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DECRETO DO GOVERNO N.°  10/2022

de  14  de  Janeiro

PRIMEIRA  ALTERAÇÃO  AO  DECRETO  DO
GOVERNO  N.º 12/2017,  DE  27  DE  FEVEREIRO,  QUE

REGULAMENTA  O  EXERCÍCIO  DO  DIREITO  DE
VOTO  NOS  ESTABELECIMENTOS  HOSPITALARES  E

PRISIONAIS

Sendo reconhecido o direito ao voto a todos os cidadãos
timorenses, incluindo-se os que estão em internamento
hospitalar ou em estabelecimentos prisionais, há, contudo,
necessidade de clarificar alguns aspetos no que respeita ao
pessoal que presta serviço nessas instituições e ao modo como
exerce esse direito constitucionalmente consagrado.

Assim, o Governo decreta, ao abrigo do previsto no artigo 67.°
da Lei n.º 7/2006, de 28 de dezembro, Lei Eleitoral para o
Presidente da República, alterada pelas Leis n.os 5/2007, de 27
de março, 8/2011, de 22 de junho, 2/2012, de 13 de janeiro, 7/
2012, de 1 de março, 4/2017, de 23 de fevereiro, e 15/2021, de 14
de julho, para valer como regulamento, o seguinte:

Artigo 1.º
Alteração ao Decreto do Governo n.º 12/2017, de 27 de

fevereiro

Os artigos 1.° e 2.° do Decreto do Governo n.º 12/2017, de 27
de fevereiro, passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 1.º
[...]

1.  [...].

2. Os eleitores internados em estabelecimentos hospitalares
nacionais, municipais e de referência, em centros de saúde
comunitários e em estabelecimentos prisionais, bem como
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os profissionais escalados de serviço nestas instituições
no dia da eleição do Presidente da República, têm direito
de votar, desde que os seus nomes constem da lista de
eleitores fornecida pelos respetivos diretores ao STAE até
10 dias antes da data da realização da eleição, devendo ser
eliminados da lista do centro de votação onde deveriam
votar.

3.  Pode igualmente exercer o seu direito de voto um
acompanhante de doente internado nos estabelecimentos
hospitalares identificados no número anterior, devendo o
seu nome, também, ser incluído na lista a fornecer ao STAE
pelo diretor da instituição hospitalar.

4.  Ocorrendo alta médica após o envio da lista mencionada no
n.º 2, e constando dela os nomes, o eleitor e o respetivo
acompanhante poderão exercer o seu direito de voto na
instituição hospitalar de internamento, desde que seja
apresentado atestado médico da instituição confirmando
a alta.

5.  [Anterior n.º 3].

Artigo 2.º
[...]

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, a cumprir pena de
prisão ou em serviço de escala, conforme o plano
operacional definido pelo STAE.

2.   [...].

3.   [...].

4.   [...].

5.   [...].

6.   Os eleitores que se encontram de serviço no dia da votação
nos estabelecimentos prisionais ou hospitalares
identificados no artigo anterior, e cujos nomes constam da
lista de eleitores, votam nas urnas montadas em local
determinado pelo diretor da instituição, apresentando o
cartão de eleitor atualizado e, na ausência deste, apre-
sentando o bilhete de identidade ou o passaporte timorense
válidos.

7.   [...].”

Artigo 2.º
Republicação

O Decreto do Governo n.º 12/2017, de 27 de fevereiro, com a
redação atual e as necessárias correções gramaticais, é
republicado em anexo ao presente diploma, do qual faz parte
integrante.

Artigo 3.º
Entrada em vigor

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

Aprovado em Conselho de Ministros em 5 de janeiro de 2022.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro,

_______________
Taur Matan Ruak

O Ministro da Administração Estatal,

______________________
Miguel Pereira de Carvalho

ANEXO
(a que se refere o artigo 2.º)

Decreto  do  Governo  n.º 12/2017, de 27 de fevereiro

Regulamenta  o  Exercício  do  Direito  de  Voto nos
Estabelecimentos  Hospitalares  e  Prisionais

Timor-Leste como Estado de Direito Democrático reconhece a
todos seus cidadãos os mesmos direitos e deveres. Nesta
senda, é reconhecido o direito de votar aos eleitores internados
que no dia da votação prestam serviço nos estabelecimentos
hospitalares e prisionais.

Assim, o Governo decreta, nos termos do disposto no artigo
67.° da Lei n.º 7/2006, de 28 de dezembro, na redação dada pela
Lei n.° 4/2017, de 23 de fevereiro, para valer como regulamento,
o seguinte:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

1.   O presente regulamento estabelece as normas relativas à
votação nos estabelecimentos hospitalares e nos
estabelecimentos prisionais.



Jornal da República

Série I, N.° 3 A  Página   60Sexta-Feira, 14 de  Janeiro  de 2022

2. Os eleitores internados em estabelecimentos hospitalares
nacionais, municipais e de referência, em centros de saúde
comunitários e em estabelecimentos prisionais, bem como
os profissionais escalados de serviço nestas instituições
no dia da eleição do Presidente da República, têm direito
de votar, desde que os seus nomes constem da lista de
eleitores fornecida pelos respetivos diretores ao STAE até
10 dias antes da data da realização da eleição, devendo ser
eliminados da lista do centro de votação onde deveriam
votar.

3. Pode igualmente exercer o seu direito de voto um
acompanhante de doente internado nos estabelecimentos
hospitalares identificados no número anterior, devendo o
seu nome, também, ser incluído na lista a fornecer ao STAE
pelo diretor da instituição hospitalar.

4. Ocorrendo alta médica após o envio da lista mencionada no
n.º 2, e constando dela os nomes, o eleitor e o respetivo
acompanhante poderão exercer o seu direito de voto na
instituição hospitalar de internamento, desde que seja
apresentado atestado médico da instituição confirmando
a alta.

5. 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.º
Procedimento da votação nos estabelecimentos 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, a cumprir pena de
prisão ou em serviço de escala, conforme o plano
operacional definido pelo STAE.

2. Os oficiais levam consigo urnas já seladas e em número
suficiente para a recolha 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 urnas devem permanecer seladas.

4.  Para a recolha dos votos no hospital, a urna é levada pelos
oficiais eleitorais, de leito em leito, de forma a permitir que
os doentes internados votem, de acordo com o previsto
no presente regulamento, utilizando-se a lista de eleitores
internados, sem prejuízo da apresentação obrigatória do
cartão de eleitor atualizado e, na ausência deste, do bilhete
de identidade ou do passaporte timorense válidos.

5. Para a recolha dos votos na prisão, as urnas são montadas

em local determinado pelo diretor da prisão e funciona
conforme o respetivo regulamento, com a lista de votantes
que se encontram a cumprir pena de prisão, sendo
obrigatória a apresentação do cartão de eleitor atualizado.

6.  Os eleitores que se encontram de serviço no dia da votação
nos estabelecimentos prisionais ou hospitalares
identificados no artigo anterior, e cujos nomes constam da
lista de eleitores, votam nas urnas montadas em local
determinado pelo diretor da instituição, apresentando o
cartão de eleitor atualizado e, na ausência deste,
apresentando o bilhete de identidade ou o passaporte
timorense válidos.

7. Concluídas as operações da equipa de oficiais eleitorais,
esta retorna à estação de voto para imediatamente proceder
ao encerramento das atividades, nos termos do disposto
no regulamento relativo aos procedimentos de votação,
contagem e apuramento dos resultados.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 3.º
Revogações

É revogada toda e qualquer disposição em contrário referente
a votação nos estabelecimentos hospitalares e nos
estabelecimentos prisionais.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

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.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro

___________________
Dr. Rui Maria de Araújo

O Ministro da Administração Estatal

__________________
Dionísio Babo Soares


