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DECRETO-LEI  N.º  59 /2020

de  25  de  Novembro

SEGUNDA   ALTERAÇÃO   AO   DECRETO-LEI   N.º 1/
2007,  DE  18  DE  JANEIRO,  SOBRE  O  ESTATUTO
ORGÂNICO   DO   SECRETARIADO   TÉCNICO   DA

ADMINISTRAÇÃO   ELEITORAL

O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral,
abreviadamente designado por STAE, foi criado através do
Decreto do Governo n.º 2/2003, de 23 de julho, como órgão do
Ministério da Administração Estatal responsável pela
organização e pela execução dos processos eleitorais e
referendários da República Democrática de Timor-Leste.
Atualmente, a estrutura orgânica do STAE encontra-se
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 1/2007, de 18 de janeiro, com as
alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 44/
2016, de 26 de outubro.

A experiência entretanto colhida nos últimos anos, após três
processos eleitorais, dois em 2017 e um em 2018, demonstrou
que a existência de um modelo organizativo suportado por
direções nacionais, com as respetivas atribuições claramente
definidas, é preferível a um modelo assente em adjuntos do
Diretor-Geral.

Pretende-se, pois, estabelecer uma estrutura mais robusta para
o funcionamento da instituição na prossecução dos seus
objetivos, razão por que são também criadas três direções
nacionais, com vista a melhorar o funcionamento do STAE,
permitindo que o mesmo preste aos cidadãos eleitores e aos
partidos políticos um serviço de maior qualidade e
profissionalismo na organização dos processos eleitorais e
referendários.

Assim, o Governo decreta, nos termos do n.º 3 do artigo 115.º
da Constituição da República e da alínea a) do n.º 2 do artigo
20.º do Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, alterado pelos
Decretos-Leis n.os 20/2020, de 28 de maio, e 27/2020, de 19 de
junho, para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma procede à segunda alteração ao Decreto-
Lei n.º 1/2007, de 18 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º

Rui Correia
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44/2016, de 26 de outubro, sobre o Estatuto Orgânico do
Secretariado Técnico da Administração Eleitoral.

Artigo 2.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 1/2007, de 18 de janeiro

Os artigos 6.º, 8.º, 9.º, 11.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 1/2007, de 18
de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 44/2016, de 26 de
outubro, passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 6.º
[…]

[…]:

a)   […];

b)   […];

c)   […];

d)   […];

e)   […];

f)   […];

g)   […];

h)   […];

i) Organizar e atualizar, sob a supervisão da CNE, o
recenseamento eleitoral, propondo e executando os
respetivos procedimentos técnicos, e proceder à
organização, manutenção e gestão da respetiva base de
dados central dos eleitores inscritos;

j)    Elaborar o regulamento interno e o quadro de pessoal do
STAE para ser aprovado superiormente;

k)  Propor superiormente a abertura ou o encerramento de
delegações do STAE no país ou no estrangeiro;

l)  Propor superiormente a celebração de acordos de coo-
peração com outras entidades nacionais ou estrangeiras;

m)  Realizar as demais tarefas que lhe forem atribuídas por lei
ou regulamento.

Artigo 8.º
Enumeração

[…]:

a)   O Diretor-Geral;

b)   O Fiscal Único.

Artigo 9.º
[…]

1.   […].

2.   O Diretor-Geral do STAE é nomeado, em regime de comissão
de serviço, para um mandato com a duração de cinco anos,
renovável nos termos do regime jurídico dos cargos de
direção e chefia da Administração Pública, pela Comissão
da Função Pública.

3.   Para o cargo de Diretor-Geral do STAE deve ser nomeado
um cidadão timorense, nos termos do regime jurídico dos
cargos de direção e chefia da Administração Pública.

4.   Compete ao Diretor-Geral:

a) […];

b) […];

c) […];

d) […];

e) Exercer os demais poderes gerais de administração e
submeter ao membro do Governo responsável pela
prestação de apoio técnico aos processos eleitorais e
referendários, para apreciação e decisão, todos os atos
que dependam de aprovação superior nos termos
legais;

f) Despachar todos os assuntos que caibam no âmbito
das atribuições do STAE, submetendo a despacho do
membro do Governo responsável pela prestação de
apoio técnico aos processos eleitorais e referendários
ou à apreciação da CNE aqueles que, por natureza ou
disposição de lei, dependam de decisão;

g) […];

h) […];

i) Propor à aprovação do membro do Governo
responsável pela prestação de apoio técnico aos
processos eleitorais e referendários os documentos que
a este compete aprovar, de acordo com o n.º 2 do artigo
2.º;

j) […];

k) […];

l) […];

m) […];

n) […];

o) Realizar as demais tarefas que lhe sejam atribuídas por
lei ou regulamento.

5.   O Diretor-Geral pode delegar as competências previstas no
número anterior, com faculdade de subdelegação, nos
titulares de cargos de direção ou de chefia do STAE.
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Artigo 11.º
[…]

1.   […].

2.   […]:

a) Gabinete de Apoio Técnico ao Diretor-Geral;

b) Direção Nacional de Administração e Finanças,
Aprovisionamento, Logística e Recursos Humanos;

c) Direção Nacional da Coordenação Municipal e Região
Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno
(RAEOA), Educação Eleitoral e Assuntos Jurídicos;

d) Direção Nacional para a Gestão da Base de Dados do
Recenseamento Eleitoral, Informação ao Público e
Relações Externas.

3.   […].

4.   Os serviços do STAE são dirigidos por:

a) Diretores nacionais, no caso dos serviços centrais;

b) Diretores municipais, no caso dos serviços descon-
centrados.

5.   Os diretores nacionais exercem as competências conferidas
pelo presente diploma e as que neles forem delegadas pelo
Diretor-Geral.

6.   Os diretores municipais exercem as competências que neles
forem delegadas ou subdelegadas pelo Diretor-Geral ou
pelos diretores nacionais respetivamente.

7.  Os diretores nacionais e os diretores municipais são
nomeados em regime de comissão de serviço com a duração
de cinco anos, renováveis nos termos do regime jurídico
dos cargos de direção e chefia da Administração Pública,
pela Comissão da Função Pública.

8.   O provimento dos cargos de direção e chefia do STAE é
feito nos termos do regime geral dos cargos de direção e
chefia da Administração Pública, devendo respeitar o
princípio da igualdade de género.

Artigo 15.º
Receitas próprias

1.   […].

2.  Constituem receitas próprias do STAE, para além das
dotações orçamentais previstas no n.º 1 do artigo anterior:

a) […];

b) […];

c) […];

d) […];

e) […].”

Artigo 3.º
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 1/2007, de 18 de janeiro

São aditados ao Decreto-Lei n.º 1/2007, de 18 de janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 44/2016, de 26 de outubro, os artigos 11.º-
A, 11.º-B, 11.º-C e 11.º-D, com a seguinte redação:

“Artigo 11.º-A
Tarefas materiais comuns dos serviços

Incumbe a todos os serviços do STAE:

a)   Elaborar as respetivas propostas de plano estratégico, de
plano de ação anual, de plano anual de aprovisionamento,
de plano de formação de recursos humanos e de orçamento
anual;

b)   Elaborar as respetivas propostas de relatórios trimestrais,
semestrais e anuais de evolução da execução de plano
estratégico, de plano de ação anual, de plano anual de
aprovisionamento, de plano de formação de recursos
humanos e de orçamento anual;

c)   Elaborar as respetivas propostas de relatórios de atividades
anuais;

d)  Acompanhar e avaliar todas as atividades desenvolvidas
no respetivo serviço e comunicar ao Diretor-Geral as
eventuais situações irregulares;

e)   Fiscalizar a pontualidade, a assiduidade e o gozo de férias
e de licenças dos recursos humanos afetos ao respetivo
serviço e comunicar ao Diretor-Geral as eventuais
situações irregulares;

f)    Elaborar e submeter à Direção Nacional de Administração
e Finanças, Aprovisionamento, Logística e Recursos
Humanos a proposta de mapa de férias anual dos recursos
humanos afetos ao respetivo serviço;

g)   Zelar pela conservação e pela correta utilização do mobi-
liário, dos materiais, dos equipamentos, das tecnologias e
dos veículos que lhe estejam afetos e comunicar ao Diretor-
Geral as situações suscetíveis de utilização irregular dos
mesmos;

h)   Organizar a receção e a expedição da correspondência do
respetivo serviço;

i)    Organizar e manter um arquivo dos processos e documentos
administrativos tramitados no respetivo serviço.

Artigo 11.º-B
Direção Nacional de Administração e Finanças,

Aprovisionamento, Logística e Recursos Humanos

1.  A  Direção Nacional de Administração e Finanças,
Aprovisionamento, Logística e Recursos Humanos é o
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serviço responsável por assegurar o apoio técnico e
administrativo aos órgãos e serviços do STAE em matéria
de planeamento geral,  da contabilidade, do
aprovisionamento, da gestão dos recursos financeiros, da
tesouraria, da logística, do expediente geral e respetivo
arquivo e gestão documental e da gestão dos recursos
humanos e pela inventariação, cadastro e manutenção do
património móvel e imóvel afeto ao STAE.

2.    Incumbe à Direção Nacional de Administração e Finanças,
Aprovisionamento, Logística e Recursos Humanos:

a) Elaborar e apresentar ao Diretor-Geral as propostas de
plano estratégico, de plano de ação anual, de plano
anual de aprovisionamento, de plano de formação de
recursos humanos e de orçamento anual, em coordena-
ção com as demais direções nacionais;

b) Elaborar e apresentar ao Diretor-Geral as propostas de
relatório trimestral, semestral e anual de evolução da
execução física e financeira do plano estratégico, do
plano de ação anual, do plano anual de aprovisiona-
mento, do plano de formação de recursos humanos e
de orçamento anual, em coordenação com as demais
direções nacionais;

c) Elaborar e apresentar ao Diretor-Geral a proposta de
relatório de atividades anual;

d) Receber e assegurar a expedição da correspondência
do STAE;

e) Criar, atualizar e conservar os registos de entrada e de
saída da correspondência e documentação recebida e
expedida pelo STAE;

f) Criar, atualizar e conservar o arquivo documental interno
do STAE;

g) Acompanhar a evolução da execução do orçamento
alocado ao STAE e informar mensalmente o Diretor-
Geral acerca da mesma;

h) Instruir e apresentar ao Diretor-Geral os processos de
autorização de realização e de pagamento de despesas
nos termos da lei;

i) Arrecadar as receitas do STAE, nos termos da lei;

j) Preparar e executar os processos administrativos de
autorização de despesa, de assunção de compromissos
financeiros, de realização de despesas e de realização
de pagamentos;

k) Assegurar, executar e organizar a contabilidade e a
tesouraria do STAE;

l) Preparar com os demais serviços as especificações
técnicas, os cadernos de encargos e os demais -
imprescindíveis à tramitação dos procedimentos de
aprovisionamento, incluindo os destinados à aquisição
de material eleitoral;

m) Criar, administrar e conservar um arquivo documental
de todos os documentos relativos aos procedimentos
de aprovisionamento e contratos celebrados com o
STAE;

n) Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos ao
STAE, incluindo a receção, registo e apresentação de
pedidos de licença, de justificação de faltas e dos
processos de avaliação de desempenho;

o) Criar, administrar e manter atualizado o registo
individual, bem como a respetiva base de dados, dos
colaboradores do STAE;

p) Assegurar o fornecimento, manutenção e substituição,
quando indispensável, dos bens e serviços necessários
para o desempenho da missão do STAE;

q) Criar e manter atualizado um inventário com todo o
património afeto ao STAE;

r) Velar pelo bom funcionamento e estado de conservação
do património afeto ao STAE;

s) Elaborar e apresentar ao Diretor-Geral um relatório
trimestral consolidado sobre o património que se
encontre inutilizado, avariado ou obsoleto ou careça
de ações de manutenção, reparação ou restauro,
conforme comunicado pelos demais serviços;

t) Criar e administrar, em colaboração com os demais
serviços, um sistema de utilização e manutenção da
frota de veículos afetos ao STAE;

u) Zelar pela limpeza e asseio das instalações onde
funcionem os serviços do STAE e assegurar a abertura
e o encerramento das mesmas;

v) Realizar as demais tarefas que lhe sejam atribuídas por
lei, regulamento ou determinação superior.

Artigo 11.º-C
Direção Nacional da Coordenação Municipal e Região

Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA),
Educação Eleitoral e Assuntos Jurídicos

1.    A Direção Nacional da Coordenação Municipal e Região
Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA),
Educação Eleitoral e Assuntos Jurídicos é o serviço
responsável por uniformizar e prosseguir a missão do STAE
a nível municipal e na RAEOA, por promover a difusão e o
ensino dos direitos e deveres cívicos e eleitorais dos
cidadãos junto das populações e por assegurar o apoio
jurídico.

2.    Incumbe à Direção Nacional da Coordenação Municipal e
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno
(RAEOA), Educação Eleitoral e Assuntos Jurídicos:

a) Elaborar e submeter o plano operacional eleitoral;

b) Coordenar, com os diretores municipais, a execução do
plano operacional eleitoral;
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c) Identificar, no âmbito do processo eleitoral e em
coordenação com os diretores municipais, as necessi-
dades e condições logísticas para os processos de
recenseamento e eleitorais na respetiva área, designa-
damente no que respeita a instalações e acessos;

d) Garantir a uniformidade de procedimentos e informação,
entre o STAE e os diretores municipais e RAEOA, nos
atos de recenseamento;

e) Garantir a uniformidade de procedimentos e informação,
entre o STAE e os diretores municipais e RAEOA, nos
processos eleitorais e referendários;

f) Elaborar, desenvolver e promover, depois de apro-
vados, os planos de formação e educação eleitoral
destinados à população;

g) Estudar e desenvolver ações de sensibilização e
informação, a nível nacional e local, dos cidadãos, no
que respeita ao exercício dos seus deveres cívicos e
eleitorais;

h) Elaborar manuais, brochuras ou cartazes para incentivar
os cidadãos ao cumprimento dos seus deveres de
recenseamento eleitoral;

i) Difundir junto da população, com recurso aos meios
rádio-televisivos ou outros que se mostrem eficazes,
as possíveis sanções a que se sujeitam os cidadãos em
caso de incumprimento dos seus deveres de recen-
seamento;

j) Promover sessões de esclarecimento junto da
população sobre o modo correto de utilização dos
boletins de voto, com o objetivo de diminuir a taxa de
votos nulos;

k) Proceder à recolha e tratamento de dados e informações
relacionados com a sua área de atribuições;

l) Prestar assessoria e aconselhamento ao Diretor-Geral
e aos serviços do STAE nas matérias de natureza jurídica
solicitadas, em especial na identificação de lacunas
legais verificadas no âmbito dos processos eleitorais;

m) Analisar, estudar e elaborar parecer sobre os pedidos
externos de informação ou de obtenção de documentos
constantes da base de dados de recenseamento eleitoral,
para enformar a decisão do Diretor-Geral;

n) Realizar as demais tarefas que lhe sejam atribuídas por
lei, regulamento ou determinação superior.

Artigo 11.º-D
Direção Nacional para a Gestão da Base de Dados do

Recenseamento Eleitoral, Informação ao Público e Relações
Externas

1.   A  Direção Nacional para a Gestão da Base de Dados do
Recenseamento Eleitoral, Informação ao Público e Relações

Externas é o serviço responsável pela gestão, manutenção
e atualização da base de dados do recenseamento eleitoral,
pela prestação das informações sobre os dados do
recenseamento aos interessados e ao público em geral e
pelas relações de colaboração com os organismos e
entidades externas.

2.  Incumbe à Direção Nacional para a Gestão da Base de Dados
do Recenseamento Eleitoral, Informação ao Público e
Relações Externas:

a) Assegurar, no âmbito do processo eleitoral, a coordena-
ção do recenseamento eleitoral, a nível interno e a nível
internacional;

b) Elaborar o plano de divulgação do processo eleitoral,
tanto a nível nacional como no estrangeiro;

c) Garantir a gestão do equipamento informático;

d) Administrar e manter permanentemente atualizada a
base de dados do recenseamento eleitoral, recorrendo
ao cruzamento de dados com o Ministério da Justiça,
Ministério da Solidariedade Social e Inclusão e
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação,
para assegurar esse objetivo;

e) Organizar e manter atualizado o registo dos cidadãos
eleitos para os órgãos de soberania e órgãos locais;

f) Garantir, informaticamente, o funcionamento do
recenseamento eleitoral;

g) Elaborar e desenvolver o relatório do recenseamento
eleitoral;

h) Estudar, elaborar e submeter um plano de desenvolvi-
mento e melhoramento do sistema que aloja a base de
dados do recenseamento eleitoral;

i) Criar, implementar e desenvolver a biblioteca eleitoral
(digital);

j) Garantir, para efeitos de acreditação aos atos de
recenseamento e processo eleitoral, a melhor colabora-
ção com os parceiros, designadamente partidos políti-
cos, organizações e entidades nacionais e estrangeiras
e com os órgãos de comunicação social;

k) Apoiar, quando solicitado, os processos eleitorais de
outros países;

l) Assegurar o protocolo em todas as cerimónias
organizadas ou coorganizadas pelo STAE;

m) Realizar a recolha de dados e análise de informações
relacionados com a sua área de atribuições;

n) Compilar, analisar, sistematizar, produzir e publicar os
dados estatísticos dos serviços prestados pelo STAE;

o) Compilar, analisar, sistematizar, produzir e publicar os
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dados estatísticos relativos aos atos eleitorais e
referendários;

p) Garantir a permanente atualização da base de dados do
recenseamento eleitoral, incluindo a respeitante aos
partidos políticos e respetivos órgãos dirigentes;

q) Instalar e administrar os servidores de alojamento
informático, a rede de Internet, o nome de domínio, o
correio eletrónico e o sítio da Internet do STAE;

r) Promover o relacionamento com entidades homólogas
estrangeiras, para a partilha de experiência e
conhecimentos, salvaguardando os dados que por sua
natureza são confidenciais;

s) Garantir, a todo o tempo, a confidencialidade da base
de dados do recenseamento eleitoral, implementando
os mecanismos de segurança e de acesso condicionado
à informação dela constante;

t) Realizar as demais tarefas que lhe sejam atribuídas por
lei, regulamento ou determinação superior.”

Artigo 4.º
Norma revogatória

São revogados o artigo 10.º e a alínea a) do n.º 2 do artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 1/2007, de 18 de janeiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 44/2016, de 26 de outubro.

Artigo 5.º
Republicação

É republicado em anexo ao presente diploma, do qual faz parte
integrante, o Decreto-Lei n.º 1/2007, de 18 de janeiro, com a
redação atual e as necessárias correções gramaticais e de
legística.

Artigo 6.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros em 14 de outubro de
2020.

O Primeiro-Ministro,

______________
Taur Matan Ruak

O Ministro da Administração Estatal,

______________________
Miguel Pereira de Carvalho

Promulgado em  23. 11. 2020

Publique-se.

O Presidente da República

______________________
Francisco Guterres Lú Olo

ANEXO
(a que se refere o artigo 5.º)

Decreto-Lei n.º 1/2007
de 18 de janeiro

ESTATUTO  ORGÂNICO  DO  SECRETARIADO
TÉCNICO  DA   ADMINISTRAÇÃO  ELEITORAL

O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral,
abreviadamente designado por STAE, foi criado pelo Decreto
do Governo n.º 2/2003, de 23 de julho, como o órgão do
Ministério da Administração Estatal responsável pela
organização e execução dos processos eleitorais do Estado.

Tendo em conta a nova estrutura orgânica do Ministério da
Administração Estatal que determina que a estrutura,
organização, composição e funcionamento do STAE deve ser
objeto de diploma próprio, urge reajustar as condições
legislativas institucionais necessárias para que o STAE possa
desenvolver cabalmente as suas competências no domínio
eleitoral.

Assim, o Governo decreta, nos termos das disposições
previstas no n.º 3 do artigo 115.º da Constituição da República,
conjugado com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-
Lei n.º 20/2006, de 22 de novembro, e no artigo 18.º do Decreto-
Lei n.º 13/2006, de 9 de agosto, para valer como lei, o seguinte:
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CAPÍTULO  I
DISPOSIÇÕES  GERAIS

Artigo 1.º
Definição e natureza

O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral,
abreviadamente denominado STAE, é uma pessoa coletiva de
direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira,
técnica e patrimonial, sob a forma de serviço personalizado.

Artigo 2.º
Superintendência e tutela

1.   O STAE está sujeito à superintendência e à tutela do membro
do Governo responsável pela prestação de apoio técnico
aos processos eleitorais e referendários.

2.   No âmbito do exercício dos respetivos poderes de superin-
tendência e tutela sobre o STAE, compete ao membro do
Governo responsável pela prestação de apoio técnico aos
processos eleitorais e referendários:

a) Aprovar o plano estratégico do STAE, sob proposta
do Diretor-Geral;

b) Aprovar e enviar ao membro do Governo responsável
pela área das finanças o plano de ação anual, o plano
anual de aprovisionamento, a proposta de orçamento
anual e os relatórios trimestrais, semestrais e anuais de
evolução da execução do plano de ação anual, do plano
anual de aprovisionamento e do orçamento anual do
STAE, sob proposta do Diretor-Geral;

c) Aprovar por diploma ministerial os regulamentos e o
quadro de pessoal do STAE, sob proposta do Diretor-
Geral;

d) Homologar os acordos e protocolos de cooperação
celebrados com outras entidades nacionais ou
internacionais;

e) Autorizar a abertura de serviços desconcentrados do
STAE;

f) Promover a nomeação dos dirigentes do STAE, nos
termos da lei;

g) Ordenar a realização de inspeções, sindicâncias e
auditorias aos serviços do STAE;

h) Autorizar o estabelecimento de relações de colaboração
com organismos nacionais ou internacionais, com vista
à prossecução das respetivas atr ibuições e
cumprimento dos seus objetivos estratégicos;

i) Autorizar a participação do STAE em organizações ou
iniciativas nacionais ou internacionais;

j) Exercer as demais competências que quanto ao STAE
legalmente lhe incumbam.

3.  O  membro do Governo responsável pela prestação de apoio
técnico aos processos eleitorais e referendários pode
delegar as competências previstas no número anterior num
dos membros do Governo que o coadjuvem no exercício
das respetivas funções.

Artigo 3.º
Âmbito territorial e sede

O STAE prossegue as suas atribuições em todo o território
nacional e tem sede em Díli.

Artigo 4.º
Regime jurídico

O STAE rege-se pelo disposto no presente diploma e pelas
disposições legais que lhe sejam especificamente aplicáveis.

CAPÍTULO  II
MISSÃO  E  ATRIBUIÇÕES

Artigo 5.º
Missão

O STAE tem por missão assegurar a organização e execução
dos processos eleitorais, dos referendos e do recenseamento
eleitoral, bem como assegurar o apoio, a consulta e a divulgação
de estudos e de outros dados ou informações no domínio
eleitoral.

Artigo 6.º
Atribuições

São atribuições do STAE:

a)    Assegurar a execução das linhas de orientação estratégica
do STAE definidas superiormente;

b)  Aprovar as diretrizes adequadas à concretização dos
objetivos consagrados nas linhas de orientação estratégica
e no plano de atividades;

c)    Assegurar e executar as ações necessárias para a realização
atempada dos atos eleitorais, de referendos e atualizações
do recenseamento eleitoral;

d)   Propor medidas de esclarecimento, formação e informação
adequadas à participação dos cidadãos nos atos eleitorais,
referendos e recenseamento eleitoral, bem como assegurar
a correta atuação dos diversos agentes da administração
eleitoral e o funcionamento dos serviços;

e)   Planificar, executar e apoiar tecnicamente a realização das
eleições e referendos, bem como as atualizações do recen-
seamento eleitoral, quer a nível nacional, quer a nível local,
recorrendo, para o efeito, à colaboração das estruturas
administrativas existentes;

f)  Assegurar as estatísticas do recenseamento e dos atos
eleitorais e referendários e promover a publicação dos
respetivos resultados;
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g)   Organizar o registo dos cidadãos eleitos para os órgãos de
soberania e órgãos locais;

h)   Apoiar e colaborar com a Comissão Nacional de Eleições,
adiante designada por CNE, nos termos das disposições
legais aplicáveis;

i)  Organizar e atualizar, sob a supervisão da CNE, o
recenseamento eleitoral, propondo e executando os respe-
tivos procedimentos técnicos, e proceder à organização,
manutenção e gestão da respetiva base de dados central
dos eleitores inscritos;

j)    Elaborar o regulamento interno e o quadro de pessoal do
STAE para ser aprovado superiormente;

k)  Propor superiormente a abertura ou o encerramento de
delegações do STAE no país ou no estrangeiro;

l)    Propor superiormente a celebração de acordos de coopera-
ção com outras entidades nacionais ou estrangeiras;

m)  Realizar as demais tarefas que lhe forem atribuídas por lei
ou regulamento.

CAPÍTULO  III
ORGANIZAÇÃO  INTERNA

Secção  I
Estrutura  orgânica

Artigo 7.º
Modelo de organização

A organização interna do STAE obedece ao modelo de estrutura
hierarquizada.

Secção II
Órgãos

Artigo 8.º
Enumeração

São órgãos do STAE:

a)   O Diretor-Geral;

b)   O Fiscal Único.

Artigo 9.º
Diretor-Geral

1.  O Diretor-Geral é o dirigente máximo do STAE ao qual
compete dirigir e assegurar o normal funcionamento dos
serviços deste e responder pela sua atividade perante o
membro do Governo responsável pelo apoio técnico aos
processos eleitorais e referendários.

2.    O Diretor-Geral do STAE é nomeado, em regime de comissão
de serviço, para um mandato com a duração de cinco anos,
renovável nos termos do regime jurídico dos cargos de

direção e chefia da Administração Pública, pela Comissão
da Função Pública.

3.   Para o cargo de Diretor-Geral do STAE deve ser nomeado
um cidadão timorense, nos termos do regime jurídico dos
cargos de direção e chefia da Administração Pública.

4.   Compete ao Diretor-Geral:

a) Representar o STAE junto de quaisquer organizações
ou entidades comunitárias, nacionais ou internacionais;

b) Dirigir, coordenar e orientar os serviços, bem como
emitir ordens e instruções de execução necessárias ao
seu bom funcionamento;

c) Assegurar as relações do STAE com outros departa-
mentos do Estado e com entidades públicas ou pri-
vadas, nacionais ou estrangeiras, na área eleitoral,
podendo corresponder-se com autoridades judiciais e
administrativas;

d) Obter apoio bilateral para suportar os custos resultantes
de ações de atualização do recenseamento, processos
eleitorais e referendos e outras ações no âmbito das
suas atribuições;

e) Exercer os demais poderes gerais de administração e
submeter ao membro do Governo responsável pela
prestação de apoio técnico aos processos eleitorais e
referendários, para apreciação e decisão, todos os atos
que dependam de aprovação superior nos termos
legais;

f) Despachar todos os assuntos que caibam no âmbito
das atribuições do STAE, submetendo a despacho do
membro do Governo responsável pela prestação de
apoio técnico aos processos eleitorais e referendários
ou à apreciação da CNE aqueles que, por natureza ou
disposição de lei, dependam de decisão;

g) Assegurar a devida publicidade dos atos eleitorais e
outras decisões nos termos legais;

h) Assegurar e exercer os poderes de direção, gestão e
disciplina do pessoal, incluindo a respetiva ação
disciplinar e a aplicação de sanções disciplinares que
pela lei ou regulamento disciplinar sejam da sua
competência;

i) Propor à aprovação do membro do Governo respon-
sável pela prestação de apoio técnico aos processos
eleitorais e referendários os documentos que a este
compete aprovar, de acordo com o n.º 2 do artigo 2.º;

j) Participar nas reuniões da CNE, sem direito de voto;

k) Representar o STAE em juízo;

l) Ordenar a abertura e promover a tramitação dos
procedimentos de aprovisionamento que se afigurem
necessários para a prossecução das atribuições legais
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do STAE e de acordo com os limites financeiros legal-
mente estabelecidos para o efeito;

m) Assinar contratos públicos em representação do STAE;

n) Assinar e remeter ao Ministério das Finanças o
“formulário de Compromisso de Autorização de
assinaturas para o formulário de compromisso de
pagamento”, o “formulário de compromisso de paga-
mento” e o “formulário de autorização de assinaturas
para o formulário de pedido e ordem de pagamento”,
todos na qualidade de “autorizador do pagamento”;

o) Realizar as demais tarefas que lhe sejam atribuídas por
lei ou regulamento.

5.   O Diretor-Geral pode delegar as competências previstas no
número anterior, com faculdade de subdelegação, nos
titulares de cargos de direção ou de chefia do STAE.

Artigo 10.º
Adjuntos do Diretor-Geral

[Revogado].

Artigo 10.º-A
Fiscal Único

O Fiscal Único é o órgão do STAE responsável pelo controlo
da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e
patrimonial do STAE.

Artigo 10.º-B
Comissão de serviço do Fiscal Único

1.   O Fiscal Único é nomeado, em regime de comissão de
serviço, com a duração de cinco anos, mediante despacho
conjunto dos membros do Governo responsáveis pela
prestação de apoio técnico aos processos eleitorais e
referendários e pelas finanças.

2.   O membro do Governo responsável pela prestação de apoio
técnico aos processos eleitorais e referendários e o membro
do Governo responsável pela área das finanças podem
determinar a cessação da comissão de serviço do Fiscal
Único, através de despacho conjunto e com base nos
seguintes fundamentos:

a) Obtenção da classificação de «insuficiente» na
avaliação de desempenho profissional;

b) Não cumprimento, por ação ou omissão, das normas
constitucionais, das normas legais ou das instruções
superiores que lhe são transmitidas;

c) Não cumprimento, por ação ou omissão, das normas
jurídicas relativas à exclusividade, à incompatibilidade
ou aos impedimentos do exercício de outras funções;

d) Não cumprimento do dever de sigilo relativamente às
informações de que tome conhecimento através e por

causa do exercício das funções de Fiscal Único e sem
prejuízo do cumprimento dos deveres de informação
previstos no presente diploma;

e) Impedimento do desempenho de funções por período
superior a seis meses consecutivos;

f) Tenha completado o período de duração da comissão
de serviço;

g) Existência de interesse público ou conveniência de
serviço, devidamente fundamentados.

3.   A comissão de serviço do Fiscal Único cessa, ainda, por
óbito ou renúncia deste.

4.    Em caso de renúncia, o Fiscal Único mantém-se em funções
até à respetiva substituição, sob pena de indemnizar o
Estado pelos prejuízos causados pelo abandono de
funções e de incorrer em responsabilidade disciplinar.

5.   Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se
abandono de funções a não comparência do Fiscal Único
nos serviços do STAE, por mais de cinco dias úteis, sem
justificação, ou a omissão de praticar os atos que sejam
urgentes e necessários que lhe incumbam praticar.

6.   A cessação da comissão de serviço do Fiscal Único com
fundamentos diversos dos previstos nos n.os 2 ou 3 implica
o pagamento, ao Fiscal Único cessante, das remunerações
que este deixou de auferir em consequência da cessação
da comissão de serviço.

Artigo 10.º-C
Competências do Fiscal Único

1.   Compete ao Fiscal Único:

a) Verificar a legalidade dos atos praticados pelos órgãos
do STAE e pelos seus recursos humanos nos domínios
da gestão financeira, da gestão patrimonial e do
aprovisionamento;

b) Dar parecer ao membro do Governo responsável pela
prestação de apoio técnico aos processos eleitorais e
referendários acerca das propostas de plano
estratégico, de plano de ação anual, de orçamento anual
e de plano de aprovisionamento, assim como dos
relatórios de execução dos mesmos, antes da respetiva
aprovação;

c) Acompanhar e avaliar a execução do plano estratégico,
do plano de ação anual, do orçamento anual e do plano
de aprovisionamento, assim como formular as
recomendações que considere pertinentes para a
melhoria da referida execução;

d) Acompanhar e avaliar a gestão do património do STAE
e formular as recomendações que considere pertinentes
para a melhoria da referida gestão;

e) Examinar e acompanhar a contabilidade do STAE;
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f) Realizar as demais tarefas que lhe sejam incumbidas
por lei ou determinação do membro do Governo
responsável pela prestação de apoio técnico aos
processos eleitorais e referendários.

2.   Para o exercício das respetivas competências, o Fiscal
Único:

a) Requer ao Diretor-Geral as informações, os esclareci-
mentos e os documentos relacionados com a atividade
financeira e patrimonial do STAE que considere
necessários;

b) Propõe ao membro do Governo responsável pela
prestação de apoio técnico aos processos eleitorais e
referendários a realização de auditoria, inquérito,
inspeção ou sindicância;

c) Propõe ao Diretor-Geral a instauração de procedimento
disciplinar contra funcionário, agente ou trabalhador
do STAE que tenha praticado atos passíveis de gerar
responsabilidade disciplinar;

d) Comunica ao Ministério Público os factos de que tome
conhecimento e que sejam passíveis de gerar
responsabilidade criminal ou financeira.

Secção III
Serviços administrativos

Artigo 11.º
Serviços centrais e serviços desconcentrados

1.   O STAE prossegue as respetivas atribuições através de
serviços centrais e de serviços desconcentrados.

2.   O STAE compreende os seguintes serviços centrais:

a) Gabinete de Apoio Técnico ao Diretor-Geral;

b) Direção Nacional de Administração e Finanças,
Aprovisionamento, Logística e Recursos Humanos;

c) Direção Nacional da Coordenação Municipal e Região
Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno
(RAEOA), Educação Eleitoral e Assuntos Jurídicos;

d) Direção Nacional para a Gestão da Base de Dados do
Recenseamento Eleitoral, Informação ao Público e
Relações Externas.

3.   O STAE compreende os serviços desconcentrados que se
encontrem expressamente previstos no seu regulamento
interno.

4.   Os serviços do STAE são dirigidos por:

a) Diretores nacionais, no caso dos serviços centrais;

b) Diretores municipais, no caso dos serviços descon-
centrados.

5.   Os diretores nacionais exercem as competências conferidas
pelo presente diploma e as que neles forem delegadas pelo
Diretor-Geral.

6.   Os diretores municipais exercem as competências que neles
forem delegadas ou subdelegadas pelo Diretor-Geral ou
pelos diretores nacionais respetivamente.

7.   Os diretores nacionais e os diretores municipais são no-
meados em regime de comissão de serviço com a duração
de cinco anos, renováveis nos termos do regime jurídico
dos cargos de direção e chefia da Administração Pública,
pela Comissão da Função Pública.

8.   O provimento dos cargos de direção e chefia do STAE é
feito nos termos do regime geral dos cargos de direção e
chefia da Administração Pública, devendo respeitar o
princípio da igualdade de género.

Artigo 11.º-A
Tarefas materiais comuns dos serviços

Incumbe a todos os serviços do STAE:

a)   Elaborar as respetivas propostas de plano estratégico, de
plano de ação anual, de plano anual de aprovisionamento,
de plano de formação de recursos humanos e de orçamento
anual;

b)   Elaborar as respetivas propostas de relatórios trimestrais,
semestrais e anuais de evolução da execução de plano
estratégico, de plano de ação anual, de plano anual de
aprovisionamento, de plano de formação de recursos
humanos e de orçamento anual;

c)   Elaborar as respetivas propostas de relatórios de atividades
anuais;

d)   Acompanhar e avaliar todas as atividades desenvolvidas
no respetivo serviço e comunicar ao Diretor-Geral as
eventuais situações irregulares;

e)   Fiscalizar a pontualidade, a assiduidade e o gozo de férias
e de licenças dos recursos humanos afetos ao respetivo
serviço e comunicar ao Diretor-Geral as eventuais
situações irregulares;

f)    Elaborar e submeter à Direção Nacional de Administração
e Finanças, Aprovisionamento, Logística e Recursos
Humanos a proposta de mapa de férias anual dos recursos
humanos afetos ao respetivo serviço;

g)   Zelar pela conservação e pela correta utilização do mobi-
liário, dos materiais, dos equipamentos, das tecnologias e
dos veículos que lhe estejam afetos e comunicar ao Diretor-
Geral as situações suscetíveis de utilização irregular dos
mesmos;

h)  Organizar a receção e a expedição da correspondência do
respetivo serviço;

i)     Organizar e manter um arquivo dos processos e documentos
administrativos tramitados no respetivo serviço.
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Artigo 11.º-B
Direção Nacional de Administração e Finanças,

Aprovisionamento, Logística e Recursos Humanos

1.  A Direção Nacional de Administração e Finanças,
Aprovisionamento, Logística e Recursos Humanos é o
serviço responsável por assegurar o apoio técnico e
administrativo aos órgãos e serviços do STAE em matéria
de planeamento geral, da contabilidade, do aprovisiona-
mento, da gestão dos recursos financeiros, da tesouraria,
da logística, do expediente geral e respetivo arquivo e
gestão documental e da gestão dos recursos humanos e
pela inventariação, cadastro e manutenção do património
móvel e imóvel afeto ao STAE.

2.    Incumbe à Direção Nacional de Administração e Finanças,
Aprovisionamento, Logística e Recursos Humanos:

a) Elaborar e apresentar ao Diretor-Geral as propostas de
plano estratégico, de plano de ação anual, de plano
anual de aprovisionamento, de plano de formação de
recursos humanos e de orçamento anual, em
coordenação com as demais direções nacionais;

b) Elaborar e apresentar ao Diretor-Geral as propostas de
relatório trimestral, semestral e anual de evolução da
execução física e financeira do plano estratégico, do
plano de ação anual, do plano anual de aprovisiona-
mento, do plano de formação de recursos humanos e
de orçamento anual, em coordenação com as demais
direções nacionais;

c) Elaborar e apresentar ao Diretor-Geral a proposta de
relatório de atividades anual;

d) Receber e assegurar a expedição da correspondência
do STAE;

e) Criar, atualizar e conservar os registos de entrada e de
saída da correspondência e documentação recebida e
expedida pelo STAE;

f) Criar, atualizar e conservar o arquivo documental interno
do STAE;

g) Acompanhar a evolução da execução do orçamento
alocado ao STAE e informar mensalmente o Diretor-
Geral acerca da mesma;

h) Instruir e apresentar ao Diretor-Geral os processos de
autorização de realização e de pagamento de despesas
nos termos da lei;

i) Arrecadar as receitas do STAE, nos termos da lei;

j) Preparar e executar os processos administrativos de
autorização de despesa, de assunção de compromissos
financeiros, de realização de despesas e de realização
de pagamentos;

k) Assegurar, executar e organizar a contabilidade e a
tesouraria do STAE;

l) Preparar com os demais serviços as especificações
técnicas, os cadernos de encargos e os demais docu-
mentos imprescindíveis à tramitação dos procedimentos
de aprovisionamento, incluindo os destinados à
aquisição de material eleitoral;

m) Criar, administrar e conservar um arquivo documental
de todos os documentos relativos aos procedimentos
de aprovisionamento e contratos celebrados com o
STAE;

n) Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos ao
STAE, incluindo a receção, registo e apresentação de
pedidos de licença, de justificação de faltas e dos
processos de avaliação de desempenho;

o) Criar, administrar e manter atualizado o registo
individual, bem como a respetiva base de dados, dos
colaboradores do STAE;

p) Assegurar o fornecimento, manutenção e substituição,
quando indispensável, dos bens e serviços necessários
para o desempenho da missão do STAE;

q) Criar e manter atualizado um inventário com todo o
património afeto ao STAE;

r) Velar pelo bom funcionamento e estado de conservação
do património afeto ao STAE;

s) Elaborar e apresentar ao Diretor-Geral um relatório
trimestral consolidado sobre o património que se
encontre inutilizado, avariado ou obsoleto ou careça
de ações de manutenção, reparação ou restauro,
conforme comunicado pelos demais serviços;

t) Criar e administrar, em colaboração com os demais
serviços, um sistema de utilização e manutenção da
frota de veículos afetos ao STAE;

u) Zelar pela limpeza e asseio das instalações onde
funcionem os serviços do STAE e assegurar a abertura
e o encerramento das mesmas;

v) Realizar as demais tarefas que lhe sejam atribuídas por
lei, regulamento ou determinação superior.

Artigo 11.º-C
Direção Nacional da Coordenação Municipal e Região

Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA),
Educação Eleitoral e Assuntos Jurídicos

1.   A Direção Nacional da Coordenação Municipal e Região
Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA),
Educação Eleitoral e Assuntos Jurídicos é o serviço
responsável por uniformizar e prosseguir a missão do STAE
a nível municipal e na RAEOA, por promover a difusão e o
ensino dos direitos e deveres cívicos e eleitorais dos
cidadãos junto das populações e por assegurar o apoio
jurídico.

2.   Incumbe à Direção Nacional da Coordenação Municipal e
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Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno
(RAEOA), Educação Eleitoral e Assuntos Jurídicos:

a) Elaborar e submeter o plano operacional eleitoral;

b) Coordenar, com os diretores municipais, a execução do
plano operacional eleitoral;

c) Identificar, no âmbito do processo eleitoral e em
coordenação com os diretores municipais, as necessi-
dades e condições logísticas para os processos de
recenseamento e eleitorais na respetiva área, designa-
damente no que respeita a instalações e acessos;

d) Garantir a uniformidade de procedimentos e informação,
entre o STAE e os diretores municipais e RAEOA, nos
atos de recenseamento;

e) Garantir a uniformidade de procedimentos e informação,
entre o STAE e os diretores municipais e RAEOA, nos
processos eleitorais e referendários;

f) Elaborar, desenvolver e promover, depois de apro-
vados, os planos de formação e educação eleitoral
destinados à população;

g) Estudar e desenvolver ações de sensibilização e
informação, a nível nacional e local, dos cidadãos, no
que respeita ao exercício dos seus deveres cívicos e
eleitorais;

h) Elaborar manuais, brochuras ou cartazes para incentivar
os cidadãos ao cumprimento dos seus deveres de
recenseamento eleitoral;

i) Difundir junto da população, com recurso aos meios
rádio-televisivos ou outros que se mostrem eficazes,
as possíveis sanções a que se sujeitam os cidadãos em
caso de incumprimento dos seus deveres de
recenseamento;

j) Promover sessões de esclarecimento junto da popula-
ção sobre o modo correto de utilização dos boletins de
voto, com o objetivo de diminuir a taxa de votos nulos;

k) Proceder à recolha e tratamento de dados e informações
relacionados com a sua área de atribuições;

l) Prestar assessoria e aconselhamento ao Diretor-Geral
e aos serviços do STAE nas matérias de natureza jurídica
solicitadas, em especial na identificação de lacunas
legais verificadas no âmbito dos processos eleitorais;

m) Analisar, estudar e elaborar parecer sobre os pedidos
externos de informação ou de obtenção de documentos
constantes da base de dados de recenseamento eleitoral,
para enformar a decisão do Diretor-Geral;

n) Realizar as demais tarefas que lhe sejam atribuídas por
lei, regulamento ou determinação superior.

Artigo 11.º-D
Direção Nacional para a Gestão da Base de Dados do

Recenseamento Eleitoral, Informação ao Público e Relações
Externas

1.   A Direção Nacional para a Gestão da Base de Dados do
Recenseamento Eleitoral, Informação ao Público e Relações
Externas é o serviço responsável pela gestão, manutenção
e atualização da base de dados do recenseamento eleitoral,
pela prestação das informações sobre os dados do
recenseamento aos interessados e ao público em geral e
pelas relações de colaboração com organismos e entidades
externas.

2.   Incumbe à Direção Nacional para a Gestão da Base de Da-
dos do Recenseamento Eleitoral, Informação ao Público e
Relações Externas:

a) Assegurar, no âmbito do processo eleitoral, a coordena-
ção do recenseamento eleitoral, a nível interno e a nível
internacional;

b) Elaborar o plano de divulgação do processo eleitoral,
tanto a nível nacional como no estrangeiro;

c) Garantir a gestão do equipamento informático;

d) Administrar e manter permanentemente atualizada a
base de dados do recenseamento eleitoral, recorrendo
ao cruzamento de dados com o Ministério da Justiça,
Ministério da Solidariedade Social e Inclusão e
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação,
para assegurar esse objetivo;

e) Organizar e manter atualizado o registo dos cidadãos
eleitos para os órgãos de soberania e órgãos locais;

f) Garantir, informaticamente, o funcionamento do
recenseamento eleitoral;

g) Elaborar e desenvolver o relatório do recenseamento
eleitoral;

h) Estudar, elaborar e submeter um plano de desenvol-
vimento e melhoramento do sistema que aloja a base
de dados do recenseamento eleitoral;

i) Criar, implementar e desenvolver a biblioteca eleitoral
(digital);

j) Garantir, para efeitos de acreditação aos atos de
recenseamento e processo eleitoral, a melhor colabora-
ção com os parceiros, designadamente partidos
políticos, organizações e entidades nacionais e estran-
geiras e com os órgãos de comunicação social;

k) Apoiar, quando solicitado, os processos eleitorais de
outros países;

l) Assegurar o protocolo em todas as cerimónias
organizadas ou coorganizadas pelo STAE;

m) Realizar a recolha de dados e análise de informações
relacionados com a sua área de atribuições;
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zn) Compilar, analisar, sistematizar, produzir e publicar os
dados estatísticos dos serviços prestados pelo STAE;

o) Compilar, analisar, sistematizar, produzir e publicar os
dados estatísticos relativos aos atos eleitorais e
referendários;

p) Garantir a permanente atualização da base de dados do
recenseamento eleitoral, incluindo a respeitante aos
partidos políticos e respetivos órgãos dirigentes;

q) Instalar e administrar os servidores de alojamento
informático, a rede de Internet, o nome de domínio, o
correio eletrónico e o sítio da Internet do STAE;

r) Promover o relacionamento com entidades homólogas
estrangeiras, para a partilha de experiência e
conhecimentos, salvaguardando os dados que por sua
natureza são confidenciais;

s) Garantir, a todo o tempo, a confidencialidade da base
de dados do recenseamento eleitoral, implementando
os mecanismos de segurança e de acesso condicionado
à informação dela constante;

t) Realizar as demais tarefas que lhe sejam atribuídas por
lei, regulamento ou determinação superior.

Artigo 12.º
Funcionamento

Os serviços do STAE devem colaborar entre si e articular as
respetivas atividades de forma a promover uma atuação unitária
e integrada de modo a assegurar a eficiência e o bom
funcionamento do STAE.

CAPÍTULO  IV
COLABORAÇÃO  COM  OUTRAS  ENTIDADES

NACIONAIS  OU  INTERNACIONAIS

Artigo 13.º
Colaboração com outras entidades

1.   Para melhor prossecução das suas atribuições, o STAE
deve promover e solicitar a colaboração de serviços e outros
organismos nacionais ou internacionais, com vista a realizar
eficazmente as suas atividades.

2.   O STAE estabelece relações de colaboração com organismos
nacionais e internacionais e outras entidades estrangeiras
públicas ou privadas que se mostrem necessárias ao
cumprimento dos seus objetivos, salvaguardando a
credibilidade da sua atuação, bem como a soberania ou as
linhas orientadoras da política externa do país.

CAPÍTULO  V
ORÇAMENTO  E  GESTÃO  FINANCEIRA

Artigo 14.º
Orçamento, execução orçamental e bens do Estado

1.  O STAE dispõe de dotações orçamentais inscritas no

Orçamento Geral do Estado e o Diretor-Geral tem
competência para, com carácter definitivo e executório,
praticar os atos necessários à autorização da realização
das despesas e ao seu pagamento, nos termos da lei.

2.    Os procedimentos de finanças públicas do STAE, incluindo
os relativos à execução orçamental e aos de aprovisio-
namento, tramitam-se obrigatoriamente através do Sistema
Informático de Gestão Financeira.

3.  O STAE goza do direito de uso e fruição dos bens do
Estado que lhe sejam consignados para a prossecução
das respetivas atribuições.

Artigo 15.º
Receitas próprias

1.  O financiamento do STAE é ainda complementado por
receitas próprias inscritas no Orçamento Geral do Estado.

2.  Constituem receitas do STAE, para além das dotações
orçamentais previstas no n.º 1 do artigo anterior:

a) [Revogada];

b) Os subsídios, subvenções, comparticipações ou
doações concedidas por quaisquer entidades públicas
ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

c) Os rendimentos resultantes da edição ou venda de
publicações;

d) O produto de taxas, multas e outros valores de natureza
pecuniária que, nos termos legais e regulamentares,
lhe sejam consignados;

e) Quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas por
lei, contrato ou outro título, bem como outras que
resultem da prossecução das suas atribuições.

Artigo 16.º
Despesas

1.   Constituem despesas do STAE as que resultem dos
encargos e responsabilidades decorrentes da prossecução
das suas atividades, devidamente inscritas no Orçamento
Geral do Estado.

2.   O processamento e a liquidação das despesas, depois de
devidamente autorizadas mediante aprovação do
orçamento, podem ser efetuados através de qualquer dos
meios previstos na lei ou aprovados pelo membro do
Governo responsável pela área das finanças.

Artigo 17.º
Isenções

O STAE fica isento de todas as taxas, custas e emolumentos
de qualquer natureza de atos notariais e de registo em que
intervenha.
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CAPÍTULO VI
PESSOAL

Artigo 18.º
Regime

1.    Ao  pessoal do STAE é aplicável o regime dos funcionários
e agentes da Administração Pública.

2.   Os funcionários e agentes da Administração Pública, assim
como os trabalhadores de empresas públicas ou privadas
e das sociedades de capitais públicos, podem exercer
funções no STAE em regime de destacamento ou requisição
nos termos do Estatuto da Função Pública.

3.    A  mobilidade dos funcionários e agentes da Administração
Pública, por especial urgência ou conveniência de serviço,
efetua-se por despacho do membro do Governo res-
ponsável pela prestação de apoio técnico aos processos
eleitorais e referendários.

4.    Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o Diretor-
Geral pode requerer ao membro do Governo responsável
pela prestação de apoio técnico aos processos eleitorais e
referendários a cedência temporária de outros funcionários
ou agentes da Administração Pública, sempre que se
verifique um acréscimo excecional e transitório de serviço,
designadamente por força da realização de operações de
recenseamento eleitoral, de atualização do recenseamento
eleitoral, de processos eleitorais ou de processos de
referendo.

Artigo 19.º
Formação

No âmbito das suas atribuições, o STAE pode promover a
formação do seu pessoal através de cursos, estágios e outras
ações, nos termos legais aplicáveis.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Artigo 20.º
Regulamento de organização e funcionamento dos serviços

O membro do Governo responsável pela prestação de apoio
técnico aos processos eleitorais e referendários aprova, por
diploma ministerial, as regras de organização e funcionamento
dos serviços, sob proposta do Diretor-Geral.

Artigo 21.º
Quadro de pessoal

O quadro de pessoal do STAE é aprovado por diploma do
membro do Governo responsável pela prestação de apoio
técnico aos processos eleitorais e referendários.

Artigo 22.º
Emissão de certidões

A pedido dos eleitores, dos partidos políticos, dos candidatos
a atos eleitorais ou de outras entidades e sempre que se
demonstre o interesse legítimo de quem as requer, o Diretor-
Geral do STAE ordena a emissão de certidões de documentos,
de requerimentos, de despachos ou do teor das informações
constantes da base de dados do recenseamento eleitoral.

Artigo 23.º
Logótipo

1.   Todos os documentos e impressos elaborados e utilizados
pelo STAE são identificados com o seu logótipo.

2.   É aprovado o logótipo do STAE, representado pela figura
de uma casa tradicional timorense, de cor azul, contendo
no centro a sigla STAE, conforme modelo em anexo ao
presente diploma e do qual faz parte integrante.

Artigo 24.º
Revogação

É revogado o Diploma Ministerial de 4 de maio sobre a Estrutura,
Organização e Funcionamento do Secretariado Técnico de
Administração Eleitoral, publicado no Jornal da República,
Série I, n.º 7, de 5 de maio de 2004.

Artigo 25.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros, aos 10 de janeiro de
2007.

O Primeiro-Ministro,

________________
José Ramos Horta

A Ministra da Administração Estatal,

________________
Ana Pessoa Pinto
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Promulgado em 17 de janeiro de 2007.

Publique-se.

O Presidente da República,

______________________
Kay Rala Xanana Gusmão

ANEXO 
(a que se refere o n.o 2 do artigo 23.o) 

 

Logótipo do STAE 
 


