Queixa/Reclamação Relativa à Campanha Eleitoral
Keixa / Reklamasaun kona ba Kampaña Eleitoral
Form. 2

Queixa/Reclamação – Keixa/Reklamasaun
No./
A preencher pelo requerente/reclamante – Atu ema ne’ebe reklama preenxe
Pessoa singular/representante pessoa colectiva – Ema individual / Ema mak reprezenta grupu
Portuguese/Tetum

Municipio
Suco/Suku:
Nome do Requerente/Reclamante (pessoa singular ou colectiva) Naran reklamante (ema individual ka grupu):
Número de cartão eleitoral – Numeru kartaun eleitoral:
Morada – Hela fatin:
Contacto – Kontaktu:
Data e Hora – Loron/Oras:
Causa Relativa a – Kauza relativu ba:

















Colocação de materiais de propaganda eleitoral em lugar proibido – Material propaganda taka iha fatin proibidu
Realização de actividades de campanha fora do período de tempo estipulado – Aktividade kampaña liu tempu
Limitação/censura da liberdade de expressão – Limita/sensura liberdade atu koalia
Limitação/proibição da liberdade de reunião – Limita/bandu la bele reuni
Uso de linguagem incitadora da violência ou difamatória – Uza lia fuan a’at hodi provoka violensia
Uso de linguagem discriminatória – Uza lia fuan diskriminatoria
Utilização ilícita de materiais de propaganda eleitoral – Utiliza propaganda eleitoral mak lei bandu
Utilização ilícita de nomes ou símbolos das instituições do Estado – Utiliza naran ka simbolu instituisaun Estadu
nia mak lei bandu
Imparcialidade dos meios de comunicação social públicos – Imparsialidade meius komunikasaun sosial publiku
Igualdade de acesso aos meios de comunicação públicos e privados – Igualdade ba asesu iha media publiku no
privadu
Distribuição do tempo de antena – Fahe tempu antena nian
Utilização espaços públicos – Utilizasaun fatin publiku
Imparcialidade das instituições e funcionários públicos – Imparsialidade husi instituisaun no funsionariu publiku
Uso dos bens públicos e património do Estado – Uza bens publiku no patrimoniu Estadu nian
Financiamentos proibidos – Finansiamentu mak lei bandu
Outros – Bu’at seluk

Descrição da ocorrência – Faktus:

Pedido – Pedidu (husu):

Data e hora da ocorrência – Loron no oras okorensia:
Data e assinatura do requerente/reclamante – Loron no asinatura reklamante nian:
Dados/ Morada/Assinatura do representante – Dadus/Hela Fatin representante
Dados/Morada/Assinatura das testemunhas (mínimo de duas) – Dadus/Hela Fatin testemuña sira nian (mínimu nain
rua):
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A preencher pelos serviços da CNE – Ne’e sei hakerek husi CNE:

Decisão – Desizaun:

Fundamentos – Fundamentasaun:

Data:

Assinatura

Comissário e/ou Delegado CNE
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