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Despacho nº 69/2011/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 Nixon Jaime Exposto
Galucho para cargo de Secretário 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 E, com efeitos a partir de 15 de Março
de 2011.

Sede do Parlamento Nacional, em Dili, 1 de Março de 2011.

Publique-se no Jornal da República.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Fernando La Sama de Araújo

Despacho nº  70  /2011/PRES

Nomeia 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 64º 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 David da Silva para cargo
de Secretário do Vice-Presidente, Dep. Maria Paixão da Costa,
do grupo de pessoal de apoio aos membros da Mesa do
Parlamento Nacional, salário correspondente ao grau D, com
efeitos a partir de 1 de Março de 2011.

Publique-se no Jornal da República.

Sede do Parlamento Nacional, em Dili,  1 de Março de 2011.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Fernando La Sama de Araújo
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Decisão nº 213/2011/CFP

Considerando a decisão Nº 168/2011, de 13 de Janeiro, que
aplicou a pena de 150 dias de suspensão a Ivone Soares da
Costa Lopes;

Considerando o recurso interposto no prazo legal;

Considerando que o recurso não apresenta novos argumentos
para a reconsideração da decisão pela Comissão da Função
Pública, limitando-se a afirmar a inexistência de desvio de
conduta;

Assim, a Comissão da Função Pública, no uso das competên-
cias próprias previstas na letra h) do número 1 , do artigo 5º da
Lei nº 7/2009, de 15 de Julho, decide indeferir o recurso
disciplinar e manter a pena de 150 dias de suspensão a IVONE
SOARES DA COSTA LOPES, do Ministério da Agricultura e
Pescas.

Comunique-se à investigada e ao Ministério da Agricultura e
Pescas.

Publique-se.

Dili, 21 de Fevereiro de 2011.

Libório Pereira
Presidente da Comissão da Função Pública

Decisão nº 214/2011/CFP

Considerando a decisão Nº 168/2011, de 13 de Janeiro, que
aplicou a pena de 240 dias de suspensão a Caetano dos Santos
Cristovão;

Considerando o recurso interposto no prazo legal;

Considerando que o recurso não apresenta novos argumentos
para a reconsideração da decisão pela Comissão da Função
Pública, limitando-se a afirmar que não era responsável pelos
recursos dos projectos;

Assim, a Comissão da Função Pública, no uso das competên-
cias próprias previstas na letra h) do número 1 , do artigo 5º da
Lei nº 7/2009, de 15 de Julho, decide indeferir o recurso
disciplinar e manter a pena de 240 dias de suspensão a
CAETANO DOS SANTOS CRISTÓVÃO, do Ministério da
Agricultura e Pescas.

Comunique-se ao investigado e ao Ministério da Agricultura e
Pescas.

Publique-se.

Dili, 21 de Fevereiro de 2011.

Libório Pereira
Presidente da Comissão da Função Pública

Decisão nº  215/2011/CFP

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

Considerando a informação do Gabinete do Primeiro-Ministro
da necessidade de estender a comissão de serviço do ocupante
do cargo de director-geral na estrutura do Gabinete;

Considerando a decisão da Comissão da Função Pública, na
5a Sessão Extraordinária de 03 de Fevereiro de 2010 e conforme
as razões de justificativa constantes na acta da referida sessão
extraordinária;

Considerando a delegação contida na Decisão Nº 126/2010,
tomada na 16a Reunião extraordinária, de 11 de Outubro

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

Estender pelo prazo de dois anos a comissão de serviço do
Técnico Superior do Grau A  FLÁVIA  DE JESUS SERENO
como Directora-Geral do Gabinete do Primeiro-Ministro.

Díli, 22 de Fevereiro de 2011.

Libório Pereira
Presidente da Comissão da Função Pública

Decisão nº  216/2011/CFP

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

Considerando o afastamento da Directora Nacional de
Planeamento e Gestão da Função Pública por período superior
a quatro meses a fim de frequentar curso de aperfeiçoamento;

Considerando o que dispõe o artigo 24o do Decreto-Lei Nº 27/
2008, de 11 de Agosto;

Considerando a delegação da Comissão da Função Pública ao
seu Presidente, nos termos da Decisão Nº 126/2010, de 11 de
Outubro.

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

NOMEAR ANITA TAVARES DE JESUS para exercer em
substituição, de 24 de Fevereiro até 04 de Julho, o cargo em
comissão de serviço de Directora Nacional de Planeamento e
Gestão da Função Pública, do Secretariado da Comissão da
Função Pública.

Díli, 22 de Fevereiro de 2011.

Libório Pereira
Presidente da Comissão da Função Pública
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NOME CARGO EM COMISSÃO 
Domingos da Conceição Administrador do Distrito de Liquiçá 
Aurendino Afonso dos Santos Secretário Distrital do Distrito de Liquiçá 
Gaspar Henrique da Silva Secretário Distrital do Distrito de Manatuto 
 

Decisão nº  217/2011/CFP

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

Considerando a informação do Ministério da Administração
Estatal e Ordenamento do Território da necessidade de preen-
cher cargos na estrutura da Administração Distrital;

Considerando a decisão da Comissão da Função Pública, na
5a Sessão Extraordinária de 03 de Fevereiro de 2010 e conforme
as razões de justificativa constantes na acta da referida sessão
extraordinária;

Considerando a delegação contida na Decisão Nº 126/2010,
tomada na 16a Reunião extraordinária, de 11 de Outubro;

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

Nomear os seguintes funcionários para, pelo prazo de dois
anos, exercer em comissão de serviço os seguintes cargos:

Díli, 23 de Fevereiro de 2011.

Libório Pereira
Presidente da Comissão da Função Pública

Decisão nº  218/2011/CFP

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

Considerando a informação do Ministério da Administração
Estatal e Ordenamento do Território da necessidade de
preencher cargos na estrutura da Administração Estatal;

Considerando a decisão da Comissão da Função Pública, na
5a Sessão Extraordinária de 03 de Fevereiro de 2010 e conforme
as razões de justificativa constantes na acta da referida sessão
extraordinária;

Considerando a delegação contida na Decisão Nº 126/2010,
tomada na 16a Reunião extraordinária, de 11 de Outubro;

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

Nomear TITO BARROS JONG para exercer o cargo de

Adjunto do Inspector-Geral do Ministério da Administração
Estatal e Ordenamento do Território

Díli, 28 de Fevereiro de 2011.

Libório Pereira
Presidente da Comissão da Função Pública

Decisão nº  219/2011/CFP

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

Considerando a informação da Universidade Nacional de Timor
Lorosa’e da necessidade de preencher cargo de chefia na
estrutura da Universidade;

Considerando a decisão da Comissão da Função Pública, na
5a Sessão Extraordinária de 03 de Fevereiro de 2010 e conforme
as razões de justificativa constantes na acta da referida sessão
extraordinária;

Considerando a delegação contida na Decisão Nº 126/2010,
tomada na 16a Reunião extraordinária, de 11 de Outubro

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:

Nomear LUCAS SOUSA para em comissão de serviço e pelo
período de dois anos, exercer o cargo de Chefe do Departa-
mento de Comércio e Turismo da Faculdade de Economia da
UNTL.

Díli, 28 de Fevereiro de 2011.

Libório Pereira
Presidente da Comissão da Função Pública

Decisão nº  220/2011/CFP

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

Considerando a informação do Ministério das Finanças da
necessidade de preencher em substituição cargo de direcção
na estrutura do Ministério;

Considerando o resultado da avaliação de desempenho a que
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foi submetido o funcionário em causa e que resultou em
avaliação satisfatória;

Considerando a decisão da Comissão da Função Pública, na
5a Sessão Extraordinária de 03 de Fevereiro de 2010 e conforme
as razões de justificativa constantes na acta da referida sessão
extraordinária;

Considerando a delegação contida na Decisão Nº 126/2010,
tomada na 16a Reunião extraordinária, de 11 de Outubro

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

Nomear o Técnico Superior do Grau B CRISTINO GUSMÃO
para exercer em substituição e enquanto perdurar a vacatura,
o cargo em comissão de serviço de Director Nacional de
Macroeconomia do Ministério das Finanças.

Díli, 01 de Março de 2011.

Libório Pereira
Presidente da Comissão da Função Pública

Despacho nº 150/2011/PCFP

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6o da Lei número 7/2009, de 15 de
Julho.

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder as licenças sem vencimento, nos termos da decisão
nr. 19/2009, de 22 de Outubro.

Considerando o parecer favorável da Secretaria de Estado dos
Recursos Naturais.

Considerando o que dispõe o artigo 54o do Estatuto da Função
Pública.

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:

Conceder licença sem vencimentos pelo período de dois anos
a VICENTE DA  COSTA PINTO, da Secretaria de Estado dos
Recursos Naturais.

Publique-se.

Dili, 22 de Fevereiro de 2011.

Libório Pereira
Presidente da CFP

Despacho nº 151/2011/PCFP

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder licença com vencimentos para fins de estudos, nos
termos da decisão Nº 19/2009, de 22 de Outubro.

Considerando o despacho de 02 de Setembro de 2010 do Vice-
Primeiro-Ministro para os Assuntos Sociais.

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, entre
Setembro de 2010 e Dezembro de 2011, a  AMANDIO PAULINO
GASTÃO DO ROSÁRIO DE SOUSA e RUBEN LIMA
SANTOS PIRES, do Gabinete do Primeiro-Ministro.

Publique-se.

Dili,  24 de Fevereiro de 2011.

Libório Pereira
Presidente da CFP

Despacho nº 152/2011/PCFP

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
realizar as transferências de pessoal, nos termos do Artigo 31o

da Lei nº 8/2004, de 16 de Junho.

Considerando a concordância do Ministério do turismo,
Comercio e Indústria e do Ministério da educação.

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 número 2 do
Artigo 6o da mesma Lei, decide:

Transferir o Técnico Profissional HENRIQUE ARAÚJO
PEREIRA CARLOS , do Ministério da Educação para o
Ministério do Turismo, Comércio e Indústria.

Publique-se.

Dili,  01 de Março de 2011.

Libório Pereira
Presidente da CFP


