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Comissão Nacional de Eleições: 

Deliberação: 
Aprova o Regulamento Geral das Comissões de Eleições Provinciais, 

Distritais e de Cidade. 

Deliberação: 
Aprova o Regimento Interno. 

COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES 

Deliberação 

Por este acto, e ao abrigo do disposto no artigo 2 da Lei n° 4/ 
/99, de 2 de Fevereiro, conjugado com o artigo 15 da mesma lei, 
a Comissão Nacional de Eleições, reunida em sessão plenária, na 
sua sede, em Maputo, delibera aprovar o Regulamento Geral das 
Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade, que faz 
parte integrante da presente Deliberação, com a mesma produzindo 
efeitos imediatamente. 

Publique-se. 
Maputo, 17 de Agosto de 1999. - O Presidente da Comissão 

Nacional de Eleições, Rev. Prof. Jamisse Uilsom Taimo. 

Regulamento Geral das Comissões de Eleições 
Provinciais, Distritais e de Cidade 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

ARTIGO 1 
Definição 

1. São órgãos de apoio da Comissão Nacional de Eleições as 
Comissões Provinciais, as Comissões Distritais e de Cidade. 

2. As Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de 
Cidade são designadas apenas para o recenseamento e para os 
actos eleitorais. 

3. As Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade 
entram em funcionamento quinze dias antes do recenseamento ou 
do acto eleitoral e encerram após a conclusão do mesmo ou a 
proclamação dos resultados. 

ARTIGO 2 

Subordinação 

1. No exercício das suas funções, as Comissões de Eleições 
Provinciais, Distritais e de Cidade subordinam-se à Comissão 
Nacional de Eleições e devem obediência à Constituição e às leis. 

2. As Comissões Provinciais de Eleições subordinam-se à 
Comissão Nacional de Eleições. 

3. As Comissões de Eleições Distritais e de Cidade subordinam-
se às Comissões Provinciais de Eleições, excepção feita à Comissão 
de Eleições da Cidade de Maputo, a qual se subordina directamente 
à Comissão Nacional de Eleições. 

ARTIGO 3 
Jurisdição 

1. Em matéria da sua competência, a Comissão Provincial de 
Eleições tem jurisdição em todo o território da Província. 

2. A Comissão Distrital de Eleições tem jurisdição no território 
do respectivo distrito, excepção feita à área da Cidade. 

3. A Comissão de Eleições da Cidade tem jurisdição no 
território da respectiva Cidade. 

ARTIGO 4 
Sede 

A sede das Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de 
Cidade é a capital da respectiva Província ou Distrito, respectiva-
mente. A sede das Comissões de Eleições de Cidade fica situada 
nas respectivas cidades. 

ARTIGO 5 
Lema e palavras de ordem 

1. Como órgãos de apoio da CNE, o lema das Comissões de 
Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade és «POR ELEIÇÕES 
TRANSPARENTES, LIVRES E JUSTAS». 

2. As palavras de ordem são definidas pela Comissão Nacional 
de Eleições, em função da natureza e do contexto dos actos 
eleitorais ou recenseamento. 



ARTIGO 6 

Composição das comissões de eleições 
1.As Comissões Provinciais de Eleições têm a seguinte composição: 

а) um membro designado pelo Governo; 
b) seis membros designados pelos partidos políticos com 

representação na Assembleia da República, obedecendo-
se ao princípio de proporcionalidade. 

2. As Comissões de Eleições Distritais e de Cidade têm a seguinte 
composição: 

a) um membro designado pelo Governo; 
b) quatro membros designados pelos partidos políticos com 

assento na Assembleia da República, obedecendo-se ao 
princípio de proporcionalidade. 

3. Os presidentes das comissões provinciais de eleições, distritais 
e de cidade são nomeados pelo Presidente da República, de entre os 
membros designados pelas comissões de eleições provinciais, distritais 
e de cidade e sob a proposta destas. 

4. Na falta de consenso os membros das comissões provinciais de 
eleições, distritais e de cidade submetem ao Presidente da República 
listas de três ou dois membros, respectivamente, de entre os quais é 
designado o presidente. 

ARTIGO 7 
Posse 

1. Os Presidentes das Comissões Provinciais de Eleições tomam 
posse perante o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, 

2. Os Presidentes das Comissões de Eleições Distritais e de Cidade 
tomam posse perante os Presidentes das Comissões Provinciais de 
Eleições. 

3. Os membros das Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e 
de Cidade tomam posse perante os presidentes das respectivas 
comissões. 

ARTIGO 8 

Órgão coadjuvante das Comissões 

As Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade são 
coadjuvadas pelos Gabinetes do Secretariado Técnico de Administração 
Eleitoral do respectivo escalão. 

ARTIGO 9 

Orçamento 

Os encargos com a organização e o funcionamento das Comissões 
de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade são cobertos pelo 
Orçamento do Estado. 

ARTIGO 10 

Instalações 

As Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade 
exercem as suas funções em instalações disponibilizadas pelo Governo. 

ARTIGO 11 
Colaboração 

Para o eficaz e efectivo desempenho das suas funções, às Comissões 
de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade podem ser prestados a 
colaboração e o apoio necessários pelos órgãos e agentes da 
Administração Pública, partidos políticos, coligações de partidos e 
entidades privadas nos termos da lei. 

CAPÍTULO II 
Competências e Organização dos Órgãos de Apoio da 

CNE 
SECÇÃO I 

Competência das Comissões Provinciais de Eleições 
ARTIGO 12 

Competências 
1. Compete às Comissões Provinciais de Eleições: 

a) controlar o processo eleitoral e assegurar a observância 
da Constituição e das disposições da lei durante a 
realização do recenseamento eleitoral e sufrágio; 

b) participar ao Ministério Público quaisquer actos de 
ilícito eleitoral de que tomem conhecimento; 

c) efectuar o apuramento de votos e registar os resultados 
das votações ao seu nível; 

d) decidir dos recursos recebidos das Comissões de 
Eleições Distritais e de Cidade; 

e) encaminhar à CNE os recursos das respectivas 
decisões em matéria de contencioso eleitoral; 

f ) receber as reclamações sobre o acto eleitoral e 
encaminhá-las à Comissão Nacional de Eleições; 

g) remeter à Comissão Nacional de Eleições as actas 
dos resultados eleitorais; 

h)mandar afixar os editais com dados parciais apurados 
nas eleições e zelar pela sua conservação; 

i) distribuir cópias dos editais aos mandatários de cada 
candidatura, partido político ou coligação de 
partidos políticos. 

2. Compete ainda às comissões provinciais de eleições a 
execução das instruções e directivas emanadas da Comissão 
Nacional de Eleições. 

SECÇÃO II 
Organização das Comissões Provinciais de Eleições 

SUBSECÇÃO I 
Comissões de trabalho 

ARTIGO 13 
Tipo de comissões de trabalho 

1. As Comissões Provincais de Eleições têm as seguintes 
comissões permanentes: 

a) Comissão de Organização e Operações Eleitorais; 
b)Comissão de Assuntos Legais, Formação e Educação 

Cívica; 
c) Comissão de Administração e Finanças. 

2. O plenário da Comissão Provincial de Eleições pode 
criar comissões ad-hoc para acções específicas. 

ARTIGO 14 
Composição das Comissões de trabalho 

1. Cada comissão de trabalho é composta por dois membros 
que escolhem entre sí o coordenador. 

2. Cada comissão estabelece o seu modo de funcionamento. 

ARTIGO 15 
Atribuições gerais das comissões 

Cabe, em geral às comissões de trabalho: 
a) assegurar a preparação das decisões, o acompanha-

mento e controlo da execução de acções 
decorrentes da lei, do presente Regulamento, das 
deliberações da Comissão Nacional de Eleições e 
da Comissão Provincial de Eleições; 



b) acompanhar e supervisar as actividades do STAE a 
nível provincial; 

c) emitir pareceres sobre relatórios e estudos produzidos 
pelo STAE e outras entidades, remetidos à Comissão 
Provincial de Eleições; 

d) apresentar relatórios das suas actividades. 

ARTIGO 16 
Atribuições da Comissão de Organização e Operações 

Eleitorais 
São, nomeadamente, atribuições da Comissão de Organização 

e Operações Eleitorais os assuntos respeitantes a: 
a) recenseamento eleitoral; 
b) organização e realização do escrutínio; 
c) comunicações do processo eleitoral; 
d) transporte, protecção e a logística dos agentes 

eleitorais e do material eleitoral; 
e) sala de operações. 

ARTIG017 
Atribuições da Comissão de Assuntos Legais, 

Formação e Educação Cívica 
São, nomeadamente, atribuições da Comissão de Assuntos 

Legais, Formação e Educação Cívica os assuntos respeitantes a: 
a) recursos em matérias de recenseamento e dos actos 

eleitorais; 
b) garantias de igualdade de oportunidade e tratamento 

das diversas candidaturas; 
c) conduta dos candidatos, partidos, coligações de 

partidos e grupos de cidadãos proponentes durante 
as operações eleitorais; 

d) igualdade de tratamento dos cidadãos em todos os 
actos de recenseamento e dos processos eleitorais; 

e) participação de ilícitos eleitorais ao Ministério 
Público; 

f ) casos de violação dos direitos dos membros das 
Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de 
Cidade, em particular os derivados do facto de 
pertencerem aos órgãos eleitorais; 

g) formação dos agentes eleitorais; 
h) divulgação e esclarecimento dos cidadãos e da 

sociedade em geral sobre o recenseamento eleitoral 
e o sufrágio; 

i) educação cívica dos cidadãos; 
j) publicação de materiais de educação cívica, e 

l) enquadramento, orientação e apoio aos observadores 
nacionais e estrangeiros. 

ARTIGO 18 
Atribuições da Comissão de Administração e Finanças 
1. São nomeadamente, atribuições da Comissão de 

Administração e Finanças as seguintes: 
a) acompanhar a execução do orçamento dos órgãos 

eleitorais na província; 
b) acompanhar a execução do orçamento do processo 

eleitoral; 
c) garantir a observância das normas de gestão financeira 

e patrimonial; 
d) verificar a regularidade das contas eleitorais. 

2. Cabe à Comissão de Administração e Finanças acompanhar 
e controlar a execução do orçamento da CPE e do STAE. 

SUBSECÇÃO II 
Secretariado 
ARTIGO 19 

Funções do Secretariado 
1. A Comissão Provincial de Eleições tem um secretariado 

como estrutura de apoio e assistência directa às suas actividades. 
2. O Secretariado referido no número anterior do presente 

artigo é composto por um ou dois elementos. 
3. O Secretariado assegura o apoio técnico-administrativo, 

logístico e protocolar, organiza as sessões plenárias e assiste às 
comissões de trabalho da comissão provincial de eleições e os 
seus membros. 

4. O Secretariado organiza, conserva e assegura, nos termos da 
lei, o correcto tratamento da documentação eleitoral. 

5. O Secretariado da comissão provincial de eleições inclui o 
secretário do presidente da CPE. 

6. O Gabinete Provincial do STAE assegura o apoio adicional 
ao secretariado da Comissão Provincial de Eleições. 

SECÇÃO m 
Competências das comissões de Eleições Distritais e de 

Cidade 
ARTIGO 20 

Competências 
1. Compete às comissões de eleições distritais e de cidade: 

a)controlar o processo eleitoral e assegurar a observância da 
constituição e das disposições da lei durante a realização 
do recenseamento eleitoral e sufrágio. 

b) participar ao Ministério Público quaisquer actos de ilícito 
eleitoral de que tomem conhecimento; 

c) efectuar o apuramento de votos e registar os resultados das 
votações ao seu nível; 

d) receber as reclamações e recursos sobre o processo 
eleitoral e encaminhá-las à Comissão Provincial de 
Eleições; 

e)remeter à comissão provincial de eleições as actas dos 
resultados eleitorais; 

f) mandar afixar os editais com dados parciais apurados nas 
eleições e zelar pela sua conservação; 

g) distribuir cópias dos editais aos mandatários de cada 
candidatura, partido ou coligação de partidos políticos; 

h) emitir credenciais para os fiscais e proceder à sua entrega 
às entidades interessadas, no prazo de cinco dias após 
a solicitação nos termos do n° 2 do artigo 13 da Lei 
n° 5/97, de 28 de Maio, conforme a redacção introduzida 
pela Lei n° 9/99, de 14 de Abril. 

2. Compete ainda às Comissões de Eleições Distritais e de 
Cidade a execução das instruções e directivas emitidas pela 
Comissão Nacional de Eleições. 

SECÇÃO IV 
Organização das Comissões de Eleições Distritais e de 

Cidade 
SUBSECÇÃO I 

Comissões de Trabalho 
ARTIGO 21 

Tipo de comissões de trabalho 
1. As comissões de eleições distritais e de cidade têm as 

seguintes comissões permanentes: 
a) Comissão de Organização, Administração, Finanças e 

Operações Eleitorais; 
b) Comissão de Assuntos Legais, Formação e Educação 

Cívica; 
2. O plenária da comissão pode criar comissões ad-hoc para, 

acções específicas. 



ARTIGO 22 
Composição das Comissões 

1. Cada comissão de trabalho é composta por dois membros, 
um dos quais é o coordenador, por escolha interna. 

2. Cada comissão estabelece o seu modo de funcionamento. 

ARTIGO 23 
Atribuições gerais das comissões 

Cabe, em geral, às comissões de trabalho: 
a)assegurar a preparação das decisões, o acompanhamento 

e controlo da execução de acções decorrentes da lei, do 
presente Regulamento, das deliberações da Comissão 
Nacional de Eleições e da Comissão Provincial de 
Eleições e da própria Comissão de Eleições Distrital ou 
de Cidade; 

b)acompanhar e supervisar as actividades do STAE a nível 
Distrital ou de Cidade; 

c) emitir pareceres sobre relatórios e estudos produzidos 
pelo STAE e outras entidades, remetidos à Comissão de 
Eleições; 

d) apresentar relatórios das suas actividades. 

ARTIGO 24 
Atribuições da Comissão de Organização, Administração, 

Finanças e Operações Eleitorais 
São nomeadamente, atribuições da Comissão de Organização, 

Administração, Finanças e Operações Eleitorais os assuntos 
respeitantes a: 

a) recenseamento eleitoral; 
b) organização e realização do escrutínio; 
c) comunicações do processo eleitoral; 
d) transporte, protecção e toda a logística dos agentes 

eleitorais e do material eleitoral; 
e) sala de operações; 
f) acompanhamento da execução do orçamento dos órgãos 

eleitorais; 
g) acompanhamento da execução do orçamento do processo 

eleitoral; 
h) garantir a observância das normas de gestão financeira e 

patrimonial; 
i) verificação da regularidade das contas eleitorais. 

2. Cabe à Comissão de Organização, Administração, Finanças 
Operações Eleitorais acompanhar e controlar a execução do 

orçamento dos órgãos eleitorais locais. 

ARTIGO 25 
Atribuições da Comissão de Assuntos Legais, Formação e 

Educação Cívica 
São, nomeadamente, atribuições da Comissão de Assuntos 

Legais, Formação e Educação Cívica os assuntos respeitantes a: 
a) recursos em matérias de recenseamento e dos actos 

eleitorais; 
b) garantias de igualdade de oportunidade e tratamento das 

diversas candidaturas; 
c)conduta dos candidatos, partidos, coligações de partido e 

grupos de cidadãos proponentes durante as operações 
eleitorais; 

d) igualdade de tratamento dos cidadãos em todos os actos 
de recenseamento e dos processos eleitoaris; 

e)participação de ilícitos eleitorais ao Ministério Público; 

f ) casos de violação dos direitos dos membros das Comissões 
de Eleições Distritais e de Cidade, em particular os 
derivados do facto de pertencerem aos órgãos eleitorais; 

g) formação dos agentes eleitorais; 
h)divulgação e esclarecimento dos cidadãos e da sociedade 

em geral sobre o recenseamento eleitoral e sufrágio; 
i) educação cívica dos cidadãos; 
j) publicação dos materiais de educação cívica; 

l) enquadramento, orientação e apoio aos observadores 
nacionais e estrangeiros. 

SUBSECÇÃO II 
Secretariado 
ARTIGO 26 

Funções, do Secretariado 
1. As Comissões de Eleições Distritais e de Cidade têm um 

secretariado como estrutura de apoio e assistência directa as suas 
actividades. 

2. O secretariado referido no número anterior do presente 
artigo é composto por um elemento. 

3. O secretariado assegura o apoio técnico-administrativo, 
logístico e protocolar, organiza as sessões plenárias e assiste às 
comissões de trabalho da Comissão e seus membros. 

4. O secretariado organiza, conserva e assegura, nos termos da 
lei, o correcto tratamento da documentação eleitoral. 

5. O Gabinete Distrital e de Cidade do STAE assegura o apoio 
adicional ao secretariado da Comissão de Eleições Distrital e de 
Cidade. 

CAPITULO III 
Funcionamento dos órgãos de apoio da CNE 

SECÇÃO I 
Sessões Plenárias 

ARTIGO 27 
Tipo de sessões 

1. As sessões plenárias da Comissão de Eleições Provinciais, 
Distritais e de Cidade podem ser ordinárias e extraordinárias. 

2. São ordinárias as sessões que tenham lugar de forma regular 
e programada, e extraordinárias as demais. 

3. As sessões plenárias podem ter uma ou mais sessões de 
trabalho. 

ARTIGO 28 
Local, periodicidade e duração das sessões 

1. As sessões das Comissões de Eleições Provinciais, Distritais 
e de Cidade têm lugar habitualmente na sede da respectiva 
comissão, em geral a partir das oito horas e trinta minutos. 

2. Nos períodos de normal funcionamento as Comissões de 
Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade reúnem duas vezes 
por semana. 

3. As comissões podem ainda reunir quando assuntos 
dependentes de resolução imediata o exijam. 

4. A sessão pode ser interrompida, a pedido de qualquer dos 
membros, desde que o mesmo obtenha a concordância da maioria 
dos presentes. 

ARTIGO 29 
Convocação e direcção das sessões 

1. Cabe aos Presidentes das Comissões de Eleições 
Provinciais, Distritais e de Cidade a iniciativa de convocar, 
ordinária ou extraordinária, o órgão, apresentar a proposta de 
agenda de trabalho e dirigir as sessões. 



2. As sessões extraordinárias podem, ainda, ter lugar a pedido 
de, pelo menos, um terço dos membros da respectiva comissão. 

3. As convocatórias são feitas com antecedência, com a 
indicação da proposta da agenda dos trabalhos. 

4. Qualquer membro das Comissões de Eleições Provinciais, 
Distritais e de Cidade pode propor ao Presidente a inclusão de 
pontos na proposta de agenda de trabalho. 

ARTIGO 30 
Quórum e tomada de deliberações 

1. O plenário só pode reunir e deliberar validamente estando 
presente a maioria dos seus membros. 

2. Sem prejuízo da votação, quando necessário, as Comissões 
de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade cultivam o consenso 
na tomada das suas deliberações. 

3. Havendo votação, as deliberações são tomadas por maioria 
absoluta dos membros presentes, tendo o Presidente voto de 
qualidade em caso de empate. 

4. A votação segue a forma ordinária, de braço levantado. 
5. Recorre-se à votação quando, nos termos dispostos no 

artigo 3 da Lei n° 4/99, se mostrem esgotados os fundamentos e 
argumentos das opiniões discordantes, sem consenso. 

6. Durante o processo de votação, fica interdita a saída dos 
membros da sala de sessões. 

ARTIGO 31 
Período de informações 

1. Em cada sessão, um período de cerca de trinta minutos é 
reservado à troca de informações entre os membros. 

2. As informações só podem ser objecto de aditamento, 
correcção, esclarecimento ou breve comentário. 

3. Os assuntos nas informações prestadas podem ser agendadas 
para posterior tratamento ou debate. 

ARTIGO 32 
"Diversos" 

1. No fim da sessão, pode haver lugar a um ponto designado por 
"Diversos". 

2. Os "diversos" devem ser especificados no momento da 
aprovação da agenda de trabalho. 

3. Um "diverso" é um assunto pontual e breve não constante da 
agenda e que, em geral, não carece de ser agendado 
autonomamente. 

4. O "diverso" pode ser objecto de aditamento, esclarecimento, 
decisão ou orientação pontual. 

ARTIGO 33 
Uso da palavra 

1.Nas sessões das Comissões de Eleições Provinciais, Distritais 
e de Cidade, o uso da palavra é concebido aos vogais pela ordem 
das inscrições. 

2. É permitida, a todo o tempo, a troca do uso da palavra entre 
qualquer orador inscrito. 

3. Toda a intervenção deve ser feita de forma directa, objectiva 
e concisa. 

ARTIGO 34 
Ponto de ordem 

1. O ponto de ordem visa interromper o orador que se afaste do 
assunto em debate, ou para evocar o regulamento. 

2. O ponto de ordem interrompe todos os procedimentos que 
no momento estiverem a decorrer, com excepção da votação. 

3. O membro que solicita o ponto de ordem deve mencionar 
directa a sucintamente os fundamentos do ponto de ordem. 

4. O Presidente decide imediatamente a matéria do ponto de 
ordem. 

ARTIGO 35 
Encerramento da discussão 

1. Cabe ao Presidente encerrar a discussão do ponto da agenda, 
quando não haja mais pedido de inscrição para uso da palavra, ou 
achando-se o assunto suficientemente debatido. 

2. Ao encerrar a discussão de cada ponto, o Presidente indica 
as principais conclusões e decisões. 

ARTIGO 36 
Decisões e seu registo 

As deliberações das Comissões de Eleições Provinciais, 
Distritais e de Cidade são registadas nas sínteses das sessões 
correspondentes. 

ARTIGO 37 
Secretariado das sessões 

1. As sessões plenárias das Comissões de Eleições Provinciais, 
Distritais e de Cidade são secretariadas pelo respectivo secretariado. 

2. Por cada sessão de trabalho elabora-se uma síntese em 
conformidade com modelo aprovado pela Comissão Nacional de 
Eleições. 

3. As sínteses são apreciadas em plenário, no início dos 
trabalhos. 

SECÇÃO n 

Direcção de Coordenação das Actividades 
ARTIGO 38 

Competências gerais dos presidentes 
1. Compete, nomeadamente, aos presidentes das Comissões de 

Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade: 
a) representar à Comissão; 
b) convocar, propor à agenda e presidir às sessões das 

respectivas comissões; 
c) advertir e retirar a palavra ao membro que se afaste da 

matéria em debate; 
d) coordenar as actividades do órgão; 
e) designar pontualmente quem o represente em actividades 

específicas em caso de ausência ou impedimento; 
f ) fazer executar as decisões dos órgãos eleitorais de escalão 

superior. 
2. Os presidentes das Comissões de Eleições Provinciais, 

Distritais e de Cidade despacham com o Director do STAE do 
respectivo escalão em matéria da responsabilidade deste órgão. 

ARTIGO 39 
Trabalho com os coordenadores das comissões de trabalho 

1. No quadro da coordenação das actividades, os presidentes 
das Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade 
reúnem regularmente com os coordenadores das respectivas 
comissões de trabalho. 

2. As reuniões de coordenação podem ser utilizadas para a 
preparação da proposta da agenda de trabalho e de encontros com 
dirigentes de Estado, partidos e coligações ou com outras entidades. 



ARTIGO 40 

Representações e delegações encabeçadas pelo Presidente 

Quando convenha ao órgão, os Presidentes das Comissões de 
Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade fazem-se acompanhar 
por membros do órgão e por quadros do STAE em consonância 
com as missões ou actividades a realizar. 

ARTIGO 41 
Substituição por ausências e impedimentos 

1. Em caso de ausência ou impedimento, os presidentes das 
Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade designam 
os seus substitutos, de entre os membros das respectivas comissões. 

2. Para além de presidir as sessões plenárias, os substitutos dos 
Presidentes dão andamento aos assuntos correntes. 

3. Os substitutos dos Presidentes só têm voto de qualidade em 
caso de empate, quando se haja de deliberar sobre assuntos 
urgentes e inadiáveis. 

ARTIGO 42 
Participação do STAE no plenário 

1. Os Directores dos Gabinetes do STAE e seus respectivos 
Adjuntos têm assento nas sessões plenárias das Comissões de 
Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade, mas sem direito a 
voto nos precisos termos do disposto no artigo 19 da Lei n° 4/99. 

2. Precedendo autorização dos plenários das Comissões de 
Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade, os Directores podem 
fazer-se assistir por quadros do STAE e outro pessoal especializado. 

ARTIGO 43 
Comissões de trabalho e STAE 

1.No desempenho das suas funções, as comissões de trabalho 
das Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade, 
acompanham e controlam o trabalho do STAE. 

2. As comissões de trabalho acompanham e controlam 
actividades do STAE através de: 

a) relatórios e estudos remetidos às respectivas comissões 
locais; 

b) a articulação directa com as diversas áreas de actividade 
do STAE; 

c) participação das comissões de trabalho em reuniões de 
balanço do STAE. 

CAPÍTULO IV 
Relacionamento entre os Órgãos de Apoio da CNE com 

outras instituições e entidade 

SECÇÃO I 
Relacionamento entre os Órgãos de Apoio da CNE 

ARTIGO 44 
Supervisão das actividades eleitorais pela CPE 

1.A supervisão dos recenseamentos e dos actos eleitorais por 
lei acometida às Comissões Provinciais de Eleições incide sobre 
as actividades e o funcionamento do STAE ao nível Provincial e 
sobre o funcionamento das Comissões de Eleições Distritais e de 
Cidade, bem como dos correspondentes gabinetes ao nível do 
secretariado técnico de Administração Eleitoral. 

2.Para além das comissões de trabalho, a supervisão desenvolve-
-se através de missões específicas de verificação da Comissão 
Provincial de Eleições. 

3. A supervisão inclui a vinculação de vogais da Comissão 
Provincial de Eleições aos Distritos por período que pode ir até ao 
fim do mandato do órgão. 

4. A vinculação realiza-se através de visitas de trabalho de 
acompanhamento, apoio e controlo, sem prejuízo de relatórios e 
informações das Comissões de Eleições Distritais e de Cidade 

5. A vinculação é decidida em plenário, 
6. A vinculação pode ser feita em mais de um Distrito. 
7. No âmbito da supervisão, as missões e comissões de 

verificação de Comissões Provinciais de Eleições gozam da 
prerrogativa de contactar quaisquer entidades, nacionais e 
estrangeiras. 

ARTIGO 45 
Supervisão das actividades pela CDE ou CEC 

1. A supervisão dos recenseamentos e dos actos eleitorais por 
lei acometida às Comissões de Eleições Distritais e de Cidade 
incide sobre as actividades e o funcionamento do STAE ao nível 
distrital ou de cidade e dos correspondentes gabinetes ao nível do 
Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. 

2. Para além das comissões de trabalho, a supervisão desenvolve-
se através de missões específicas e de comissões de verificação 

das Comissões de Eleições Distritais e de Cidade. 
3. A supervisão inclui a vinculação de vogais da Comissão de 

Eleições Distrital ou de Cidade aos postos Administrativos ou 
Localidade por período que pode ir até ao fim do mandato do 
órgão. 

4. A vinculação realiza-se através de visitas de trabalho de 
acompanhamento, apoio e controlo, sem prejuízo de relatórios e 
informações do STAE. 

5. A vinculação é decidida em plenário. 
6. A vinculação pode ser feita por mais do que um Posto ou 

Localidade. 
7. No âmbito da supervisão, as missões e comissões de 

verificação, das Comissões de Eleições Distritais e de Cidade 
gozam da prerrogativa de contactar quaisquer entidades, nacionais 
e estrangeiras. 

ARTIGO 46 
Articulação entre os órgãos de apoio da CNE e os 

Gabinetes do STAE 
1. Os Gabinetes Provinciais, Distritais e de Cidade do STAE 

subordinam-se funcionalmente às comissões de eleições do 
respectivo escalão. 

2. As Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade 
orientam, acompanham e controlam as actividades do STAE. 

3. A subordinação funcional às Comissões de Eleições 
Provinciais, Distritais e de Cidade implica, para o STAE, nos 
termos gerais da legislação, e entre outros aspectos: 

a) manter a comissão informada com dados actualizados, 
acerca de matérias do seu domínio que sejam da 
responsabilidade executiva do STAE; 

b) acatar, a todos os níveis as directivas metodológicas e 
instruções em matérias de operações de recenseamento 
e dos actos eleitorais; 

c)aobrigatoriedade de consultar prioritariamente. a Comissão 
correspondente em todas as questões relacionadas com 
as operações referidas na alínea anterior. 

4. No âmbito da direcção e supervisão do STAE, os plenários 
das Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade 
gozam das seguintes prerrogativas nos termos gerais da legislação: 

a) providenciar, sempre que se imponha, no sentido do 
apetrechamento do quadro de direcção, bem como do 
quadro técnico-administrativo do STAE; 



b) apreciar e louvar a dedicação e o bom desempenho de 
dirigentes, quadros e trabalhadores do STAE; 

c) admoestar qualquer funcionário ou técnico do STAE; 
d) chamar atenção dos Directores de Gabinetes para o 

adequado tratamento dos casos de grave violação dos 
deveres profissionais ou de conduta pessoal que ocorra 
no STAE; 

e) solicitar a intervenção da entidade que superintende na 
função pública e na administração local em ordem ao 
bom funcionamento e disciplina no STAE. 

SECÇÃO II 

Articulação entre os órgãos de apoio da CNE e outras 
instituição e entidades 

ARTIGO 47 

Princípio geral 

As Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade 
articulam directamente com quaisquer instituições e entidades 
nacionais, em ordem ao bom andamento das actividades eleitorais. 

ARTIGO 48 

Participação dos membros 

Nos encontros com os partidos políticos, coligações de partidos 
e outras entidades públicas ou privadas os Presidentes das 
Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade podem 
fazer-se acompanhar por membros deste órgão em consonância 
com a natureza e objectivos desses encontros. 

CAPÍTULO V 

Deveres e direitos dos membros 

ARTIGO 49 

Deveres dos membros 

1. A todo o membro das Comissões de Eleições Provinciais, 
Distritais e de Cidade cumpre o dever de exercer as suas funções 
com espírito de iniciativa, correcção e elevado sentido de disciplina. 

2. São, nomeadamente, deveres dos membros das Comissões 
de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade: 

a) actuar com equilíbrio, objectividade e independência em 
relação aos partidos políticos e outras forças sociais, no 
desempenho das funções; 

b)primar por alto sentido de responsabilidade no tratamento 
dos assuntos e na execução das tarefas; 

c) não exercer actividades por natureza incompatíveis com 
a qualidade de membro das Comissões de Eleições 
Provinciais, Distritais e de Cidade ou com a dignidade 
do órgão; 

d) no contacto com os meios de comunicação social e com 
o público em geral, não emitir opiniões pessoais sobre 
os órgãos eleitorais, suas decisões e actividades; 

e) desempenhar com zelo as funções que lhe sejam atribuídas; 
f ) guardar sigilo sobre assuntos de que tome conhecimento 

no exercício das suas funções; 
g) concorrer de todas as formas para o sucesso dos trabalhos 

e o prestígio dos órgãos eleitorais. 
3. Quando a conduta e postura de um membro se mostrarem 

incompatíveis com o cargo, o Presidente em primeiro lugar, e o 
respectivo órgão, em caso de necessidade far-lhe-ão o necessário 
reparo. 

ARTIGO 50 
Direitos dos membros 

1. São direitos dos membros das Comissões de Eleições 
Provinciais, Distritais e de Cidade: 

a) possuir o cartão de identificação oficial de membro da 
respectiva comissão; 

h) usar a palavra nas sessões plenárias, devendo limitar as 
suas intervenções às questões em apreço; 

c) formular ou responder a pedido de esclarecimento; 
d) ter livre acesso aos locais onde estejam a decorrer 

operações eleitorais; 
e) ter condições de trabalho condignas; 
f ) receber o subsídio fixado nos termos da lei. 

2. Os membros das Comissões de Eleições Provinciais, 
Distritais e de Cidade não devem ser prejudicados nos seus 
direitos pelo facto de pertencerem aos órgãos eleitorais. 

ARTIGO 51 
Faltas e ausências 

1. As faltas às sessões e demais trabalhos são prontamente 
justificadas pelos membros perante os presidentes das Comissões 
de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade. 

2. Quando a ausência for previsível deve a mesma ser 
previamente comunicada ao Presidente. 

ARTIGO 52 
Princípio de funcionamento 

Para além das directivas emanadas da Comissão Nacional de 
Eleições às Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de 
Cidade regem-se, no seu funcionamento, pelo presente 
Regulamento e pelas suas próprias deliberações. 

ARTIGO 53 
Intervenção pública dos membros 

1. Assumindo e respeitando as decisões e o entendimento das 
Comissões de Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade, os 
membros poderão, em matérias específicas prestar declarações e 
esclarecimentos através dos órgãos de comunicação social. 

2. A intervenção pública dos membros das Comissões de 
Eleições Provinciais, Distritais e de Cidade pode ter lugar por 
indicação do Presidente do órgão. 

3. A nenhum membro das Comissões de Eleições Provinciais, 
Distritais e de Cidade é permitido conceder entrevistas ou dar 
quaisquer informações sobre matérias pendentes. 

CAPÍTULO VI 
Disposição final 

ARTIGO 54 
Resolução de dúvidas 

As dúvidas que surgirem na aplicação do presente Regulamento 
serão resolvidas pelos plenários das Comissões Provinciais de 
Eleições, sem prejuízo do recurso para a Comissão Nacional de 
Eleições. 

Deliberação 

Por este acto, e ao abrigo do disposto no artigo 16 da Lei 
n° 4/97, de 28 de Maio, por força do preceituado no artigo 26 da 
Lei n° 4/99, de 2 de Fevereiro, a Comissão Nacional de Eleições, 
reunida em sessão plenária, na sua sede, em Maputo, delibera 
aprovar o seu Regimento Interno, que faz parte integrante da 
presente Deliberação, com a mesma produzindo efeitos 
imediatamente. 

Publique-se. 
Maputo, 11 de Maio de 1999. - O Presidente da Comissão 

Nacional de Eleições, Rev. Prof. Jamisse Uilson Taímo. 



Regimento Interno da Comissão Nacional de Eleições 

CAPÍTULO I 
Definição, natureza, sede e símbolos da CNE 

ARTIGO I 
Definição 

A Comissão Nacional de Eleições é o órgão de direcção e 
supervisão dos recenseamentos e dos actos eleitorais. 

ARTIGO 2 
Jurisdição 

Em matéria da sua competência, a Comissão Nacional de 
Eleições tem jurisdição em todo o território nacional. 

ARTIGO 3 
Natureza 

1. A Comissão Nacional de Eleições é um órgão independente 
de todos os poderes públicos e, no exercício da suas funções, deve 
obediência apenas à Constituição da República e às leis. 

2. Os membros da Comissão Nacional de Eleições são 
inamovíveis e independentes, no exercício das suas funções. 

ARTIGO 4 
Força vinculatória das decisões da CNE 

As deliberações da Comissão Nacional de Eleições em matéria 
da sua competência são vinculativas, sem prejuízo do recurso para 
o Conselho Constitucional. 

ARTIGO 5 
Sede 

A sede da Comissão Nacional de Eleições fica situada na 
Cidade de Maputo. 

ARTIGO 6 
Símbolos e sigla 

1. São símbolos da Comissão Nacional de Eleições: 
a) a bandeira; 
b) o emblema, 

2.«CNE» é a sigla da Comissão Nacional de Eleições. 

ARTIGO 7 
Lema e palavras de ordem da CNE 

1. O lema da Comissão Nacional de Eleições é: «POR 
ELEIÇÕES TRANSPARENTES, LIVRES E JUSTAS». 

2. As palavras de ordem da Comissão Nacional de Eleições são 
adoptadas por este órgão em função do contexto dos processos 
eleitorais. 

CAPÍTULO I I 
Composição e mandato da CNE 

ARTIGO 8 
composição 

A Comissão Nacional de Eleições é composta por dezassete 
membros, sendo um presidente e dezasseis vogais. 

ARTIGO 9 
Requisitos dos membros 

Podem ser membros da Comissão Nacional de Eleições cidadãos 
moçambicanos, maiores de vinte e cinco anos de idade e de 
reconhecido mérito moral e profissional para exercer as suas 
funções com idoneidade, independência, objectividade, 
competência e zelo. 

ARTIGO 10 
Forma de designação dos membros 

1. Os membros da Comissão Nacional de Eleições são designa-
dos da seguinte forma: 

a) quinze membros apresentados pelos partidos políticos 
com assento na Assembleia da República e eleitos por 
esta de acordo com o princípio da representatividade 
parlamentar; 

b) dois membros indicados pelo Governo. 
2. O Presidente da Comissão Nacional de Eleições é nomeado 

pelo Presidente da República de entre os membros designados da 
Comissão Nacional de Eleições e sob proposta destes. 

3. Na falta de consenso os membros da Comissão Nacional de 
Eleições submetem ao Presidente da República uma lista de 
quatro membros de entre os quais é designado o Presidente. 

4. Os membros da Comissão Nacional de Eleições são designa-
dos até sessenta dias após o início de cada legislatura. 

ARTIGO 11 
Tomada de posse 

Os membros da Comissão Nacional de Eleições tomam posse 
perante o Presidente da República no prazo de trinta dias após a 
sua designação. 

ARTIGO 12 
Mandato 

1. O mandato dos membros da Comissão Nacional de Eleições 
é de cinco anos. 

2. O mandato dos membros da Comissão Nacional de Eleições 
cessa com a tomada de posse de novos membros. 

3. O mandato dos membros da Comissão Nacional de Eleições 
constituída ao abrigo da Lei n° 8/99, cessa com a actual legislatura. 

ARTIGO 13 
Vagas 

As vagas que ocorram na Comissão Nacional de Eleições são 
preenchidas nos termos e de acordo com os critérios de designação 
dos seus membros na sessão seguinte à ocorrência da vacatura. 

CAPÍTULO III 
Competências da CNE 

SECÇÃO I 
Comptências gerais 

ARTIGO 14 
Competências 

1. Compete, nomeadamente, à Comissão Nacional de Eleições: 
a) garantir que os processos eleitorais se desenvolvam em 

condições de plena liberdade, justiça e transparência; 
b) assegurar a igualdade de tratamento dos cidadãos em 

todos os actos do processo eleitoral; 
c) assegurar a igualdade de oportunidade e de tratamento 

das diversas candidaturas; 
d) receber e apreciar a regularidade das candidaturas às 

eleições legislativas e autárquicas; 
e) inscrever partidos políticos e coligações de partidos 

políticos ou grupos de cidadãos, para fins eleitorais; 
f ) promover, através dos órgãos de comunicação social e de 

outros meios de difusão massiva, a educação e o 
esclarecimento cívicos dos cidadãos sobre questões de 
interesse eleitoral; 



g) aprovar os modelos de boletim de recenseamento, de 
caderno de recenseamento eleitoral, do cartão de eleitor, 
de boletim de voto e de actas de votação das assembleias 
de voto e quaisquer outros impressos ou materiais a 
serem utilizados no processo eleitoral; 

h) definir o papel em que são impressos os boletins de voto; 
i) efectuar os sorteios referentes às listas dos candidatos às 

eleições legislativas e autárquicas; 
j) aprovar os regulamentos, as instruções e directivas 

respeitantes à condução do recenseamento eleitoral e 
do processo eleitoral, que são publicados na 1a Série do 
Boletim da República; 

k) proceder à distribuição dos tempos de antena na rádio e 
na televisão do sector público, pelas diversas 
candidaturas nas eleições presidenciais, legislativas e 
autárquicas, com igualdade de direito e sem 
discriminação; 

l) garantir que as autoridades competentes criem as condições 
de segurança necessárias à realização do recenseamento 
e dos actos eleitorais em todo o território nacional; 

m) determinar os locais de constituição e funcionamento das 
assembleias de voto de acordo com as propostas dos 
órgãos eleitorais de escalão inferior; 

n) participar ao Ministério Público quaisquer actos de ilícito 
eleitoral de que tome conhecimento; 

o) propor ao Presidente da República a marcação da data 
das eleições presidenciais e legislativas; 

p) elaborar o calendário, uma vez marcada a data das 
eleições, contendo as datas e a indicação dos actos 
sujeitos a prazo; 

q) aprovar os critérios que garantam a distribuição dos 
fundos do financiamento público referentes às eleições 
presidenciais e legislativas; 

r) decidir sobre a alteração do período de votação por tempo 
não superior a um dia; 

s) elaborar o mapa de centralização dos dados relativos às 
eleições presidenciais; 

f) elaborar os mapas dos resultados das eleições legislativas; 
K) proceder às operações de apuramento dos resultados das 

eleições; 
v) divulgar os resultados obtidos em cada província pelos 

candidatos às eleições presidenciais, bem como os 
resultados gerais das eleições legislativas, incluindo a 
distribuição dos mandatos; 

w) decidir sobre as reclamações relativas às decisões tomadas 
pelos agentes do recenseamento e do processo eleitoral; 

x) apreciar a regularidade das contas eleitorais; 
z) desempenhar as demais funções atribuídas pela legislação 

eleitoral ou por outra legislação. 
2. Compete ainda à Comissão Nacional de Eleições: 

a) emitir credenciais, através das comissões locais de 
eleições, os órgãos de apoio da CNE, para os fiscais dos 
partidos políticos no âmbito do recenseamento eleitoral; 

b) uma vez actualizado o recenseamento dos cidadãos 
eleitores, fixar e divulgar o número de mandatos ou 
membros a eleger nas eleições legislativas e autárquicas, 
mandando publicar na 1 a Série do Boletim da República 
os mapas correspondentes ; 

c) regulamentar os termos e condições em que é permitida 
a participação de observadores nacionais e interna-
cionais na verificação do recenseamento eleitoral; 

d) anunciar publicamente, em cada lugar, o dia, a hora e os 
locais onde funcionam as assembleias de voto, podendo 
alterá-las por motivo de força maior; 

e) emitir credenciais, através das comissões locais de 
eleições, para os delegados efectivos e suplentes das 
candidaturas junto às assembleias de voto; 

f) fixar, em regulamento próprio, os termos e condições em 
que é permitida a participação de observadores na 
verificação e fiscalização das eleições; 

g) decidir sobre os boletins de voto em relação aos quais 
tenha havido reclamação ou protesto, verificar os 
boletins de voto considerados nulos e reapreciá-los 
segundo um critério uniforme; 

h) entregar uma fotocópia da acta de apuramento geral aos 
candidatos e aos mandatários de cada lista proposta à 
eleição. 

3. A assembleia de apuramento nacional relativo às próximas 
eleições presidenciais, prevista no artigo 124 da Lei n° 3/99, é 
constituída pelo plenário da Comissão Nacional de Eleições. 

SECÇÃO II 
Reclamações e recursos 

ARTIGO 15 
Regime dos recursos 

A Comissão Nacional de Eleições decide dos recursos dos 
decisões tomadas pelos agentes do recenseamento e do processo 
eleitoral. 

ARTIGO 16 
Reclamação para a CNE 

As irregularidades ocorridas no decurso do recenseamento, da 
votação e no apuramento parcial e geral podem ser apreciadas em 
recurso contencioso, desde que hajam sido objecto de reclamação 
ou protesto apresentado no acto em que se verificaram. 

ARTIGO 17 

Instrução e tramitação das reclamações e recursos 
1. A instrução e a tramitação das reclamações e recursos 

seguem as normas fixadas na lei. 
2. A Comissão Nacional de Eleições adopta formulários para 

facilitar a instrução e a tramitação das reclamações e dos recursos 
das decisões relativas ao recenseamento e aos actos eleitorais. 

CAPÍTULO IV 
Órgãos de apoio da Comissão Nacional de eleições 

ARTIGO 18 
Designação e mandato dos órgãos de apoio da CNE 

1. São órgãos de apoio da Comissão Nacional de Eleições: 
a) as comissões provinciais de eleições; 
b) as comissões de eleições distritais e de cidade. 

2. As comissões provinciais e as comissões distritais e de 
cidade são designadas apenas para o recenseamento e para os 
actos eleitorais. 

3. As comissões provinciais e as comissões distritais e de 
cidade entram em funcionamento quinze dias antes do 
recenseamento ou do acto eleitoral e encerram após a conclusão 
do mesmo ou a proclamação dos resultados. 

ARTIGO 19 
Composição e posse das comissões locais de eleições 

1. As comissões provinciais têm a seguinte composição: 
a) um membro designado pelo Governo; 
b) seis membros designados pelos partidos políticos com 

representação na Assembleia da República, obedecendo-
se ao princípio de proporcionalidade. 



2 As comissões de eleições distritais e de cidade têm a seguinte 
composição: 

a) um membro designado pelo Governo; 
b) quatro membros designados pelos partidos políticos com 

assento na Assembleia da República, obedecendo-se ao 
princípio de proporcionalidade. 

3. Os presidentes das comissões de eleições provinciais, distritais 
e de cidade são nomeados pelo Presidente da República, de entre 
os membros designados das comissões de eleições provinciais, 
distritais e de cidade e sob proposta destas. 

4. Na falta de consenso os membros das comissões de eleições 
provinciais, distritais e de cidade submetem ao Presidente da 
República listas de três e dois membros, respectivamente, de entre 
os quais é designado o presidente. 

5. Os presidentes das comissões provinciais de eleições tomam 
posse perante o Presidente da Comissão Nacional de Eleições e os 
presidentes das comissões de eleições distritais e de cidade 
tomam posse perante os presidentes das comissões provinciais de 
eleições, respectivamente. 

6. Os membros das comissões de eleições provinciais, distritais 
e de cidade tomam posse perante os presidentes das respectivas 
comissões. 

ARTIGO 20 
Competências das comissões locais de eleições 

1. Compete às comissões provinciais e às comissões distritais 
e de cidade: 

a) controlar o processo eleitoral e assegurar a observância 
da Constituição e das disposições da lei durante a 
realização do recenseamento eleitoral e sufrágio; 

b) participar ao Ministério Público quaisquer actos de ilícito 
eleitoral de que tomem conhecimento; 

c) efectuar o apuramento de votos e registar os resultados 
das votações ao seu nível; 

d) receber as reclamações sobre o processo eleitoral e 
encaminhá-las à Comissão Nacional de Eleições; 

e) remeter à Comissão Nacional de Eleições as actas dos 
resultados eleitorais; 

J) mandar fixar os editais com dados parciais apurados nas 
eleições e zelar pela sua conservação; 

g) distribuir cópias dos editais aos mandatários de cada 
candidatura, partido político ou coligação de partidos 
políticos, 

2. Compete ainda às comissões provinciais de eleições e às 

comissões de eleições distritais e de cidade a execução das 
instruções e directivas emanadas da Comissão Nacional de 
Eleições. 

CAPÍTULO V 
Funcionamento da CNE 

SECÇÃO I 
Disposições gerais 

ARTIGO 21 
Princípio de funcionamento 

Para além do fixado na Constituição e nas leis, a Comissão 
Nacional de Eleições rege-se, no seu funcionamento, pelo presente 
regimento e pelas suas próprias deliberações. 

ARTIGO 22 
Plenário, comissões e grupos de trabalho 

1. A Comissão Nacional de Eleições funciona em plenário e em 
comissões de trabalho. 

2. Para a execução de tarefas pontuais, a Comissão Nacional de 
Eleições pode constituir grupos de trabalho, ou dela encarregar 
individualmente os seus membros. 

ARTIGO 23 
Supervisão das actividades eleitorais 

1. A supervisão dos recenseamentos e dos actos eleitorais por 
lei acometida à Comissão Nacional de Eleições incide sobre as 
actividades e o funcionamento interno dos órgãos de apoio da 
CNE e do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, a 
todos os níveis. 

2. A supervisão desenvolve-se através de missões específicas 
e de comissões de verificação da CNE. 

3. A supervisão inclui a vinculação de vogais da Comissão 
Nacional de Eleições aos círculos eleitorais por período que pode 
ir até ao fim do mandato do órgão. 

4. A vinculação realiza-se através de visitas de trabalho de 
acompanhamento, apoio e controlo, sem prejuízo de relatórios e 
informações dos órgãos de apoio da CNE. 

5. A vinculação é decidida em plenário. 
6. A vinculação pode ser feita por mais do que um círculo 

eleitoral. 
7. No âmbito da supervisão, as missões e comissões de veri-

ficação da CNE gozam da prerrogativa de contactar quaisquer 
entidades, nacionais e estrangeiras. 

ARTIGO 24 
Divulgação de actos e deliberações 

1. A Comissão NacionaL.de Eleições pode, sempre que o 
entenda conveniente, promover a difusão dos seus actos e 
deliberações através dos órgãos de comunicação social. 

2. Os actos e deliberações da Comissão Nacional de Eleições 
têm divulgação gratuita nos órgãos de comunicação social do 
sector público. 

ARTIGO 25 
Órgão coadjuvante da CNE 

No exercício das suas funções, a Comissão Nacional de Eleições 
é coadjuvada pelo Secretariado Técnico de Administração 
Eleitoral. 

ARTIGO 26 
Orçamento 

1. Os encargos com a organização e funcionamento da Comissão 
Nacional de Eleições são cobertos pelo Orçamento do Estado. 

2. A gestão do orçamento da Comissão Nacional de Eleições 
compete ao próprio órgão. 

3. A execução do orçamento da CNE é feita pelo Secretariado 
Técnico de Administração Eleitoral. 

ARTIGO 27 
Instalações 

A Comissão Nacional de Eleições exerce as suas funções em 
instalações disponibilizadas pelo Governo. 

ARTIGO 28 
Colaboração 

Para o eficaz e pronto desempenho das suas funções, à Comissão 
Nacional de Eleições podem ser prestados a colaboração e o apoio 
necessários pelos órgãos e agentes da Administração Pública, 
partidos políticos, coligações de partidos e entidades privadas nos 
termos da lei. 



SECÇÃO II 

Sessões plenárias 

ARTIGO 29 

Tipo de sessões 
1. As sessões plenárias da Comissão Nacional de Eleições 

podem ser ordinárias ou extraordinárias. 
2. São ordinárias as sessões que tenham lugar de forma regular 

e programada, e extraordinárias as demais. 
3. As sessões plenárias podem ter uma ou mais sessões de 

trabalho. 

ARTIGO 30 

Local, periodicidade e duração das sessões 

1.As sessões da Comissão Nacional de Eleições têm lugar 
habitualmente na sede da Comissão, a partir das oito horas e trinta 
minutos, podendo, em geral, prolongar-se por um período máximo 
de cinco horas. 

2. Nos períodos de normal funcionamento a Comissão Nacional 
de Eleições reúne semanalmente. 

3. A Comissão Nacional de Eleições pode ainda reunir quando 
assuntos dependentes de resolução o exijam. 

4. A sessão pode ser interrompida a pedido de qualquer dos 
membros, desde que o mesmo obtenha a concordância da maioria 
dos presentes. 

ARTIGO 31 
Convocação e direcção das sessões 

1. Ao Presidente da Comissão Nacional de Eleições cabe a 
iniciativa de convocar, ordinária ou extraordinariamente, o órgão, 
apresentar a proposta de agenda de trabalhos e dirigir as sessões. 

2. As sessões extraordinárias podem, ainda, ter lugar a pedido 
de, pelo menos, um terço dos membros da Comissão. 

3. As convocatórias são feitas com antecedência, em regra por 
escrito, com a indicação da proposta de agenda dos trabalhos. 

4. Qualquer membro da CNE pode propor ao Presidente a 
inclusão de pontos na proposta de agenda de trabalhos. 

ARTIGO 32 
Quorum e tomada de deliberações 

1. O plenário só pode reunir e deliberar validamente estando 
presente a maioria dos seus membros. 

2. Sem prejuízo da votação, quando necessário, a Comissão 
Nacional de Eleições cultiva o consenso na tomada das suas 
deliberações. 

3. Havendo votação, as deliberações são tomadas por maioria 
absoluta dos membros presentes, tendo o Presidente voto de 
qualidade em caso de empate. 

4. A votação segue a forma ordinária, de braço levantado. 
5. Recorre-se à votação quando, atento o disposto no artigo 3 

da Lei n° 4/99, se mostrem esgotados os fundamentos e argumentos 
das opiniões discordantes, sem consenso. 

6. Durante o processo de votação, fica interdita a saída dos 
membros da sala de sessões. 

ARTIGO 33 
Período de informações 

1. Em cada sessão, um período de cerca de trinta minutos é 
reservado à troca de informações entre os membros. 

2. As informações só podem ser objecto de aditamento, 
correcção, esclarecimento ou breve comentário. 

3. Os assuntos contidos nas informações prestadas podem ser 
agendados para posterior tratamento ou debate. 

ARTIGO 34 
"Diversos" 

1. No fim da sessão, pode haver lugar a um ponto designado por 
"Diversos". 

2. Os "diversos" devem ser especificados no momento de 
aprovação da agenda de trabalhos. 

3. Um "diverso" é um assunto pontual e breve não constante da 
agenda e que, em geral, não carece de ser agendado 
autonomamente. 

4. O "diverso" pode ser objecto de aditamento, esclareci-
mento, decisão ou orientação pontual. 

ARTIGO 35 
Uso da palavra 

1. Nas sessões da Comissão Nacional de Eleições, o uso da 
palavra é concedido aos vogais pela ordem das inscrições. 

2. É permitida, a todo o tempo, a troca do uso da palavra entre 
quaisquer oradores inscritos. 

3. Toda a intervenção deve ser feita de forma directa, objectiva 
e concisa. 

ARTIGO 36 
Ponto de ordem 

1. O ponto de ordem visa interromper o orador que se afaste do 
assunto em debate, ou para invocar o regimento. 

2. O ponto de ordem interrompe todos os procedimentos que no 
momento estiverem a decorrer, com excepção da votação. 

3. O membro que solicita o ponto de ordem deve mencionar 
directa e sucintamente os fundamentos do ponto de ordem. 

4. O Presidente decide imediatamente sobre a matéria do ponto 
de ordem. 

ARTIGO 37 
Encerramento da discussão 

1. Cabe ao Presidente encerrar a discussão do ponto da agenda, 
quando não haja mais pedidos de inscrição para uso da palavra, ou 
achando-se o assunto suficientemente debatido. 

2. Ao encerrar a discussão de cada ponto, o Presidente indica 
as principais conclusões e decisões. 

ARTIGO 38 
Decisões e seu registo 

1. As deliberações da Comissão Nacional de Eleições são 
registadas nas sínteses das sessões correspondentes. 

2. Determinadas deliberações são lavradas em livro próprio. 
3. São, nomeadamente, lavradas no livro referido no número 

anterior as deliberações relativas a: 
a) alterações ao regimento interno; 
b) calendário eleitoral, a elaborar pela própria Comissão; 
c) inscrição de partidos políticos, coligações de partidos e 

grupos de cidadãos para fins eleitorais; 
d) candidaturas definitivas às eleições legislativas e 

autárquicas; 
e) sorteio das listas de candidaturas; 
f ) alteração do período de votação por tempo não superior a 

um dia, nos termos da lei; 
g) recursos das decisões dos órgãos eleitorais; 
h) contas eleitorais; 
i) apuramento final dos resultados eleitorais. 

4. A Comissão Nacional de Eleições emite directivas e instruções 
para os órgãos de administração eleitoral em matéria de 
recenseamento e actos eleitorais. 



ARTIGO 39 
Secretariado das sessões 

1. As sessões plenárias da Comissão Nacional de Eleições são 
secretariadas pelo Secretariado da CNE. 

2. Por cada sessão de trabalho elabora-se uma síntese em 
conformidade com modelo aprovado pela CNE. 

3. As sínteses são apreciadas em plenário, no início dos 
trabalhos. 

4. As sessões da CNE podem ser registadas em fita magnética. 

SECÇÃO III 

Comissões de trabalho 
ARTIGO 40 

Tipo de comissões de trabalho 
1. A Comissão Nacional de Eleições tem as seguintes comissões 

permanentes: 
a) Comissão de Organização e Operações Eleitorais; 
b) Comissão de Assuntos Legais e Deontológicos; 
c) Comissão de Formação e Educação Cívica; 
d) Comissão de Administração e Finanças; 
e) Comissão de Relações Internas e Externas. 

2. O plenário da CNE pode criar comissões ad-hoc para acções 
específicas. 

ARTIGO 41 

Composição das comissões 

1. Cada comissão de trabalho é composta por um mínimo de 
dois vogais, que escolhem entre si o coordenador. 

2. Cada comissão estabelece o seu modo de funcionamento. 

ARTIGO 42 
Atribuições gerais das comissões 

Cabe, em geral, às comissões de trabalho: 
a) assegurar a preparação das decisões, o acompanhamento 

e controlo da execução de acções decorrentes da lei, do 
presente regimento e das deliberações da Comissão 
Nacional de Eleições, assim como das recomendações 
do Presidente da CNE; 

b) acompanhar e supervisar as actividades do STAE; 
c) emitir pareceres sobre relatórios e estudos produzidos 

pelo STAE e outras entidades, remetidos à Comissão 
Nacional de Eleições; 

d) apresentar relatórios das suas actividades à Comissão 
Nacional de Eleições. 

ARTIGO 43 
Atribuições da Comissão de Organização e Operações 

Eleitorais 
São, nomeadamente, atribuições da Comissão de Organização 

e Operações Eleitorais os assuntos respeitantes a: 
a) recenseamento eleitoral; 
b) organização e realização do escrutínio; 
c) comunicações do processo eleitoral; 
d) tratamento informatizado do processo eleitoral; 
e) transporte, protecção e toda a logística dos agentes 

eleitorais e do material eleitoral; 
f ) sala de operações da CNE. 

ARTIGO 44 
Atribuições da Comissão de Assuntos Legais e 

Deontológicos 
São, nomeadamente, atribuições da Comissão de Assuntos 

Legais e Deontológicos os assuntos respeitantes a: 
a) recursos em matérias de recenseamento e dos actos 

eleitorais; 
b) inscrição de partidos políticos, coligações de partidos e 

grupos de cidadãos para fins eleitorais; 
c) verificação da regularidade das candidaturas nas eleições 

legislativas e autárquicas; 
d) garantias de igualdade de oportunidade e tratamento das 

diversas candidaturas; 
e) conduta dos candidatos, partidos políticos, coligações de 

partidos e grupos de cidadãos proponentes durante as 
operações eleitorais; 

f) igualdade de tratamento dos cidadãos em todos os actos 
de recenseamento e dos processos eleitorais; 

g) participação de ilícitos eleitorais ao Ministério Público; 
h) casos de violação dos direitos dos membros da CNE, em 

particular os derivados do facto de pertencerem a este 
órgão. 

ARTIGO 45 
Atribuições da Comissão de Formação e Educação Cívica 

São, nomeadamente, atribuições da Comissão de Formação e 
Educação Cívica os assuntos respeitantes a: 

a) formação dos agentes eleitorais; 
b) divulgação e esclarecimento dos cidadãos e da sociedade 

em geral sobre o recenseamento e o sufrágio eleitorais; 
c) educação cívica dos cidadãos; 
d) edição e publicação de materiais de educação cívica. 

ARTIGO 46 
Atribuições da Comissão de Administração e Finanças 
1. São, nomeadamente, atribuições da Comissão de 

Administração e Finanças os assuntos respeitantes a: 
a) execução do orçamento dos órgãos eleitorais; 
b) execução do orçamento do processo eleitoral; 
c) observância das normas de gestão financeira e 

patrimonial; 
d) aquisição de equipamento e confecção de materiais 

eleitorais, incluindo os concursos; 
e) regularidade das contas eleitorais. 

2. Cabe à Comissão de Administração e Finanças acompanhar 
e controlar a execução do orçamento da CNE e do STAE. 

ARTIGO 47 
Atribuições da Comissão de Relações Internas e Externas 

São, nomeadamente, atribuições da Comissão de Relações 
Internas e Externas da CNE os assuntos respeitantes a: 

a) difusão das actividades e socialização dos órgãos eleitorais; 
b) articulação multifacetada com os partidos políticos, 

coligações de partidos políticos, grupos de cidadãos e 
outros intervenientes da sociedade civil em matéria 
eleitoral; 

c) articulação com outras instituições do Estado; 
d) articulação e intercâmbio com comissões e organizações 

congéneres; 
é) articulação com os doadores; 
f ) enquadramento, orientação e apoio aos observadores 

nacionais e estrangeiros; 
g) relações externas da Comissão Nacional de Eleições. 



SECÇÃO IV 

Presidente 

ARTIGO 48 

Competências 

1. Compete, nomeadamente, ao Presidente da Comissão 
Nacional de Eleições: 

a) representar a CNE; 
b) convocar, propor a agenda e presidir as sessões da CNE; 
c) advertir e retirar a palavra ao membro que se afaste da 

matéria em debate; 
d) coordenar as actividades do órgão; 
e) designar pontualmente quem o represente em actividades 

específicas em caso de ausência ou impedimento; 
f ) fazer executar as decisões da Comissão Nacional de 

Eleições; 
g) dirigir-se ao público e à comunidade, nacional e interna-

cional, designadamente, através de entrevistas e 
conferências de imprensa. 

2. O Presidente da CNE despacha com o Director-Geral do 
STAE em matérias da responsabilidade deste órgão. 

3. Ouvidos os restantes membros, o Presidente da CNE pode 
designar grupos de trabalho para estudos ou acções pontuais, 
sendo os resultados apreciados em plenário. 

ARTIGO 49 
Trabalho com os coordenadores das comissões 

1. No quadro da coordenação das actividades da CNE, o 
Presidente reúne regularmente com os coordenadores das 
comissões de trabalho. 

2. As reuniões de coordenação podem ser utilizadas para a pre-
paração da proposta de agenda de trabalhos e de encontros com 
dirigentes do Estado, partidos políticos e coligações ou com 
outras entidades. 

ARTIGO 50 

Representações e delegações encabeçadas pelo Presidente 

Quando convenha ao órgão, o Presidente da Comissão Nacional 
de Eleições faz-se acompanhar por membros da CNE e quadros 
do STAE, em consonância com as missões ou actividades a 
realizar. 

ARTIGO 51 

Substituição por ausências e impedimentos 
1. Em caso de ausência ou impedimento, o Presidente designa 

o seu substituto de entre os membros da Comissão Nacional de 
Eleições. 

2. Para além de presidir às sessões plenárias, o substituto do 
Presidente dá andamento aos assuntos correntes da Comissão 
Nacional de Eleições. 

3. O substituto do Presidente só tem voto de qualidade, em caso 
de empate, quando a Comissão tenha de deliberar sobre assuntos 
urgentes e inadiáveis. 

ARTIGO 52 

Secretariado da CNE 

1. A Comissão Nacional de Eleições tem um secretariado 
como estrutura de apoio e assistência directa às suas actividades. 

2. O Secretariado da CNE assegura o apoio técnico-admi-
nistrativo, logístico e protocolar, organiza as sessões plenárias e 
assiste as comissões de trabalho da Comissão Nacional de Eleições 
e os seus membros. 

3. O Secretariado organiza e administra a biblioteca da CNE, 
conserva e assegura nos termos da lei o correcto tratamento da 
documentação eleitoral. 

4. O Secretariado da CNE é dirigido por um Secretário, de nível 
adequado à funcionalidade do órgão. 

5. O Secretariado da CNE inclui o secretário do Presidente da 
Comissão Nacional de Eleições. 

ARTIGO 53 
Sala de operações 

1. Para uma eficiente coordenação do processo eleitoral, a 
Comissão Nacional de Eleições tem uma sala de operações. 

2. A sala de operações é alimentada, designadamente, pelas 
comissões de trabalho e pelos diversos órgãos de administração 
eleitoral. 

3. A sala de operações funciona de acordo com normas 
aprovadas pela CNE. 

SECÇÃO V 
Porta - voz 

ARTIGO 54 

Designação do porta - voz 

1. A Comissão Nacional de Eleições tem um porta-voz. 
2. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições é escolhido 

de entre e pelos seus membros. 

ARTIGO 55 
Atribuições do porta - voz 

1. E da responsabilidade do porta-voz da Comissão Nacional 
de Eleições, assistido pelo Gabinete de Imprensa do STAE, 
difundir, com objectividade e isenção, os actos e deliberações da 
CNE através dos órgãos de comunicação social. 

2. Consoante a matéria objecto de encontro com os órgãos de 
comunicação social, o porta-voz poderá, quando necessário, 
solicitar pontualmente ao Presidente a indicação de qualquer 
outro membro para o apoiar. 

3. O porta-voz da CNE supervisa o funcionamento do Gabinete 
de Imprensa. 

ARTIGO 56 
Intervenção pública dos membros 

1. Assumindo e respeitando as decisões e o entendimento da 
Comissão Nacional de Eleições, os membros poderão, em matérias 
específicas, prestar declarações e esclarecimentos através dos 
órgãos de comunicação social. 

2. A intervenção pública dos membros da CNE pode ter lugar 
por indicação do Presidente do órgão. 

3. A nenhum membro da Comissão Nacional de Eleições é 
permitido conceder entrevistas ou dar quaisquer informações 
sobre matérias pendentes. 

CAPÍTULO VI 
Deveres e direitos dos membros da CNE 

ARTIGO 57 
Deveres dos membros 

1. A todo o membro da Comissão Nacional de Eleições cumpre 
o dever de exercer as suas funções com espírito de iniciativa, 
correcção e elevado sentido de disciplina. 

2. São, nomeadamente, deveres dos membros da Comissão 
Nacional de Eleições: 

a) actuar com equilíbrio, objectividade e independência em 
relação aos partidos políticos e outras forças sociais no 
desempenho das suas funções; 



b) primar por alto sentido de responsabilidade no tratamento 
dos assuntos e na execução das tarefas; 

c) não exercer actividades por natureza incompatíveis com 
a qualidade de membro da CNE ou com a dignidade do 
órgão; 

d) no contacto com os meios de comunicação social e com 
o público em geral, não emitir opiniões pessoais sobre 
os órgãos eleitorais, suas decisões e actividades; 

e) desempenhar com zelo as funções que lhe sejam atribuídas 
pela CNE ou pelo Presidente desta; 

f) guardar sigilo sobre assuntos de que tome conhecimento 
no exercício das suas funções; 

g) concorrer de todas as formas para o sucesso dos trabalhos 
e o prestígio da Comissão Nacional de Eleições. 

3. Quando a conduta e postura de um membro da CNE se 
mostrar incompatível com o cargo, o Presidente, em primeiro 
lugar, e o órgão, em caso de necessidade, far-lhe-ão o necessário 
reparo. 

ARTIGO 58 
Direitos dos membros 

1. São direitos dos membros da Comissão Nacional de Eleições: 
a) possuir o cartão de identificação oficial de membro da 

CNE; 
b) usar da palavra nas sessões da CNE, devendo limitar as 

suas intervenções às questões em apreço; 
c) formular ou responder a pedidos de esclarecimento; 
d) livre acesso aos locais onde estejam a decorrer operações 

eleitorais; 
e) ter condições de trabalho condignas; 
f ) receber o subsídio fixado nos termos da lei; 
g) outras regalias decorrentes do seu estatuto, tais como, 

transporte, protecção e segurança, passaporte 
diplomático e assistência médica e medicamentosa. 

2. O membro da Comissão Nacional de Eleições não deve ser 
prejudicado nos seus direitos pelo facto de pertencer a este órgão. 

ARTIGO 59 
Faltas e ausências 

1. As faltas às sessões e demais trabalhos são prontamente 
justificadas pelos vogais perante o Presidente da Comissão 
Nacional de Eleições. 

2. Quando a ausência for previsível, deve a mesma ser 
previamente comunicada ao Presidente. 

CAPÍTULO VII 
Articulação da CNE com o STAE 

ARTIGO 60 
Relacionamento da CNE com o STAE 

1. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral 
subordina-se funcionalmente à Comissão Nacional de Eleições. 

2. A Comissão Nacional de Eleições orienta, acompanha e 
controla a actividade do STAE. 

3. A subordinação funcional à CNE implica, para o STAE, nos 
termos gerais da legislação, e entre outros aspectos: 

a) manter a CNE informada, com dados actualizados, acerca 
de matérias do seu domínio que sejam da 
responsabilidade executiva do STAE; 

b) acatar, a todos os níveis, as directivas metodológicas e 
instruções dimanadas da CNE em matéria de operações 
de recenseamento e dos actos eleitorais; 

c) a obrigatoriedade de consultar prioritariamente a CNE em 
todas as questões relacionadas com as operações 
referidas na alínea anterior. 

4. No âmbito da direcção e supervisão do STAE, o plenário da 
Comissão Nacional de Eleições goza das seguintes prerrogativas, 
nos termos gerais da legislação: 

a) providenciar, sempre que se imponha, no sentido do 
apetrechamento do quadro de direcção e chefia, bem 
como do quadro técnico-administrativo do STAE; 

b) apreciar e louvar a dedicação e o bom desempenho de 
dirigentes, quadros e trabalhadores do STAE; 

c) admoestar qualquer dirigente, funcionário ou técnico do 
STAE; 

d) chamar a atenção do Director-Geral para o adequado e 
imediato tratamento dos casos de grave violação dos 
deveres profissionais ou de conduta pessoal que ocorram 
no STAE; 

e) solicitar a intervenção da entidade que superintende na 
Função Pública ena Administração Locai em ordem ao 
bom funcionamento e disciplina no STAE. 

5. A CNE tem o ónus de concorrer para a melhoria das 
condições de trabalho no STAE. 

ARTIGO 61 
Participação da Direcção do STAE no plenário 

1. O Director-Geral do Secretariado Técnico de Administração 
Eleitoral e os respectivos Directores Gerais Adjuntos têm assento 
na Comissão Nacional de Eleições, mas sem direito a voto, nos 
precisos termos do disposto no artigo 19 da Lei n° 4/99. 

2. Precedendo autorização do plenário da CNE, a Direcção-
Geral pode fazer-se assistir por quadros do STAE e outro pessoal 

especializado. 
ARTIGO 62 

Relacionamento das comissões da CNE com o STAE 
1. No desempenho das suas funções, as comissões de trabalho 

da CNE acompanham e controlam o trabalho do STAE. 
2. As comissões de trabalho acompanham e controlam as 

actividades do STAE através de: 
a) relatórios e estudos remetidos à Comissão Nacional de 

Eleições; 
b) articulação directa com as diversas áreas de actividade do 

STAE; 
c) participação das comissões da CNE em reuniões de 

balanço do STAE. 

CAPÍTULO VIII 
Articulação da CNE com outras instituições e entidades 

ARTIGO 63 
Princípio geral 

Em assuntos da sua competência, a Comissão Nacional de 
Eleições articula-se directamente com os órgãos de soberania do 
Estado e demais entidades. 

ARTIGO 64 
Relacionamento com o Conselho Constitucional 

1. O Conselho Constitucional aprecia, em última instância, as 
reclamações eleitorais. 

2. O Conselho Constitucional valida e proclama os resultados 
finais do processo eleitoral, 

3. Compete à Comissão Nacional de Eleições a centralização e 
divulgação dos resultados obtidos em cada Província pelos 
candidatos às eleições presidenciais, o apuramento e a divulgação 
dos resultados gerais das eleições legislativas e autárquicas, assim 
como a distribuição dos mandatos. 



4. Da centralização e do apuramento nacional são imediatamente 
lavradas actas, onde constem os resultados apurados, as 
reclamações, os protestos e os contraprotestos apresentados e as 
decisões que sobre os mesmos tenham sido tomadas. São 
imediatamente enviados exemplares dessas actas ao Conselho 
Constitucional e, ainda, ao Presidente da República, ao Presidente 
da Assembleia da República, quanto às legislativas. 

5. O Conselho Constitucional, após deliberar sobre as recla-
mações ou recursos, procede ao apuramento das eleições 
presidenciais e à apreciação da acta das eleições legislativas para 
efeitos de validação. 

6. Os recursos das deliberações da Comissão Nacional de 
Eleições ao Conselho Constitucional são instruídos e tramitados 
em conformidade com o fixado na lei, na base de formulários 
aprovados. 

ARTIGO 65 
Participação dos membros 

Nos encontros com os partidos políticos, coligações de partidos 
e outras entidades públicas ou privadas, o Presidente da Comissão 
Nacional de Eleições pode fazer-se acompanhar por membros 
deste órgão, em consonância com a natureza e objectivos desses 
encontros. 

CAPÍTULO IX 

Disposições finais 

ARTIGO 66 

Observância do regimento a todos os níveis 

Até à aprovação do regulamento geral dos órgãos de apoio da 
CNE, as comissões provinciais e as comissões de eleições distritais 
e de cidade observarão, com as necessárias adaptações, o disposto 
no presente Regimento no que concerne à sua articulação com o 
STAE e com outras instituições e entidades. 

ARTIGO 67 
Revisão do Regimento 

O presente Regimento poderá ser revisto sempre que necessário. 

ARTIGO 68 

Resolução de dúvidas 

As dúvidas que surgirem na aplicação do presente Regimento 
serão resolvidas pelo plenário da Comissão Nacional de Eleições. 




