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DECRETO  DO  GOVERNO N.°  2/2022

de 10 de  Janeiro

REGULAMENTA   A   ATIVIDADE   DE   OBSERVAÇÃO  E
MONITORIZAÇÃO   ELEITORAL   DA   ELEIÇÃO   DO

PRESIDENTE   DA   REPÚBLICA

A atividade de observação e monitorização eleitoral reveste-
se de uma importância cuja nobreza resulta da materialização
das respetivas atribuições por todos aqueles que em nome da
imparcialidade e da objetividade a ela se dedicam, contribuindo
dessa forma para a melhoria do processo eleitoral. A
salvaguarda dessa nobre missão requer, desse modo, que a
mesma seja regulamentada nas duas componentes – a da
observação e a da monitorização – que resultam da alteração
promovida pela Lei n.° 15/2021, de 14 de julho, à Lei Eleitoral
para o Presidente da República, por ocasião da qual a figura da
monitorização passou igualmente a assumir relevo a par da
observação propriamente dita.

No novo regime objeto do presente diploma prevê-se ainda,
como medida de combate à propagação da Covid-19, a
obrigatoriedade de quer os observadores quer os monitores
estarem vacinados contra a doença.

Assim, o Governo decreta, ao abrigo do previsto nos artigos
67.º e 68.º 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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Âmbito

O presente diploma disciplina a realização de atividades de
observação e monitorização eleitoral e a atribuição dos
estatutos de observador e monitor eleitoral, nacional e
internacional, com os seus direitos e deveres, assim como o
desempenho das atinentes funções.

Artigo 2.º
Definições

1. É observador eleitoral a pessoa singular que represente
uma organização nacional ou internacional, com fins de
observação eleitoral, requeira o seu registo como tal ao
STAE e seja aceite.

2. É monitor eleitoral uma entidade com competência para
realização da monitorização ao processo eleitoral nos seus
estatutos e com interesse legítimo para o mesmo,
solicitando antecipadamente ao STAE a respetiva
acreditação.

CAPÍTULO  II
OBSERVADORES  E  MONITORES  ELEITORAIS

Artigo 3.º
Atribuições dos observadores e dos monitores

1.  A observação eleitoral e a monitorização eleitoral consistem
na recolha de informação sistemática, completa e exata sobre
as leis, os processos, as instituições e outros fatores
relacionados com a realização das eleições, na análise
imparcial e profissional dessa mesma informação e na
elaboração de conclusões baseadas em critérios de
absoluta exigência em relação à sua exatidão e imparciali-
dade, bem como na formulação de recomendações destina-
das a melhorar a integridade e a eficácia do processo
eleitoral.

2. Os observadores e os monitores eleitorais podem,
nomeadamente, realizar as seguintes tarefas:

a) Observar e monitorizar os atos eleitorais para os quais
tenham sido acreditados;

b) Acompanhar o desenrolar das operações de votação,
desde a instalação do centro de votação até ao seu
encerramento;

c) Acompanhar o transporte das urnas 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
apuramento dos resultados.

Artigo 4.º
Deveres dos observadores e monitores

Os observadores e monitores, nacionais e internacionais,
devem observar os seguintes deveres:

a)  Respeitar a soberania do Estado timorense, a Constituição
da República Democrática de Timor-Leste e a legislação
em vigor;

b) Não interferir nem obstaculizar o desenvolvimento do
processo eleitoral, bem como abster-se de dar instruções
ou ordens aos oficiais eleitorais;

c)  Abster-se da emissão pública de declarações que ponham
em causa a regularidade do processo eleitoral;

d)  Fornecer à Comissão Nacional de Eleições (CNE) e ao STAE
uma cópia do relatório final de observação e monitorização
eleitoral que produzam;

e) Observar imparcialidade rigorosa na condução dos seus
deveres, evitando qualquer parcialidade ou preferência em
relação às autoridades nacionais ou aos candidatos;

f) Não exibir ou usar símbolos das listas de candidaturas;

g)  Não aceitar nem tentar adquirir quaisquer presentes, favores
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ou incentivos de qualquer candidato ou seu agente ou de
qualquer outra organização ou pessoa envolvida no
processo eleitoral;

h) Revelar qualquer relação passível de criar conflito de
interesses com as suas funções ou com o processo de
observação e monitorização e a avaliação das eleições;

i) Basear todos os seus relatórios, informações e conclusões
em provas documentadas, factuais e verificáveis de várias
fontes credíveis ou na informação 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.º
Direitos dos observadores e monitores

1. Os observadores e monitores nacionais e internacionais
gozam dos seguintes direitos:

a) Liberdade de circulação em todo o território nacional;

b) Pedir esclarecimento a todas as estruturas interve-
nientes 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) Acompanhar todos os atos eleitorais;

e) Ter acesso a qualquer documentação referente ao
processo eleitoral;

f) Visitar as instalações da CNE e do STAE, com vista a
verificar a conformidade dos meios a serem usados para
o processo eleitoral;

g) Liberdade de acesso e de comunicação com os
representantes dos meios de comunicação social;

h) Livre acesso a toda a legislação e regulamentos que
regem o processo eleitoral;

i) Liberdade de 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 e os monitores possam
desempenhar adequadamente as suas funções, as
autoridades eleitorais devem:

a) Garantir que os observadores e os monitores tenham
liberdade para emitir declarações públicas sem qualquer
tipo de interferência e apresentar os relatórios que
considerem apropriados;

b) Garantir a não interferência na seleção e quantidade
dos observadores e monitores eleitorais;

c) Garantir a não interferência nas suas atividades;

d) Garantir que não haja pressões, ameaças ou represálias
sobre qualquer cidadão nacional ou estrangeiro que
trabalhe para um observador, uma missão de
observação nacional ou internacional ou uma entidade
de monitorização, bem como sobre todos aqueles que
prestem assistência ou prestem informações aos
observadores, à missão de observação ou aos
monitores eleitorais.

Artigo 6.º
Pedido de acreditação como observador ou monitor

1. As organizações nacionais e internacionais que tenham
por objeto a realização de missões de observação e
monitorização eleitoral, dentro ou fora do território nacional,
requerem, por escrito, após a publicação do decreto do
Presidente da República que fixa a data da eleição para o
Presidente da República e até 10 dias antes da data da sua
realização, a acreditação dos seus observadores junto do
Diretor-Geral do STAE.

2. Podem ainda requerer a acreditação de observadores e
monitores eleitorais as organizações que, não tendo no
respetivo objeto a realização de missões eleitorais, tenham
realizado em Timor-Leste atividades de observação e
monitorização eleitoral, devidamente acreditadas pelo
STAE, em processos eleitorais passados.

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

a) O nome completo do observador ou monitor;

b) O número de eleitor do observador ou monitor nacional;

c) A fotocópia do bilhete de identidade, do passaporte
válido ou do cartão de eleitor do observador ou monitor
nacional;

d) A fotocópia do passaporte, quando se trate de
observador ou monitor internacional;

e) Duas fotografias tipo-passe do observador ou monitor;

f) Cartão de vacinação ou certificado de vacinação
completa contra a COVID-19 do observador ou monitor
nacional;

g) Certificado internacional de vacinação completa contra
a COVID-19 do observador ou monitor internacional.
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4. Recebidos os documentos que instruem o processo de
pedido de acreditação de observadores e monitores, o
Diretor-Geral do STAE decide sobre a emissão das
respetivas credenciais no prazo de cinco dias.

5. As credenciais são emitidas até sete dias após a data de
entrada nos serviços do STAE do pedido formulado pela
organização que requer a acreditação dos seus
observadores ou monitores.

6.  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.

7. Recebida a defesa do STAE, a qual é apresentada no prazo
máximo de vinte e quatro horas, a CNE decide em vinte e
quatro horas o recurso que para si haja sido interposto e
comunica a sua decisão ao observador ou monitor, à
organização que o mesmo representa e ao Serviço de
Migração.

Artigo 7.º
Credencial de observador e monitor eleitoral

1.  A credencial de observador e monitor contém as seguintes
informações:

a) Nome completo do observador ou monitor;

b) Fotografia atualizada do observador ou monitor;

c) O número do cartão de eleitor, do bilhete de identidade
ou do passaporte, caso se trate de observador ou
monitor nacional;

d) O número do passaporte, caso se trate de observador
ou monitor internacional;

e) O nome da organização que o observador ou o monitor
representa;

f) A data de emissão da credencial de observador ou
monitor;

g) A assinatura do Diretor-Geral do STAE;

h) O holograma com o emblema do STAE.

2.  O modelo de credencial de observador e monitor é aprovado
por despacho do Diretor-Geral do STAE, depois de ouvida
a CNE.

Artigo 8.º
Dever especial de colaboração

1. O STAE, o Ministério do Interior e o Ministério da Saúde
colaboram no sentido de garantir a emissão de autorização
de entrada e de permanência aos observadores e monitores
internacionais que pretendam acompanhar o processo
eleitoral em território nacional.

2. O processo que instrui o pedido de autorização de entrada
e de permanência para os observadores e monitores
internacionais é remetido pelo STAE ao Ministro do Interior
e ao Ministro da Saúde para que o visto e demais
autorizações sejam concedidas ao observador ou monitor
internacional pelos serviços competentes.

CAPÍTULO  III
DISPOSIÇÕES  FINAIS  E  TRANSITÓRIAS

Artigo 9.º
Revogação de credencial de observador e de monitor

1. O STAE revoga a credencial de observador e de monitor
quando se verifique uma das seguintes situações:

a) Violação das leis e regulamentos em vigor na República
Democrática de Timor-Leste;

b) Violação dos deveres previstos no presente diploma;

c) Prossecução de atividades incompatíveis com o
estatuto de observador ou de monitor, designadamente
a tentativa de influenciar ou condicionar os eleitores
em favor de alguma das candidaturas;

d) Nas demais situações expressamente previstas na lei
ou no presente diploma.

2. O STAE comunica a decisão de revogação ao observador
ou ao monitor, à organização que o representa e ao Serviço
de Migração.

3.  Após a comunicação da decisão de revogação, o observador
ou o monitor devolve a credencial que lhe haja sido
entregue, no prazo máximo de vinte e quatro horas.

4. Nas situações em que o observador ou o monitor não
proceda à devolução voluntária da credencial, o STAE
comunica e decisão de revogação aos diretores municipais
do STAE e à Polícia Nacional de Timor-Leste para que
sejam desencadeadas as diligências necessárias para a
recolha da credencial.

5.  A decisão de revogação é passível de recurso para a CNE,
a interpor no prazo de vinte e quatro horas.

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 ou ao
monitor, à organização que o representa, ao STAE e ao
Serviço de Migração.

Artigo 10.º
Norma revogatória

É revogado o Decreto do Governo n.º 9/2017, de 27 de fevereiro,
que Regulamenta sobre a Actividade de Observação Eleitoral.
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Artigo 11.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


