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Despacho nº 57/2010/PRES
Nomea em comissão de serviço a pessoa abaixo designada
para o cargo que indica, do grupo de pessoal de apoio aos
membros da Mesa do Parlamento Nacional
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Despacho nº 56 /PRES/2010
No uso da competência que me confere o artigo 24º, no. 1, da
Lei de Organização e Funcionamento da Administração
Parlamentar (LOFAP), Lei nº 15/2008, de 24 de Dezembro,
combinado com o Artigo 15º. do Regimento do Parlamento
Nacional, exonero, a seu pedido e nos termos do artigo 117°
do Estatuto da Função Pública, Lei n°.8/2004 de 16 de Junho,
o funcionário Gracindo de Jesus titular do no. de funcionário
3200
Publique-se no Jornal da República

No uso da competência que me confere o artigo 65º da Lei de
Organização e Funcionamento da Administração Parlamentar
(LOFAP), Lei nº 15/2008, de 24 de Dezembro, e para efeitos do
que dispõe o mesmo artigo, o Senhor Zeluis Exposto para
cargo de motorista da Secretária da mesa, Dep. Maria da Costa
Exposto, do grupo de pessoal de apoio aos membros da Mesa
do Parlamento Nacional, salário correspondente ao grau F,
com efeitos a partir de 1 de Maio de 2010.
Sede do Parlamento Nacional, em Dili, 4 de Maio de 2010.
Publique-se no Jornal da República.
O Presidente do Parlamento Nacional,

Fernando La Sama de Araújo

Despacho nº 58/2010/PRES
Nomea em comissão de serviço a pessoa abaixo designada
para o cargo que indica, do grupo de pessoal de apoio aos
membros da Mesa do Parlamento Nacional
No uso da competência que me confere o artigo 65º da Lei de
Organização e Funcionamento da Administração Parlamentar
(LOFAP), Lei nº 15/2008, de 24 de Dezembro, e para efeitos do
que dispõe o mesmo artigo, o Senhor Miguel Asqueli para
cargo de motorista da Secretária da mesa, Dep. Maria Terezinha
Viegas, do grupo de pessoal de apoio aos membros da Mesa
do Parlamento Nacional, salário correspondente ao grau F,
com efeitos a partir de 1 de Maio de 2010.
Sede do Parlamento Nacional, em Dili, 5 de Maio de 2010.

Dili, 29 de Abril de 2010.

Publique-se no Jornal da República.

O Presidente do Parlamento Nacional

O Presidente do Parlamento Nacional,

Fernando La Sama de Araújo

Fernando La Sama de Araújo
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DESPACHO MINISTERIAL NO. 20/ 2010
de 5 de Maio de 2010

Com a finalização da requalificação do Mercado Municipal de
Díli - Centro de Convenções de Dili (Dili Convention Centre),
é urgente que sejam impostas regras de utilização das
instalações, para que a gestão do Centro seja equilibrada e
justa para os utentes que necessitem de utilizar o Centro de
Convenções.
Deste modo, determina o Ministro de Turismo, Comércio e
Indústria o seguinte:

•

•

Todos os pedidos de utilização para eventos oficiais e
sociais terão que ser dirigidos e encaminhados para o Gestor
do Centro de Convenções de Díli (Mercado Municipal),
Caicoli, Díli;
A utilização das instalações deverá reger-se pelo seguinte:
o Uma carta de pedido ao Gestor para utilização do espaço;
o Preenchimento dum formulário fornecido pela gestão
do Centro;
o

Pagamento adiantado do aluguer segundo os preços
indicados;

Considerando o relatório da Inspecção-Geral do Estado que
apurou irregularidades no Programa de Treinamento dos
funcionários da Direcção Nacional de Desenvolvimento Rural, do Ministério da Economia e Desenvolvimento;
Considerando que compete ao Presidente da Comissão da
Função Pública a instalação de procedimento administrativo
disciplinar, em razão da delegação contida na decisão número
20/2009, de 22 de Outubro da Comissão da Função Pública.
Considerando a existência de indícios de conduta irregular
por parte de funcionários da Direcção Nacional de Desenvolvimento Rural do Ministério da Economia e Desenvolvimento,
responsáveis pela organização do programa de treinamento.
Assim o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previstas no artigo 15 da Lei nº 7/
2009, de 15 de Julho, decide:
1) Determinar a abertura de procedimento disciplinar contra
os seguintes funcionários do Ministério da Economia e
Desenvolvimento:
- João Fernandes dos Reis Amaral;
- Olderico Lopes;
- Moisés L. Salsinha;

o Pagamento duma caução de 10% do total do aluguer,
que será reembolsado após o evento, caso não exista
quaisquer danos ou faltas de material existentes nas
instalações;
o O aluguer das instalações é composto por vários preços:

- Martinho de Araújo;
- Maria da Estrela R. de Fátima;
- Adety Fernandes; e
- Manuela Soares Faria

n

Palco ao ar livre

USD 2000 por dia

2) Designar o director da Direcção Nacional de Disciplina e
Processo Administrativo como instrutor do processo.

n

Sala Grande de Conferências

USD 3000 por dia

Publique-se.

n

Sala Pequena de Conferências

USD 1500 por dia

n

Pavilhões exteriores (cada um) USD 1000 por dia

n

Cada Barraca exterior

USD 40 por dia

o O aluguer do espaço não inclui serviço de "catering".
Os interessados deverão contactar as empresas nessa
área;

Dili, 28 de Abril de 2010.

Libório Pereira
Presidente da CFP

o Os preços indicados entrarão em funcionamento logo
após a conclusão final das obras, incluindo a instalação
do gerador.
O presente Despacho será publicado no Jornal da República
de Timor-Leste, de acordo com a Lei No. 1/2002 de 7 de Agosto
de 2002 sobre publicação de actos.
Publique-se.

Despacho nº 36/2010/PCFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder licença com vencimentos para fins de estudos, nos
termos da decisão nr. 19/2009, de 22 de Outubro.

Díli, 5 de Maio de 2010

Considerando a concordância do Diretor-Geral Interino dos
Serviços Corporativos do Ministério das Finanças, manifestada
no ofício n. 259/DGSC/MF/2010 de 23 de Março.

Gil Da Costa A. N. Alves, MBA
Ministro do Turismo, Comércio e Indústria

Considerando o que dispõe o artigo 53º, inciso I , "f", do
Estatuto da Função Pública;
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Considerando que o objecto do evento de capacitação guarda
relação com a função desempenhada pelo funcionário.

Decisão nº 48/2010/CFP

Assim o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previstas no artigo 15 da Lei nº 7/
2009, de 15 de Julho, e atendendo o disposto no artigo 7º da
mesma Lei, decide:

Considerando que nos termos da Lei nr. 7/2009, de 15 de Julho,
compete à Comissão da Função Pública realizar os recrutamentos, nomeações e promoções no sector público;

Conceder licença com vencimento para fins de estudo, pelo
período de 27 de Abril de 2010 a 27 de Maio de 2011 ao Técnico
Profissional do Grau C Rui Manoel Freitas do Ministério das
Finanças.

Considerando a informação do Director-Geral do Secretariado
da CFP;
Considerando que nos termos do Artigo 19º da Lei Nº 8/2004,
os cargos de chefia são exercidos em comissão de serviço;
Considerando o resultado do processo de selecção por mérito
realizado pelo Secretariado da CFP;

Publique-se.
Dili, 29 de Abril de 2010.

Assim a Comissão da Função Pública, no uso das competências próprias previstas na letra "a" do número 2 , do artigo 5º ,
da Lei nº 7/2009, de 15 de Julho, decide:

Libório Pereira
Presidente da CFP

Nomear o Técnico Superior do Grau B JOSÉ PEREIRA
VICENTE para, em comissão de serviço e pelo prazo de dois
anos, exercer o cargo de Chefe do Departamento de Pesquisa
da Direcção Nacional de Formação e Desenvolvimento do
Secretariado da Comissão da Função Pública.
Dili, 07 de Maio de 2010.

Despacho nº 37/2010/PCFP

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder licença com vencimentos para fins de estudos, nos
termos da decisão nr. 19/2009, de 22 de Outubro.

Libório Pereira
Presidente da Comissão da Função Pública

Considerando a concordância da Diretora-Geral dos Serviços
Corporativos do Ministério das Finanças, manifestada no ofício
n. 385/DGSC/MF/2010 de 26 de Abril.
Considerando o que dispõe o artigo 53º, inciso I , "f", do
Estatuto da Função Pública;
Considerando que o objecto do evento de capacitação guarda
relação com a função desempenhada pelo funcionário.
Assim o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previstas no artigo 15 da Lei nº 7/
2009, de 15 de Julho, e atendendo o disposto no artigo 7º da
mesma Lei, decide:
Conceder licença com vencimento para fins de estudo, pelo
período de 01 de Maio de 2010 a 30 de Junho de 2012 a Técnico
Profissional do Grau D Luísa Albertina Fraga do Ministério
das Finanças.
Publique-se.
Dili, 30 de Abril de 2010.

Libório Pereira
Presidente da CFP
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