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DIRECTIVA Nº 01//CNE/2011
1
(CO
OMPOSIÇÃ
ÃO E FUNCIONAME
ENTO DOS
S GRUPOS
S DOS ÓRGÃOS LOCAIS
NA SUP
PERVISÃO DA ACTU
UALIZAÇÃ
ÃO DO REG
GISTO ELE
EITORAL)
Conssiderando a necesssidade de se estab
belecer oss princípio
os reitoress para
ento dos grupos
comp
posição e funcionam
f
g
de supervisão
s
para os acctos materriais do
regissto eleitora
al nos esccalões pro
ovincial e municipal dos órgão
os da Com
missão
Nacional Eleito
oral, que occorre anualmente;
endo necesssidade de
e se uniform
mizar o pro
ocesso de supervisão
o da actuallização
Have
e un
niformizar os proced
dimentos metodológ
gicos de a
actuação das equip
pas de
supe
ervisão noss diferentess escalões;
Nos termos da
a alínea I)) do Artigo
o 155º da
a Lei nº 6//05 de 10
0 de Agostto (Lei
oral), com
m base na alínea I) do Artigo
o 13º do R
Regulamen
nto da Esstrutura
Eleito
Orga
anização e Funcionam
mento, o P
Plenário da Comissão
o Nacional Eleitoral de
elibera
o seg
guinte:
1º
ARTIGO 1
p
a composição e
reitores da
A prresente dirrectiva, vissa estabelecer os princípios
funciionamento dos grup
pos de su
upervisão para os a
actos de actualizaçção do
Registo Eleitora
al nos esca
alões provincial e mu
unicipal doss órgãos da CNE.

ARTIGO 2
2º
(COMPOSIÇÃO DA
AS EQUIPA
AS DE SUPERVISÃO
O NOS DIF
FERENTES
S
ESCAL
LÕES DOS
S ÓRGÃOS
S LOCAIS DA CNE)
1. A compo
osição dass equipas d
de supervissão, a níve
el dos esca
alões dos órgãos
ó
locais da
a CNE, são
o instituída
as em (2) d
dois níveis:
a) Esccalão Provvincial
b) Esccalão Municipal
2. As equipas de supervisão
o do esca
alão provincial são
o constituíídas e
Comissário
os, podend
do incluir re
esponsáveis e técnicos dos
coordenadas por C
missão Provvincial Eleiitoral.
serviçoss que integram a Com

3
3. As equipas de supervisão
o de esca
alão municipal são
o constituíídas e
coordenadas pelo
os membro
os do Gabinete Mu
unicipal Eleitoral, po
odendo
incluir rresponsáve
eis dos serviços
s
que integra
am o Gab
binete Mu
unicipal
Eleitoral.

ARTIG
GO 3º
(ÓRGÃOS
S INTERNO
OS DAS E
EQUIPAS D
DE SUPER
RVISÃO)
órgãos inte
ernos das equipas de
e supervisão do esccalão provincial e
1. Os ó
muniicipal são constituídas por um
m Coorden
nador, coa
adjuvado p
por um
Coorrdenador A
Adjunto e o Secretário
o.
guintes:
2. São tarefas do Coordenador as seg
a)
b)
c)
d)
e)

C
Coordenaçã
ão;
O
Organização;
P
Programaçã
ão;
P
Planificação
o e,
A
Articulação das interve
enções com
m outros órgãos
ó
e membros.

3. O Co
oordenado
or Adjunto é o substtituto do coordenado
or durante a sua
ausê
ência ou impossibiliidade de se deslo
ocar até a adminisstração
muniicipal, com
munal e ou Brigada
B
de
e Registo E
Eleitoral.
ecretário é o que se o
ocupa dass tarefas ad
dministrativvas da equ
uipa de
4. O Se
supe
ervisão, com
m destaque para a elaboração
e
dos relató
órios, das a
actas e
de ou
utros documentos afiins.

ARTIGO 4
4º
(TAREF
FAS DAS EQUIPAS DE SUPERVISÃO)
São tare
efas das eq
quipas de ssupervisão
o as seguin
ntes:
a) Efecttuar visitass de consta
atação aos locais de registo, pa
ara monitorrização
de to
odos os acctos de exxecução do
o registo e
eleitoral pe
elas brigad
das, de
acord
do com a le
egislação;
b) Identtificar erro
os de proccedimentoss e aconsselhar a m
melhor form
ma de
execcução;
c) Elabo
orar relatório após ca
ada visita.

ARTIG
GO 5º
(ELEMENTOS DO
O RELATÓ
ÓRIO)
âmbito dass tarefas das equipas de supe
ervisão devvem elaborrar um
1. No â
relató
ório em pa
apel A4, contendo os seguintes elementoss:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

L
Local de Su
upervisão;
T
Tempo de Supervisão
S
o;
C
Composiçã
ão da equip
pa de supe
ervisão (nom
me e funçã
ão)
Partidos Políticos que
e fiscalizam
m;
O
Organizaçõ
ões naciona
ais e intern
nacionais q
que observvaram;
A
Administraçções municcipais e comunais fiscalizadas;
D
Dificuldade
es encontra
adas no terrreno;
P
Por que me
eio foi feita a prova de
e identidad
de do cidad
dão;
E
Em que unidades geo
ográficas fo
oi feito o R
Registo Eleiitoral;
Q
Quais as áreas de
e maior d
dificuldade de acessso da En
ntidade
R
Registadora
a.
ARTIGO 6
6º
DAS E OMISSÕES)
(DÚVID

As d
dúvidas e o
omissões resultantess da interp
pretação e da aplicação da pre
esente
Direcctiva serão
o resolvidass pelo Plen
nário da Co
omissão Na
acional Ele
eitoral.
ANDA AOS
S 7 DE AB
BRIL DE 20
011
LUA

P
P´lo Plenário
_____
__________
_________
_________
_______
Dra. Suza
ana Antóniio da Conc
ceição Nic
colau Inglê
ês
((Presidentte)

