
de comu~kaç ão
cobeltura eleitoral, têm direito:

soéi~l,

no

ex~rcí cio

da

a) Ao acesso às fontes de dados eleitorais, nos termos
deste regulamento;

d) 2 fotografias tipo passe do requentente.

Série L N. 08 B

5. As credenciais são emitidas até cinco dias após a data de
entrada nos serviços do STAE do requerimento de
acredi~aç ão
dos profissionais de comunicação social.
-
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b) À garantia pelo poder público de condições de
segurança para o exercício das suas funções;

informativa dos factos, através da divulgação de
infonnações eleitorais completas e acuradas sem manifestar
preferência por qualquer lista de candidatura;

c) À preservação do sigilo da fonte de infonnação, nos
termos legais;

d) A serem respeitados pelos candidatos e demais agentes
eleitorais.
Artigo 6.'
Direito de acesso

o direito de acesso previsto no artigo anterior é exercido nos
seguintes teonos:
a) Os profissionais dos órgãos de comunicação social têm
direito a aceder aos locais onde se desenrola todo o

processo eleitoral, incluindo a apresentação de
candidaturas, as actividades da campanha eleitoral, a
votação, a contagem dos votos e o apuramento dos
resultados para fins de cobertura infonnativa;
b) O direito de-acesso permite ao profissional assistir à
contagem dos votos e ao apuramento dos resultados) sem
prejulzo do estabelecido' nas nonnas seguintes;
c) Os profissionais dos órgãos ~e comunicação social antes

de iniciarem a_reportagem nos centros de votação, estações
de voto e assembleias de apuramento, devem obter
autorização do Presidente do centro de votação, com vista
a evitar a perturbação do normal decurso do acto de
votação.
Artigo 7.'
Deveres dos profissionais de comunicação social

Os profissionais e órgãos de comunicação social, no exercício
da cobeltura eleitoral, devem:

i) Rejeitar o plágio, a distorção deliberada da realidade, as
acusações infundadas, a utilização de linguagem
difamatória, caluniosa, agressiva ou que faça incitamento
à violência ou à discriminação das pessoas em função da
cor, raça, origem, nacionalidade, sexo, orientação sexual,
escolha politica ou religiosa e deficiência mental ou fisica;
j) Diferenciar a actividade dos candidatos da sua actividade

enquanto titulares de órgãos do poder político no exercício
das suas funções;
k) Atribuir as declarações recolhidas aos respectivos autores;
I) Respeitar a vida privada das pessoas;

m) Abster-se de interferir nas operações eleitorais;
n) Não recolher imagens e informações que comprometam o
segredo de voto;

o) No decurso da contagem de votos e apuramento dos
resultados, evitar interferir no processo e divulgar
unicamente a informação fornecida pelo STAE, pela CNE e
pelo STJ para a validação e publicação dos resultados
eleitorais.

CAPÍTULO II
Disposições Finais e Transitórias
Artigo 8.'
Cancelamento da acreditação

a) Actuar com rigor e profissionalismo;
b) Cumprir as leis e os regulamentos eleitorais e promover os
principias democráticos;
c) Contribuir para a realização de eleições livres e justas
promovendo a divulgação de notícias amparadas em factos
concretos;
j

d) Conceder a igualdade de oportunidade e de. tratamento às
.diversas candidanmts;
e) ConfÍlmar toda a infonnação antes da sua divulgação,
ouvindo as partes envolvidas ou com interesse no caso,
devendo poder demonstrar a sua veracidade a qualquer
momento;

1) Para efeitos da almea anterior, em caso de erro o profissional
e os órgãos de comunicação social devem proceder à
correcção das informações que se revelem falsas ou
inexactas;
g) Manter a imparcialidade e a independência na cobertura
Série L N. 08 B

h) Recusar presentes, favores ou tratamento especial por parte
dos candidatos ou dos seus representantes assim como
evitar fazer promessas sobre o conteúdo de uma
reportagem;

L Perante a apresentação de queixas e reclamações pela
actuação. do profissional ou do órgão de comunicação
social que viole as normas previstas no presente
regulamento, aCNE, emitirá até 3 recomendações para que
seja suprida a irregularidade cometida através da sua
correcção.

2. Se após aterceira recomendação referida no número anterior,
o profissional ou o órgão de comunicação social continuar
em situação de incumprimento, a CNE, mediaute
requerimento fundamentado, pode requerer ao STAE o
cancelamento e a recolha da acreditação concedida.
AI'tigo9'
Termo de compromisso

1. O profissional de comunicação social que requeira a
acreditação para a realização da cobertura eleitoral, além
de apresentar os fonnulários e os documentos previstos
no artigo 30 do presente código, assinará três vias de uma
declaração de compromisso, através da qual se compromete
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a cumprir as disposições estabelecidas no presente
regulamento.

DECRETO DO GOVERNO N.' 1112017

de 27 de Fevereiro
2. Para efeitos do previsto no número anterior, a primeira via
da- declaração de compromisso ficará na posse do
requerente, a segunda via ficará arquivada na sede nacional
do STAE e a terceira via será remetida á CNE.
Artigo lO.'
Disposição transitória sobre o Supremo Tribunal de
Justiça
Enquanto o Supremo Tribunal de Justiça não iniciar funções,
as competências que lhe são atribuídas pelo presente
regulamento são exercidas pelo Tribunal de Recurso.

Artigo II.'
Revogações.

É revogada toda e qualquer disposição erÍl contrário referente

REGULAMENTA A INTERVENÇÃO,A TÍfULO
EXCECIONAL, DE ELEMENTOS DA POLÍCIA
NACIONAL DE TIMOR-LESTE

A segurança de todos os que participam no processo eleitoral,
o façam em ambiente de normalidade, sem qualquer
perturbação, afigura-se como um dos desejos do povo e
autoridades Ümorenses. Nesta senda e, sem prejuízo das
demais normas relativas à segurança nos locais onde decorre
o processo eleitoral, é adimitido, a título excecional, a presença
de elementos da PNTL os centros de votação e estações de
voto, a fim de restabelecer a ordem.
Assim, o. ÇJoven1ó, decreta, nos tenn,?s.çio disposto nos artigos
35° e 67" da Lei n° 4120 17, de 23 de fevereiro, para valer como
Regulamefito,.ó "~'eglÍinte:
' .:

..'

aos profissionais dos órgãos de comunicação social para a
eleição presidencial.

··CAPÍfULOI
Dis"pósições gerais

Artigo.12.'
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor 110 dia seguinte ao da
sua publicação.

.

Artigo I'
Âmbito
I.

O presente Decreto regula os casos" de presença. e
intervenção,. a .título excepcional. de elementos.da PolJcia
Nacional de Timor~Leste
(PNTL) nos centros de votaçãó'e
estações de" voto. .
'

Aprovado em Conselho de Ministros em 24 de Fevereiro de
. 2. A requisição depresença da PNTL faz-se mediante contacto
~n
'
com os' agente$ q!J,e.permaneçam nas proximidades ,do
centro d~ vot~ç ã,o
,na ausência destes, por contacto
com o comandánte da PNTL na área do município.

ou,

Publique-se.

.

3. Enquanto 'se encontrarém pr~sentes
os agentes da PNTL,._
no interior-dó',c"entro cle'votação, suspende-se a realização"'
das actividades de votação.

CAPÍTULOll

. O Primeiro-Ministro

.
Artigo 2' .
Presença- e intéwe'nção de elementos da Polícia Nacio~~lI
.. .
Timor-Lcste(pNTL)
Dr. RuiMaria de Araújo

O Ministro da Administração Estatal

Dionísio Babo Soares, PhD

de
"

I. Quando for necessário põrtermo a algum tumulto ou obstar
a qualquer agressão ou violênciano interior do cen,tr'o de
votação,' estações de voto ou nas"suas imediações, ou em'
caso pe 'des'6bed.i,ência às ordens dos Oficiais eleitorais,.
pode 'o :presidente do centro de votação e respectivas
estações
voto, ou o seu'substituto, apÓs 'consultar os
dema~s
oficiais eleitorais, requisitar a presença da PNTL.

de

2. Arequisição de presença da PNTL faz-se mediante contacto
com' os agentes que pennaneçam nas proximidades' do
centro de votação ou, na ausência destes, por contacto
com o cOIlúúldante da PNTL na área do município.
3. Enquanto se encontrarem presentes os agentes da PNTL,
no interior do centro de votação, suspende-se a realização
das actividades de votação.

Série I, N.o 8 B
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4. As razões da requisição e o perfodo da presença da PNTL
ou a sua impossibilidade,constam da acta da estação de

DECRETO DO GOVERNO N.' 1212017

voto.

de 27 de fevereiro

5. Havendo indícios seguros de que se exerce sobre os oficiais
eleitorais coacção flsica ou psíquica que impeça o presidente

ou seu substituto de fazer a requisição,o comandante da
força policial, por iniciativa própria, pode intervir, a fim de

REGULAMENTA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE
VOTO NOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E
PRISIONAIS

assegurar que o processo eleitoral decorra nonnalmente.
devendo retirar-se logo que pelo presidente ou por quem o
substitua, lhe seja formulado pedido nesse sentido, ou
quando verifique que a sua presença já não se justifica.

Preihnbulo

Timor-Leste como Estado de direito Democrático reconhece a
todos seus cidadãos os mesmos direitos e deveres.

6. Quando o entenda necessário, o comandante da força
policial, ou um seu delegado credenciado. pode visitar,
desarmado e por período estritamemte necessário. não
superior a dez minutos, o centro de votação e estações de
voto, a fim de estabelecer contacto com o respectivo
presidente ou com quem o substitua.

Nesta senda, é reconhecido o direito de votar aos eleitores
internados no dia da votação prestam serviço nos
estabelecimentos hospitalares e prisionais.

Artigo 3'
Recusa de a paio

Assim, o Governo decreta, nos termos do disposto no artigo
67° da Lei, nO 4/2017, de 23 fevereiro, para valer como
Regulamento o seguinte:

Nos casos previstos no if 1 do artigo anterior, ~e sempre que
seja necessária a presença pa PNTL, esta deve comparecer e
prestar o devido apoio, incçrrendo em responsabilidade
disciplinar os elementos da mesma que, injustificadamente,
não o fizerem.

Disposições gerais

CAPÍfUWIII
Disposições Finais e Transitórias

É revogáda toda e qualquer disposição em contrário referente
a intervenção e presença, a título excepcional, de elementos
da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) nos centros de
votação e estações de voto, durante a votação, contagem de
votos e apuramento de resultados.
Artigo 5'
Entrada ~m vigor

O presente D~creto
do Governo entra em vigor no dia s.eguinte
ao da sua publicação.
Aprovado em Conselho de Ministros em 24 de fevereiro de
2017.

o Primeiro-Ministro

Dr. Rui Maria deAraújo

o Ministro da Administração Estatal

Dionisio Babo Soares
Série I, N.°8 B

Artigo I'
Âmbito de aplicação
1. O presente regulamento estabelece as nonnas relativas à

votação nos estabelecimentos hospitalares e nos
estabelecimentos prisionais.

Artigo 4'
Revogações

Publique-se.

CAPÍfUWI

2. Os eleitores internados nos estabelecimentos hospitalares
e prisionais, no dia da eleição do Presidente da
República,têmdireito de votar.
3. A votação nos estabelecimentos hospitalares e nos
estabelecimentos prisionais realiza-se no horário
estabelecido pelo Secretariado Técnico da Administração
Eleitoral, ouvidos os dirigentes máximos daqueles
estabelecimentos.
Artigo 2'
Procedimento da votação nosestabelecimentos hospitalares
e nos estabelecimentos prisionais

1. No dia da eleição os oficiais das estações de voto do centro
de votação mais próximo dos estabelecimentos hospitalares
públicos e dos estabelecimentos prisionais, deslocam-se a
estas instituições para recolherem os votos dos cidadãos
eleitores que se encontram internados ou a cumprir pena
de prisão, confonne o plano operacional defmido pelo
STAE.
2. Os oficiais levam consigo urnas já seladas e em número
suficiente para a recoJha dos votos, os boletins de voto, o
livro da estação de voto e demais materiais necessários ao
exercício do direito de voto dos cidadãos referidos no
número anterior.
3. No decurso de todas as operações inerentes ao processo
de votação, as umas devem permanecer seladas.
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4. Para a recolha dos votos no hospital a uma é levada pelos
oficiais eleitorais.de leito em leito, de forma a pennitir que
os doentes internados votem, de acordo com o previsto
no presente regulamento. utilizando-se a lista de eleitores
internados, sem prejuízo da apresentação obrigatóriado
cartão de eleitor atualizado e na ausência deste, do billiete
de identidade ou do passaporte timorense.
J

DECRETO DO GOVERNO N.' 1312017
de 27 de Fevereiro

REGULAMENTA A ACTIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
DO PROCESSO ELEITORAL

5. Para a recolha dos votos na prisão, as urnas são montadas
em local detenninado pelo diretor da prisão e funciona
conforme o respetivo regulamento, com a lista de votantes
que se encontram a cumprir pena de prisão, sendo
obrigatóriaa apresentação do cartão de eleitor atualizado.

Ao fiscal de candidatura reconhece-se um papel importante
na defesa da justiça eleitoral.

6. Os eleitores que se encontram de s:erviço no estabelecimento prisional, no dia da votação, e çujos nomes constam
da lista de eleitores, votam apresentanÇlo o ca11ão de eleitor
atualizado e, na ausência deste, v01am apresentando o
timorense.
bilhete de identidade 011 o passapórt~

Assim, o Govento decreta, nos tennos do disposto nos artigos
35' e 67' da Lei n' 4/2017, de 23de Fevereini de 2017, para
valer como Regulamento, o segui.nte:

o desempenho das atinentes funções requero estabelecimento
de um quadro legal que lhe permita o devido exercício.

CAPÍTULQJ.:' .,' '"
Disposições gei'aiS'

7. Concluldas as operações da equipa de oficiais eleitorais,
esta retorna à estação de voto para im~diatamente
proceder
das atividades;· ltós.. termos do disposto
ao en~erramento.
no regulamento relativo aospróced(mentos de votação,
contagem e apuramento os 'resllltado~.

Artigo V
. Âmbito de apliCação

CAPÍfULOll
Disposições ~~inais
e Transitórias

.

: 1 ,-._,; '•• '

Artigo 3'
Revogações .

É revogada toda e qualquer disposição em contrário referente
a votação nos estabelecimentos hospitalares e nos
estabelecimentos prisionais.
!
I

~trihúições

,i

.

'O'presente Decreto do Governo entra em Iligor no dia seguinte
ao da sua publicação.
I
I

.,

,
I

• c.o

Aprovado cm Conselho de Ministros
20\7.

e~

24 de fevereiro de

2.

'.

Dura~te
a votação, no interi6r~dolo~·~1
'~'Nt ~i~edhHido-n~
li
estação de voto, apenas pode estar presente um fiscal de
cada lista de caudidatnra de forma anão prejudicar o regular
decurso das operações de votação.

3. A regra prevista nos-números anteriores aplicam-seáo
apurarriento nos' centros de votação, nas assembleias de
apuramento- municipal c nas assembleias .de:apurarilento
regional.
4.

Dr. Rui Maria deAraújo

Artigp.~~."
.'
dos fi~c~i~·~~;~~'lflidatura

I; As candidaturas podemdesig\1ar,I\I,I1, A~f~L~fe"tivo.
e um
fiscal snpl,nte pOr cada centro de votação e est~ção
de
voto, 'par~ acolllpanhar as ·ojJeraçõ·es de .votação 'e-(~.
apuramento dos resultados eleitonlis.

Publique-se.

o Primeiro-Ministro

'. , • .;-yj-".

Entende-se porfiscalizaç.ão el,itoral fadas as actividades
previstas neste diploma, d,senYQlvidasdçsqe.Q dia da votação
e subsequente·contagem dos voto~.e:qile
se estende~n-flté
o
eleitorais.·
término dO" apuramento dos r~su1tados·

Artigo 4".
I
Entrada em vigor Ii
,

'.

Artigo 2'
Fiscaliznção.Eleiteral

Em sede de apuramento nacional podem estar presentes
dois fiscais,
.

5. Constituem competências dos fiscais:

o Ministro da Administração Estatal

Dionisio Babo Soares
Série /J N.0 8 B

a) Acompanhar o desemolar das operações de votação,
desde a instalação do centro de votação e da estação
de voto, até ao seu encenamento final, ocupando lugar
próximo à estação de voto;
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b) Apresentar dúvidas e obter respostas durante o
desernolar das operações eleitorais;

Artigo 6'
Incompatibilidades

c) Acompanhar, em veículo próprio, o transporte das lUll8S
e demais elementos do 'centro de votação ou estação
de voto;

O exercício da função de fIscal de uma lista de candidatura é
incompatível com as seguintes funções:
a) Candidato;

d) Acompanhar o processo de contagem dos votos e o
apuramento dos resultados;

b) Observador;

e) Assinar a acta e rubricar todos os documentos

c) Oficial eleitoral;

respeitantes às operações de votação e de apuramento
dos resultados em que estejam presentes;

d) Membro de assembleia de apuramento.

f) Apresentar reclamações e protestos durante o processo
eleitoral;

Artigo 7'
Regros de conduta dos fiscais dos listas de candidaturas

g) Dirigir as respectivas reclamações à CNE, caso as
reclamações ou protestos não sejam atendidos ou
resolvidos mediante as deliberações dos oficiais
eleitorais.

Os fiscais das listas de candidaturas devem respeitar as

seguintes regras de conduta:

6. A falta de designação ou presença do fiscal não constitui
fundamento para a impugnação da eleição.

a) Manter a imparcialidade no decurso das snas funções, não
procurando favorecer indevidamente a lista de candidatura
que representam e respeitar a Constituição, as leis, e os
regulamentos aplicáveis;

Artigo 4'
. Processo de designação e credençiação

b) Cooperar com os outros fIscais de candidaturas para qne o
processo eleitoral decorra de forma transparente e ordeira;

l. A relação completa dos fiscais designados é apresentada
por escrito pela respectiva lista de candidatura ao STAE
até 7 (sete) dias antes do inicio da campanha eleitoraL

c) Exibir a identificação requerida pelas autoridades nacionais,
devendo apresentá-la sempre que a mesma lhe for solicitada
pelos oficiais eleitorais ou outras autoridades nacionais
competentes.

2. O documento em que são indicados os fiscais deve ser
obrigatoriamente assinado pejo representante da lista de

ArtigoS'
Regalias

candidatura e conter, quanto a cada fiscal indicado, os
seguintes elementos:
a) Nome completo;
b) Número do cartão de .eleitor.
3. O STAEemite as respectivas credenciais até 5 (cinco) dias
após o fIm do prazo de recepção da relação referida no
número um do presente artigo.
4. Ocorrendo alguma irregularidade, o STAE notifica de
imediato os representantes das listas de candidaturas para
que no prazo de 48 horas procedam à sua cOlTecção.
5. As irregularidades não corrigidas pelo representante da
lista de candidatura regularmente notificado para o efeito
detenninam a não emissão de credencial para os fiscais por
elas afectados.
Artigo 5'
Atribuição do código de identifIcação

.

1. Cada um dos fiscais das listas de candidatura terá um código
de identificação, atribuído pelo STAE.

2. O código de identificação referido no número anterior
detennina o centro de votação e a estação de voto onde o
fiscal exercerá as suas funções.
Série L N. °8 B

No dia da eleição e enquanto durar a sua atividade, o fiscal da
lista de candidatura deve ser dipensado do dever de
comparência ao respectivo emprego ou serviço, sem prejuízo
dos seus direitos ou regalias, incluindo o direito a retribuição,
desde que prove o exerclcio de funções através de documento
emitido pelo STAE.
CAPÍfULOv
Disposições Finais e Transitórias

Artigo 9'
Caucelamento do registo
1. O STAE revoga a acreditação dos fiscais das candidatnras
que não cumpram o disposto na legislação eleitoral e no
presente regulamento.

2. Da decisão de revogação prevista pelo número anterior,
cabe recurso para a CNE, a interpor no prazo de vinte e
quatro horas.
3. A CNE decide o recurso interposto nos termos do disposto
pelo número anterior no prazo de quarenta e oito horas
depois de onvido o STAE, ao qual, para o efeito concede o
prazo de vinte e quatro horas.
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Artigo lO'
lIícitos Eleitorais

Consideram-se ilícitos eleitorais os constantes do Código
Penal em vigor.
Artigo 11'
Revogações

É revogada toda e qualquer disposição em contrário referente
à realização de actividades de fiscalização do processo eleitoral
relativo a eleição presidencial.
Artigo 12'

Entrada em vigor

o

presente regulamento entra em vigor na data da sua

publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros em 24 de Fevereiro de

2017.
Publique-se.

"

.

',".

o Primeiro-Ministro,

'"

Dr. Rui Maria deAraújo

o Ministro da Administração Estatal,

Dionísio Babo Soares

Série I. N. 08 B
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