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DECRETO  DO  GOVERNO  N.° 6 /2022

de  14  de  Janeiro

PRIMEIRA  ALTERAÇÃO  AO  DECRETO  DO
GOVERNO  N.º 6/2017, DE  27  DE  FEVEREIRO,  QUE

REGULAMENTA  A  ORGANIZAÇÃO  E  O
FUNCIONAMENTO  DOS  CENTROS  DE  VOTAÇÃO  E

ESTAÇÕES  DE  VOTO

A sexta alteração à Lei Eleitoral para o Presidente da República
veio introduzir uma modificação relevante à regra da votação
no município de recenseamento ao estabelecer os centros de
votação paralela. Estes centros permitem que algumas classes
profissionais ou cidadãos que fundamentadamente o
justifiquem votem em Díli, não carecendo de se deslocar ao
município de recenseamento. Trata-se de uma novidade que
resulta, por um lado, da situação de pandemia que ainda se
vive a nível mundial, em virtude da COVID-19, pretendendo
evitar-se deslocações dentro do país potenciadoras da
transmissão do vírus, e, por outro, da intenção de aumentar a
participação dos cidadãos no ato eleitoral, que de outro modo
poderiam sentir-se desmotivados a deslocar-se para os
municípios, quer pela dificuldade em garantir transporte nos
dias anteriores ao da votação, quer, havendo-o, pelo peso
financeiro que a deslocação comporta nos seus salários.

Foram ainda introduzidas algumas alterações que visam
melhorar o funcionamento dos centros e estações de voto,
também por virtude da pandemia e da experiência adquirida em
anteriores atos eleitorais.

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 6/2017, de 27 de fevereiro
Os artigos 4.°, 7.°, 9.°, 11.º, 12.º, 14.º, 15.º, 16.º, 20.º e 23.º do
Decreto do Governo n.º 6/2017, de 27 de fevereiro, passam a
ter a seguinte redação:

Rui Correia
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“Artigo 4.º
[...]

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 a localização dos mesmos
ser alterada até dez dias antes da data prevista para a
realização da votação.

2.  [...].

3.  [...].

4.  [...].

5.  [...].

Artigo 7.º
[...]

1. O eleitor deve obrigatoriamente votar no suco indicado
como sendo a sua unidade geográfica de recenseamento
no seu cartão de eleitor, exceto os eleitores autorizados a
votar nos centros de votação paralelos ou demais situações
previstas na lei.

2.  [...].

3.  [...].

Artigo 9.º
[...]

1. No dia da eleição, os centros de votação abrem às seis
horas e encerram após o término da contagem de votos.

2. No dia da eleição, as estações de voto abrem às sete horas
e encerram às quinze horas, funcionando ininterruptamente
durante este horário.

3. [Anterior n.º 2].

4. Para efeitos do número anterior, o processo de votação
termina quando tiverem votado todos os eleitores na fila.

Artigo 11.º
[...]

1.  [...].

2.  [...].

3. Os oficiais eleitorais devem ser detentores de cartão de
vacinação ou certificado de vacinação completa contra a
COVID-19, a confirmar pelo STAE.

4. [Anterior n.º 3].

5. [Anterior n.º 4].

6. [Anterior n.º 5].

7. [Anterior n.º 6].

Artigo 12.º
[...]

1.  [...].

2. Os representantes e os fiscais das candidaturas, bem como
os observadores e monitores nomeados para o efeito,
podem observar a formação sem direito de intervenção.

Artigo 14.º
[...]

[...]:

a) [...];

b) [...];

c) [...];

d) [...];

e) [...];

f) [...];

g) Comunicar à entidade competente do Ministério da
Saúde e ao responsável da PNTL presente no local,
para os efeitos previstos no diploma que introduz
medidas excecionais e temporárias de vigilância
sanitária de resposta à pandemia da doença COVID-19,
a existência de eleitores apresentando os sintomas
compatíveis com infeção por COVID-19, conforme
legalmente descritos;

h) Informar o responsável pelo centro de internamento
terapêutico obrigatório mais próximo do centro de
votação da transferência para esse centro de cidadãos
eleitores testados positivos à COVID-19, na sequência
de testes realizados nos termos da alínea anterior, para
que aí possam exercer o seu direito de voto, após serem
inscritos manualmente na lista adicional do centro de
isolamento e eliminados da lista de votantes do centro
de votação no qual deveriam originalmente votar;

i) [Anterior alínea g)];

j) [Anterior alínea h)];

k) [Anterior alínea i)];

l) [Anterior alínea j)];

m) [Anterior alínea k)];

n) [Anterior alínea l)].

Artigo 15.º
[...]

[...]:

a) Declarar aberta a estação de voto e verificar a identidade
e as credenciais dos oficiais eleitorais, dos fiscais das
candidaturas, dos observadores e monitores e dos
profissionais dos órgãos de comunicação social;
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b) [...];

c) Mostrar as urnas vazias aos oficiais da mesa, aos fiscais
das candidaturas, aos observadores, aos monitores 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;

d) [...];

e) [...];

f) [...];

g) [...];

h) Não admitir na estação de voto os eleitores que se
apresentem manifestamente alcoolizados ou sob o efeito
de estupefacientes, que sejam pública e notoriamente
reconhecidos como doentes mentais, os que apresentem
sintomatologia compatível com infeção por COVID-19,
conforme legalmente definido, os que sejam
confirmados como positivos à COVID-19 e os que sejam
portadores de qualquer tipo de arma ou objeto
contundente;

i) [...];

j) [...];

k) [...];

l) [...];

m) [...];

n) [...];

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

p) [...];

q) [...];

r) [...].

Artigo 16.º
[...]

[...]:

a) [...];

b) [...];

c) [...];

d) Examinar se o cartão de eleitor está atualizado e se o
nome do eleitor consta da lista de votantes do suco ou
do centro de votação paralelo onde o eleitor pretende
votar;

e) [...];

f) Nos centros de votação paralelos, perfurar o cartão de
eleitor, logo que o respetivo titular tenha exercido o
direito de voto;

g) [Anterior alínea f)].

Artigo 20.º
[...]

[...]:

a) [...];

b) Garantir o cumprimento das medidas de distanciamento
social por todos os votantes, nos termos legalmente
previstos, assegurando que os eleitores respeitam as
marcas sinalizadoras de distância;

c) Informar o presidente do centro de votação da existência
de eleitores que apresentem sintomatologia compatível
com infeção por COVID-19, nos termos legalmente
definidos;

d) Garantir que os votantes portadores de deficiência física,
mulheres grávidas, idosos com idade superior a 65 anos
e eleitores com crianças ao colo são priorizados para
exercer o seu direito de voto;

e) [Anterior alínea b)];

f) [Anterior alínea c)];

g) [Anterior alínea d)].

Artigo 23.º
[...]

1.   Não são admitidos nos centros de votação e nas estações
de voto os eleitores que se apresentem com sintomas visí-
veis de consumo de álcool ou sob o efeito de
estupefacientes, os que sejam pública e notoriamente
reconhecidos como doentes mentais, os que apresentem
sintomatologia compatível com infeção por COVID-19, nos
termos legalmente definidos, os que sejam testados
positivamente à COVID-19, os que sejam portadores de
qualquer arma ou objeto contundente e os que, por
qualquer forma, perturbem a ordem e a disciplina, sem
prejuízo da eventual responsabilidade criminal.

2.   [...].

3.  Não são, ainda, admitidos no centro de votação e nas
estações de voto os cidadãos eleitores que já tenham
exercido o seu direito de voto e não sejam fiscais de
candidaturas, profissionais dos órgãos de comunicação
social,  observadores ou monitores devidamente
credenciados.

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

Artigo 2.º
Aditamento ao Decreto do Governo n.º 6/2017, de 27 de

fevereiro

São aditados ao Decreto do Governo n.º 6/2017, de 27 de
fevereiro, os artigos 3.º-A e 3.º-B, com a seguinte redação:

“Artigo 3.º-A
Centro de votação paralelo

1.  O centro de votação paralelo é um centro de votação situado
na capital do país, destinado aos eleitores inscritos em
unidades geográficas de recenseamento localizadas fora
do município de Díli, que se encontrem impedidos, por
razões médicas, escolares ou de exercício de funções
públicas, de se deslocar para o local onde se situa o seu
centro de votação.

2. Podem também votar nos centros de votação paralelos
quaisquer outros eleitores inscritos em unidades
geográficas de recenseamento localizadas fora do município
de Díli, desde que justifiquem o seu impedimento em
deslocar-se para o local onde se situa o seu centro de
votação e seja favoravelmente aceite pelo STAE.

3. O STAE fixa e anuncia publicamente as datas de início e
término do período do registo referido nos números
anteriores.

4. Atestam o impedimento de o cidadão eleitor se deslocar
para o seu município de recenseamento, nos termos dos
números anteriores:

a) Atestado médico, por motivos médicos, remetido pelos
hospitais central, municipais ou de referência ao
Ministério da Saúde;

b) Declaração da universidade, dos institutos politécnicos
ou das escolas secundárias remetida ao Ministério do
Ensino Superior, Ciência e Cultura e Ministério da
Educação, Juventude e Desporto, respetivamente, por
motivos escolares;

c) Declaração do chefe direto, no caso dos funcionários
públicos, remetida à Comissão da Função Pública;

d) Declaração do chefe direto, no caso das forças de
segurança, PCIC e F-FDTL, remetida ao Ministério do
Interior, Ministério da Justiça e Ministério da Defesa,
respetivamente;

e) Declaração do Chefe de Suco, nos restantes casos.

5.  Os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) do número
anterior são enviados pelas entidades nele referidas ao
STAE, no dia seguinte ao encerramento do prazo para
inscrição dos cidadãos eleitores nos centros de votação
paralelos.

6.  A declaração mencionada na alínea e) do n.º 4 é entregue
pelo cidadão eleitor no STAE, que se pronuncia, no prazo
de 5 dias, sobre a admissibilidade da inscrição no centro
de votação paralelo.

7.  O STAE define o modelo de declaração a utilizar.

8. O eleitor inscrito num centro de votação paralelo é eliminado
da lista de eleitores da unidade geográfica de recensea-
mento onde está inscrito.

9. O STAE elabora as listas de eleitores de cada centro de
votação paralelo.

10.  A inscrição no centro de votação paralelo vale apenas para
a eleição subsequente à inscrição.

Artigo 3.º-B
Enumeração e requisitos de funcionamento

1.  Existem três centros de votação paralelos:

a) Um para os eleitores recenseados nos municípios de
Lautém, Baucau e Viqueque;

b) Um para os eleitores recenseados nos municípios de
Manatuto, Liquiçá, Aileu, Ermera e Ataúro;

c) Um para os eleitores recenseados nos municípios de
Ainaro, Bobonaro, Covalima, Manufahi e Região
Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno.

2. Cada centro de votação paralelo só pode funcionar com o
mínimo de cem eleitores nele registados.

3. Os eleitores inscritos nos centros de votação paralelos
apenas podem votar mediante a apresentação do respetivo
cartão de eleitor.

4. O cartão de eleitor é perfurado imediatamente após o seu
titular exercer o seu direito de voto no centro de votação
paralelo.”

Artigo 3.º
Republicação

O Decreto do Governo n.º 6/2017, 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 4.º
Entrada em vigor

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

Decreto  do  Governo  n.º 6/2017, de 27 de fevereiro
Regulamenta  a  Organização  e  o  Funcionamento  dos

Centros  de  Votação  e  Estações  de  Voto

A Lei n.º 7/2006, de 26 de dezembro, relativa à eleição do
Presidente da República, alterada sucessivamente pelas Leis
n.os 5/2007, de 28 de março, 8/2011, de 22 de junho, 2/2012, de
13 de janeiro, 7/2012, de 1 de março, e 4/2017, de 23 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.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
ÂMBITO E CONTEÚDO

Artigo 1.º
Âmbito

O presente regulamento é aplicável à eleição do Presidente da
República e disciplina a organização e o funcionamento dos
centros de votação e das estações de voto.

Secção I
Centro de votação

Artigo 2.º
Definição

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

Artigo 3.º
Local de funcionamento

1.  Em cada suco funciona pelo menos um centro de votação,
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
compreender uma ou mais estações de voto.

Artigo 3.º–A
Centro de votação paralelo

1.  O centro de votação paralelo é um centro de votação situado
na capital do país, destinado aos eleitores inscritos em
unidades geográficas de recenseamento localizadas fora
do município de Díli, que se encontrem impedidos, por
razões médicas, escolares ou de exercício de funções
públicas, de se deslocar para o local onde se situa o seu
centro de votação.

2. Podem também votar nos centros de votação paralelos
quaisquer outros eleitores inscritos em unidades
geográficas de recenseamento localizadas fora do município
de Díli, desde que justifiquem o seu impedimento em
deslocar-se para o local onde se situa o seu centro de
votação e seja favoravelmente aceite pelo STAE.

3. O STAE fixa e anuncia publicamente as datas de início e
término do período do registo referido nos números
anteriores.

4. Atestam o impedimento de o cidadão eleitor se deslocar
para o seu município de recenseamento, nos termos dos
números anteriores:

a) Atestado médico, por motivos médicos, remetido pelos
hospitais central, municipais ou de referência ao
Ministério da Saúde;

b) Declaração da universidade, dos institutos politécnicos
ou das escolas secundárias remetida ao Ministério do
Ensino Superior, Ciência e Cultura e Ministério da
Educação, Juventude e Desporto, respetivamente, por
motivos escolares;

c) Declaração do chefe direto, no caso dos funcionários
públicos, remetida à Comissão da Função Pública;

d) Declaração do chefe direto, no caso das forças de
segurança, PCIC e F-FDTL, remetida ao Ministério do
Interior, Ministério da Justiça e Ministério da Defesa,
respetivamente;

e) Declaração do Chefe de Suco, nos restantes casos.

5. Os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) do nú-
mero anterior são enviados pelas entidades nele referidas
ao STAE, no dia seguinte ao encerramento do prazo para
inscrição dos cidadãos eleitores nos centros de votação
paralelos.
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6.  A declaração mencionada na alínea e) do n.º 4 é entregue
pelo cidadão eleitor no STAE, que se pronuncia, no prazo
de 5 dias, sobre a admissibilidade da inscrição no centro
de votação paralelo.

7. O STAE define o modelo de declaração a utilizar.

8.  O eleitor inscrito num centro de votação paralelo é eliminado
da lista de eleitores da unidade geográfica de recensea-
mento onde está inscrito.

9. O STAE elabora as listas de eleitores de cada centro de
votação paralelo.

10.  A inscrição no centro de votação paralelo vale apenas para
a eleição subsequente à inscrição.

Artigo 3.º-B
Enumeração e requisitos de funcionamento

1. Existem três centros de votação paralelos:

a) Um para os eleitores recenseados nos municípios de
Lautém, Baucau e Viqueque;

b) Um para os eleitores recenseados nos municípios de
Manatuto, Liquiçá, Aileu, Ermera e Ataúro;

c) Um para os eleitores recenseados nos municípios de
Ainaro, Bobonaro, Covalima, Manufahi e Região
Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno.

2. Cada centro de votação paralelo só pode funcionar com o
mínimo de cem eleitores nele registados.

3. Os eleitores inscritos nos centros de votação paralelos
apenas podem votar mediante a apresentação do respetivo
cartão de eleitor.

4. O cartão de eleitor é perfurado imediatamente após o seu
titular exercer o seu direito de voto no centro de votação
paralelo.

Artigo 4.º
Divulgação dos locais de funcionamento

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 a localização dos mesmos
ser alterada até dez dias antes da data prevista para a
realização da votação.

2. 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 República, 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
dígitos.

4. Cada estação de voto tem um código formado por nove
dígitos, dos quais os cinco primeiros representam o código
do centro de votação e os quatro últimos o número da
respetiva estação de voto.

5.  Os códigos devem constar nas urnas, nas listas de votantes
e nas atas de funcionamento, contagem e apuramento dos
votos.

Artigo 5.º
Instalação dos centros de votação

1.  Os centros de votação são instalados em edifícios públicos,
de preferência escolas, que ofereçam condições de
segurança e de acesso aos eleitores.

2. Na ausência de edifícios 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
na qual possa ser instalado o centro de votação e as
respetivas estações de voto.

Artigo 6.º
Localizações proibidas

É proibida a instalação do centro de votação em:

a) Unidade policial;

b)  Unidade militar;

c) Residência do chefe tradicional;

d)  Residência privada;

e)  Edifício que seja propriedade de um partido político;

f) Locais de culto ou destinados ao culto;

g)  Hospitais ou qualquer edifício ligado ao serviço de saúde,
sem prejuízo do que se dispõe quanto ao exercício do
direito de voto nos estabelecimentos hospitalares.

Artigo 7.º
Divulgação do local de votação

1. O eleitor deve obrigatoriamente votar no suco indicado
como sendo a sua unidade geográfica de recenseamento
no seu cartão de eleitor, exceto os eleitores autorizados a
votar nos centros de votação paralelos ou demais situações
previstas na lei.

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 permitirá confirmar o local onde vota e facilitar
os procedimentos eleitorais no dia da eleição.

3.  A divulgação deve decorrer durante o período de sete dias
a contar da data da publicação dos locais de funcionamento
dos centros de votação.
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Artigo 8.º
Apoio às atividades eleitorais

Os órgãos de administração eleitoral podem solicitar a
assistência de quaisquer serviços e organismos da
Administração Pública, no âmbito do processo eleitoral.

Artigo 9.º
Horário de funcionamento

1. No dia da eleição, os centros de votação abrem às seis
horas e encerram após o término da contagem de votos.

2. No dia da eleição, as estações de voto abrem às sete horas
e encerram às quinze horas, funcionando ininterruptamente
durante este horário.

3. Depois dessa hora de encerramento apenas podem votar
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.

4. Para efeitos do número anterior, o processo de votação
termina quando tiverem votado todos os eleitores na fila.

Secção II
Oficiais eleitorais

Artigo 10.º
Composição do centro de votação e estação de voto

1. 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
respetiva estação de voto e responde diretamente ao
presidente do centro de votação;

c) Quatro oficiais verificadores de identificação;

d) Um oficial controlador do boletim de voto;

e) Um oficial controlador da urna eleitoral;

f) Um oficial controlador para aplicação da tinta indelével;

g) Dois oficiais controladores de fila.

2. No dia da eleição, não sendo possível proceder-se às
substituições previstas neste regulamento, a estação de
voto exige um mínimo de seis oficiais eleitorais para
funcionar.

Artigo 11.º
Requisitos para a designação dos oficiais eleitorais

1.  Os oficiais eleitorais são escolhidos pelo STAE de entre os
eleitores locais que sejam cidadãos nacionais e que saibam
ler e escrever.

2.  Ninguém pode ser obrigado a exercer funções como oficial
eleitoral.

3. Os oficiais eleitorais dever ser detentores de cartão de
vacinação ou certificado de vacinação completa contra a
COVID-19, a confirmar pelo STAE.

4. Os oficiais eleitorais escolhidos são submetidos a prévia
formação ministrada pelo STAE.

5.  Concluída a formação, o Diretor-Geral do STAE envia à CNE
a relação completa dos oficiais eleitorais considerados
aptos para o desempenho das respetivas funções e manda
afixar aviso com essa informação na porta do edifício do
STAE.

6.  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.

7.  A declaração referida no número anterior é elaborada pelo
STAE.

Artigo 12.º
Formação dos oficiais eleitorais

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

2.  Os representantes e os fiscais das candidaturas, bem como
os observadores e monitores nomeados para o efeito,
podem observar a formação sem direito de intervenção.

Artigo 13.º
Direitos e deveres dos oficiais eleitorais

1. No dia da eleição e enquanto durar a sua atividade, os
oficiais eleitorais estão dispensados do dever de
comparência ao respetivo 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:

a) Receber a formação ministrada pelo STAE;

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

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.º
Presidente do centro de votação

Compete ao presidente do centro de votação:
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a) Assegurar o bom funcionamento do centro de votação
nos termos da lei e dos regulamentos eleitorais;

b) Prestar assistência técnica ao centro de votação;

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

d) Verificar a existência de condições para retomar as
operações eleitorais que tenham sido interrompidas por
ocorrência anormal, calamidade natural ou perturbação
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) Mandar retirar as forças de manutenção da ordem pública
quando a sua presença deixar de se justificar;

g) Comunicar à entidade competente do Ministério da
Saúde e ao responsável da PNTL presente no local,
para os efeitos previstos no diploma que introduz
medidas excecionais e temporárias de vigilância
sanitária de resposta à pandemia da doença COVID-19,
a existência de eleitores apresentando os sintomas
compatíveis com infeção por COVID-19, conforme
legalmente descritos;

h) Informar o responsável pelo centro de internamento
terapêutico obrigatório mais próximo do centro de
votação da transferência para esse centro de cidadãos
eleitores testados positivos à COVID-19, na sequência
de testes realizados nos termos da alínea anterior, para
que aí possam exercer o seu direito de voto, após serem
inscritos manualmente na lista adicional do centro de
isolamento e eliminados da lista de votantes do centro
de votação no qual deveriam originalmente votar;

i) Mandar afixar as listas de candidaturas na entrada de
cada estação de voto;

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

k) Assinar a ata com os resultados da contagem dos
votos;

l) Organizar os fiscais das candidaturas que assinarão a
ata do resultado do centro de votação;

m) Encaminhar as urnas para a assembleia de apuramento
municipal;

n) Desempenhar as demais funções que lhe são atribuídas
por lei ou regulamento.

Artigo 15.º
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 monitores 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, aos monitores 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 corres-
pondentes;

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

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;

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

h) Não admitir na estação de voto os eleitores que se apre-
sentem manifestamente alcoolizados ou sob o efeito de
estupefacientes, que sejam pública e notoriamente
reconhecidos como doentes mentais, os que apresentem
sintomatologia compatível com infeção por COVID-19,
conforme legalmente definido, os que sejam confirmados
como positivos à COVID-19 e os que sejam portadores de
qualquer tipo de arma ou objeto contundente;

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 ata;

k) Carimbar com a palavra “Cancelado” no boletim de voto
que foi devolvido, assinando-o e guardando-o no envelope
respetivo;

l) Carimbar com a palavra “Nulo” no boletim de voto
considerado nulo, assinando-o e guardando-o no envelope
respetivo;

m) Carimbar com a palavra “Abandonado” no boletim de voto
assim considerado, assinando-o e guardando-o no
envelope respetivo;

n)  Carimbar com a palavra “Rejeitado” no boletim de voto que
assim foi considerado, assinando-o e guardando-o no
envelope;

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

Artigo 16.º
Oficial 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;

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

d)  Examinar se o cartão de eleitor está atualizado e se o nome
do eleitor consta da lista de votantes do suco ou do centro
de votação paralelo onde o eleitor pretende votar;

e)  Informar o oficial controlador do boletim de voto se o elei-
tor tem direito a que lhe entreguem o boletim de voto;

f) Nos centros de votação paralelos, perfurar o cartão de
eleitor, logo que o respetivo titular tenha exercido o direito
de voto;

g) Desempenhar as demais funções que lhe são atribuídas
por lei ou regulamento.

Artigo 17.º
Oficial controlador de boletim de voto

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 encaminhar o eleitor para a cabine de voto;

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

e)  Informar o secretário da estação de voto sobre a inutilização
do primeiro boletim de voto, conforme descrito na alínea
anterior;

f)  Desempenhar as demais funções que lhe são atribuídas por
lei ou regulamento.

Artigo 18.º
Oficial controlador da urna eleitoral

Compete ao oficial controlador da urna eleitoral:

a)  Assegurar a guarda e segurança da urna eleitoral;

b)  Assegurar que o eleitor coloca apenas 1 boletim de voto na
urna eleitoral;

c) Desempenhar as demais funções que lhe são atribuídas
por lei ou regulamento.

Artigo 19.º
Oficial controlador para a aplicação de tinta indelével

Compete ao oficial controlador para a aplicação de tinta
indelével:

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

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

c) Desempenhar as demais funções que lhe são atribuídas
por lei ou regulamento.

Artigo 20.º
Oficial controlador de fila

Compete ao oficial controlador de fila:

a) Organizar a fila de eleitores que se encontram à espera de
votar de modo a que apenas as pessoas autorizadas entrem
na estação de voto;

b) Garantir o cumprimento das medidas de distanciamento
social por todos os votantes, nos termos legalmente
previstos, assegurando que os eleitores respeitam as
marcas sinalizadoras de distância;

c) Informar o presidente do centro de votação da existência
de eleitores que apresentem sintomatologia compatível com
infeção por COVID-19, nos termos legalmente definidos;

d) Garantir que os votantes portadores de deficiência física,
mulheres grávidas, idosos com idade superior a 65 anos e
eleitores com crianças ao colo são priorizados para exercer
o seu direito de voto;

e) Pedir ao eleitor que tenha na mão o cartão de eleitor
atualizado para mostrar ao oficial verificador de
identificação;

f)  Verificar às 15 horas do dia da eleição qual o último eleitor
que se encontra na fila e comunicar esse facto ao secretário
da estação de voto para que ninguém mais seja admitido a
votar;

g) 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 21.º
Incompatibilidades

Não podem ser designados oficiais eleitorais o Presidente da
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República, os Deputados, os membros do Governo, os
funcionários públicos, os membros das F-FDTL e 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.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 22.º
Substituição dos oficiais eleitorais

1.  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 substitutos de entre
os eleitores locais de reconhecida idoneidade.

2. Se, após a constituição da mesa da estação de voto, se
verificar 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.

3. Na ausência do presidente do centro de votação, este é
substituído pelo secretário da primeira estação de voto do
respetivo centro de votação que, por sua vez, é substituído
por um dos oficiais verificadores de identificação da
respetiva 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.

5. Todas as substituições devem constar expressamente em
ata.

Artigo 23.º
Proibição de presença no centro de votação

1. Não são admitidos nos centros de votação e nas estações
de voto os eleitores que se apresentem com sintomas
visíveis de consumo de álcool ou sob o efeito de
estupefacientes, os que sejam pública e notoriamente
reconhecidos como doentes mentais, os que apresentem
sintomatologia compatível com infeção por COVID-19, nos
termos legalmente definidos, os que sejam testados
positivamente à COVID-19, os que sejam portadores de
qualquer arma ou objeto contundente e os que, por
qualquer forma, perturbem a ordem e a disciplina, sem
prejuízo da eventual responsabilidade criminal.

2. É proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no
raio de 100 metros do centro de votação.

3. Não são, ainda, admitidos no centro de votação e nas
estações de voto os cidadãos eleitores que já tenham
exercido o seu direito de voto e não sejam fiscais de
candidaturas, profissionais dos órgãos de comunicação
social,  observadores ou monitores devidamente
credenciados.

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

Artigo 24.º
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, símbolos, sinais,
distintivos, cartazes entre outros, assim como atividades
de promoção de candidaturas.

3. O presidente do centro de votação solicita à PNTL que
retire a propaganda que esteja em violação do disposto no
n.° 1.

4.  Os fiscais de candidatura não podem levar nenhum símbolo
ou objetos que os identifiquem com as candidaturas.

5. No caso do número anterior, o secretário do centro de
votação ordena ao fiscal que retire os símbolos ou objetos
e, 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
ata das operações eleitorais.

Artigo 25.º
Dever de segredo nas operações das assembleias de

apuramento

1. Todos os membros das assembleias de apuramento,
delegados da CNE e operadores de sistema informático
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
respetivas funções.

2.  Cada uma das pessoas abrangidas pelo disposto no número
anterior assina uma declaração de segredo antes de iniciar
as operações das respetivas assembleias.

Artigo 26.º
Revogações

São revogadas todas as normas que contrariem o presente
regulamento.
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Artigo 27.°
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


