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VOTO N.º /2019

VOTO N.º /2019

Voto de Saudação Pelos 20 Anos da Assinatura do
Acordo de 5 de Maio de 1999

Voto de Saudação Pelo Dia da Língua Portuguesa e da
Cultura da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa

Assinalou-seontemo 20.º Aniversário do Acordo de 5 de Maio
de 1999.

No dia 5 de maio assinala-se o Dia da Língua Portuguesa e da
Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

O processo de luta do Povo timorense pelo direito à
autodeterminação, e a decidir o seu destino enquanto Nação,
conduziu à assinatura, em 5 de maio de 1999, na cidade de
Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, do Acordo entre
a República da Indonésia e a República Portuguesa sobre a
Questão de Timor-Leste.

(CPLP).
Neste dia, celebra-se a língua que é falada por mais de 250
milhões de pessoas em todos os continentes do mundo e que
é aprendida por milhares de pessoas de países que não
integram a CPLP, mas que reconhecem a língua portuguesa
como língua de trabalho, de negócios, de cultura e de afetos.

Assinado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de
Portugal, Jaime Gama, e pelo Ministro dos Negócios
Estrangeiros da Indonésia, Ali Alatas, sob os auspícios do
Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, este Acordo
permitiu que o Povo de Timor-Leste, por meio de uma consulta
popular, se pronunciasse sobre a proposta de uma autonomia
especial dentro da República da Indonésia, permanecendo
parte da Indonésia ou, pelo contrário, adquirindo o estatuto
de país independente e soberano.
A assinatura deste Acordo de 5 de Maio é um marco decisivo
na nossa história e simboliza a escolha pelo caminho da
liberdade e da paz, da democracia e do desenvolvimento, que
o nosso povo firmemente trilhou ao longo dos anos de luta
pela independência.
O Parlamento Nacional de Timor-Lesteassinala a comemoração
dos 20 anos da assinatura do Acordo de 5 de Maio de 1999, e
presta homenagem a todos os Timorenses que lutaram para
que o sonho de Timor-Leste independente fosse uma
realidade e a todos os Povos Amigos que apoiaram a causa da
auto determinação.

Timor-Leste juntou-se aos países da CPLP a 20 de maio de
2002, adotando a língua portuguesa como língua oficial. Em
Timor-Leste, o português é cada vez mais falado pelo seu povo,
fruto da apropriação da língua que é de todos. Muitos têm
sido os obstáculos, mas a Nação e o seu povo têm vindo a
desenvolver esforços significativos para a aprendizagem e o
ensino da língua portuguesa e para que esta seja, a par do
tétum, igualmente falada no quotidiano timorense.
É através da língua portuguesa que se estabelecem laços
transcontinentais e transoceânicos, é através da língua
portuguesa que se constrói uma identidade cultural, enriquecida
pela diversidade que a caracteriza, e que une europeus,
asiáticos, africanos e americanos.
O Parlamento Nacional saúda a língua portuguesa e todos
aqueles que a falam e que a desejam falar e reafirma o seu
compromisso com a promoção e difusão da língua portuguesa
em Timor-Leste.
Aprovado em 6 de maio de 2019.

Aprovado em 6 de maio de 2019.
Publique-se.
Publique-se.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Arão Noé de Jesus da Costa Amaral
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DECISÃO No 10 / V/CA, de 17 de abril de 2019
APROVA O REGULAMENTO DO PROCESSO DE
RECRUTAMENTO DO SECRETÁRIO - GERAL O
PARLAMENTO NACIONAL

A Lei nº 12/2017 de 24 de Maio, Lei da Organização e
Funcionamento da Administração Parlamentar, estabelece as
competências dos órgãos da Administração do Parlamento
Nacional.
Considerando que, nos termos do disposto no artigo 9º da
referida lei, compete ao Conselho de Administração decidir
sobre todas as questões de política geral de gestãodo
Parlamento Nacional e sobre os meios necessários àsua
execução.
Assim, tendo em conta o disposto no artigo 9º no n.º 1 e 2,
alínea b), o Conselho de Administração aprova, em anexo à
presente Decisão, o Regulamento do Processo de
Recrutamento do Secretário-Geraldo Parlamento Nacional.
Aprovada na 14.ª Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração, realizada em 17 de abril de 2019.

Artigo 2.º
Princípios
O procedimento de recrutamento e seleção são da
responsabilidade do Conselho da Administração, coadjuvado
pela Direção de Recursos Humanos e Formação, que atuarão
de forma independente no exercício das suas competências e
obedecerá aos princípios da isenção, do rigor, da equidade e
da transparência na promoção do mérito profissional, da
credibilidade e da boa governação.
Artigo 3º
Definições
Para efeitos do disposto no presente regulamento entende -se
por:
a) «Procedimento de recrutamento e seleção» o conjunto de
operações que visa a seleção de um candidato a Secretáriogeralpara apresentar ao Presidente do Parlamento e ao
Conselho de Administração;
b) «Recrutamento» o conjunto de procedimentos que visa
atrair candidatos potencialmente qualificados, para o
desempenho do cargo;

Publique-se.
c) «Seleção» o conjunto de operações que, mediante a
utilização de métodos e técnicas adequados, permite avaliar
os candidatos de acordo com as competências
indispensáveis à execução das atividades inerentes ao
cargo de Secretário-Geral do Parlamento Nacional;

O Presidente do Parlamento Nacional,

d) «Métodos de Seleção» o conjunto de técnicas específicas
de avaliação da adequação dos candidatos às exigências
do cargo a prover, tendo como referência um perfil de
competências previamente definido;

Arão Noé de Jesus da Costa Amaral

O Secretário-Geraldo Parlamento Nacional e Secretário do
Conselho de Administração

e) «Mérito» a adequação do conjunto de atributos exigidos
para um bom desempenho do cargo em causa;
Artigo 4.º
Competências da Direção de Recursos Humanos e
Formação

Adelino Afonso de Jesus

Compete à Direção de Recursos Humanos e Formação:

REGULAMENTO DO PROCESSO DE
RECRUTAMENTO DO SECRETÁRIO-GERAL DO
PARLAMENTO NACIONAL

Secção I
Objecto e competências
Artigo 1.º
Objecto
O presente regulamento prevê a tramitação do procedimento
de recrutamento e seleção do Secretário-Geral do Parlamento
Nacional.
Série II, N.° 19

a) Elaborar os termos de referência nos termos da Lei n.o12/
2017, Lei da Organização e Funcionamento da
Administração Parlamentar (LOFAP), incluindo uma
proposta de perfil de competências do candidato a
selecionar, designadamente com a explicitação das
qualificações académicas e experiência profissional
exigíveis, bem como as competências de gestão e de
liderança recomendáveis para o exercício do cargo.
b) Definir as metodologias e os critérios aplicáveis no processo de seleção dos candidatos admitidos a concurso,
designadamente ao nível da avaliação das competências
de liderança, colaboração, motivação, orientação
estratégica, orientação para resultados, orientação para o
cidadão e serviço público, gestão da mudança e inovação,
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sensibilidade social, experiência profissional, formação
académica, formação profissional e aptidão.

competências expressas pelo candidato, no curriculum
vitae, relativamente às exigências do cargo.

c) Elaborar, sob proposta do júri, após conclusão do
procedimento de recrutamento e seleção, uma proposta de
designação indicando o candidato acompanhado dos
fundamentos da escolha, a qual deve ser apresentada ao
Presidente do Parlamento.

2. A avaliação curricular é efetuada para todos os candidatos
admitidos, mediante a análise do currículo vitae
apresentado.

Artigo 5.º
Iniciativa do procedimento de recrutamento e seleção
1. A iniciativa do procedimento de recrutamento e seleção
cabe ao Presidente do Parlamento Nacional.
2. O Presidente do Parlamento e o Conselho de Administração:
a) Homologa a proposta de termos de referência
apresentados pela Direção de Recursos Humanos e
Formação, ou
b) Altera, mediante fundamentação expressa, os termos
de referência propostos pela Direção de Recursos
Humanos e Formação.
3. Na sequência da aprovação dos termos de referência será
publicitada a abertura do procedimento de recrutamento e
seleção.
Artigo 6.º
Publicação do procedimento de recrutamento e seleção
1. O procedimento de recrutamento e seleção do SecretárioGeral do Parlamento Nacional é obrigatoriamente publicado
no Jornal da República.
2. Após publicação no Jornal da República, deve ainda ser
publicado por período de 10 dias úteis, em pelo menos
dois jornais de grande circulação.
3. A promoção das publicações previstas no número anterior
é assegurada pela Secretária-geral do Parlamento Nacional.
4. A publicação contém, designadamente, o seguinte:
a) Termos de referência aprovados;
b) Forma e prazo de apresentação da candidatura;
c) Métodos de seleção e critérios a utilizar;

1. A entrevista de avaliação visa obter, através de uma relação
interpessoal, informações sobre comportamentos
profissionais diretamente relacionados com as
competências consideradas essenciais para o exercício do
cargo.
2.

A entrevista pessoal consiste numa análise estruturada e
aprofundada dos critérios previstos na alínea a) do artigo
4.º deste Regulamento, sustentada pela descrição de
comportamentos ocorridos em situações reais e
vivenciados pelo candidato.

3. A entrevista pessoal, baseia -se num conjunto de questões
relacionadas com o perfil de competências do candidato e
da sua adequação ao perfil exigido para o cargo.
4. A entrevista pessoal terá, aproximadamente, uma duração
de 30 minutos.
5. Por cada entrevista de avaliação é elaborado pelo júrium
parecer qualitativo sobre cada um dos candidatos.
6. Terminadas as entrevistas, o júri delibera, de imediato e em
ata, relativamente aos resultados das mesmas, indica o
melhor candidato que apresente as melhores condições
para o preenchimento do cargo, referindo a fundamentação
da sua escolha.
7. Com base na ata final, o júri elabora um Relatório Final, que
é remetido ao Presidente do Parlamento Nacional e ao
Conselho de Administração, indicando, por ordem
alfabética, os três candidatos selecionados.
Artigo 10.º
Aplicação dos métodos de seleção
1. Em resultado da avaliação curricular, o júri decidirá quais
os três candidatos melhor classificados para passarem à
fase de entrevista.

d) Composição do júri;
Artigo 7.º
Métodos de seleção
Os métodos de seleção incluem obrigatoriamente a avaliação
curricular e, para os três melhores classificados na avaliação
curricular, a entrevista de avaliação.
Artigo 8.º
Avaliação curricular
1. A avaliação curricular visa avaliar a adequação das
Série II, N.° 19

Artigo 9.º
Entrevista de Avaliação

2. A escolha dos candidatos referidos no número anterior, é
efectuada de acordo com a classificação obtida no
conjunto do critério previstos na alínea a) do artigo 4.º
deste Regulamento.
3. Os candidatos selecionados para a realização da entrevista
de avaliação são convocados com cinco dias úteis de
antecedência em relação à data estabelecida para a
entrevista.
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Secção II
O júri

3. As deliberações do júri devem ser fundamentadas e
registadas por escrito.

Artigo 11.º
Designação do júri

Secção III
Candidaturas

1. O Conselho de Administração, após da recepção do
despacho do Presidente do Parlamento sobre a decisão de
recrutamento do Secretário-Geral através de concurso
público, designa dois membros do Conselho de
Administração e o Diretor de Recursos Humanos e
Formação para a composição do júri.

Artigo 14.º
Requisitos de admissão

2. O Conselho de Administração designa ainda dois membros
suplentes e um funcionário para substituir o Diretor de
Recursos e Formação para suprir nas suas faltas e
impedimentos.
3. O júri, na sua primeira reunião, elege o seu presidente entre
os três membros e o seu substituto nas suas faltas e
impedimentos.
Artigo 12.º
Competência do júri
1. Compete ao júri assegurar a tramitação do procedimento de
recrutamento e seleção do Secretário-Geral, desde a data
da sua designação até à elaboração do relatório final.
2. É da competência do júri a prática, designadamente, dos
seguintes atos:
a) Proceder à verificação do cumprimento dos requisitos
obrigatórios por lei;
b) Garantir a aplicação dos parâmetros de avaliação, a sua
ponderação, a grelha de classificação e o sistema de
valoração final de cada método de seleção
c) Notificar os candidatos, sempre que tal seja exigido;
d) Requerer ao órgão ou serviço onde o candidato tenha
exercido ou exerça funções, ou ao próprio candidato,
as informações profissionais e, ou, habilitacionais que
considere relevantes para o procedimento, quando tal
for considerado necessário;
e) Proceder à avaliação curricular, bem como à entrevista
de avaliação;
f) Identificar os três candidatos habilitados para a
entrevista de avaliação.

1. Apenas podem ser admitidos ao procedimento de
recrutamento e seleção para o cargo de Secretário-Geral
os candidatos que reúnam os requisitos legalmente exigidos
na LOFAP e constantes no respetivo aviso de abertura.
2. O candidato deve reunir os requisitos obrigatórios até à
data limite de apresentação da candidatura.
3. A verificação dos requisitos é registada pelo júri em ata e
efetuada em dois momentos:
a) Na admissão ao procedimento e verificação das
candidaturas;
b) No momento da elaboração do relatório final a
apresentar ao Presidente do Parlamento e ao Conselho
de Administração.
Artigo 15.º
Prazo de candidatura
O prazo de apresentação de candidaturas é de dez dias úteis,
contados da data de publicação do procedimento de
recrutamento e seleção.
Artigo 16.º
Formas de apresentação da candidatura
1. A apresentação da candidatura é efetuada, exclusivamente,
através de envelope selado entregue na Secretaria Geral
do Parlamento Nacional.
2. A candidatura, respeitando o princípio da igualdade, é
obrigatoriamente constituída, para todos os candidatos,
pelo preenchimento dos seguintes elementos disponíveis
na plataforma de candidatura:
a) Carta de motivação;
b) Curriculum Vitae;
c) Declaração sob compromisso de honra, de que todas
as informações prestadas são verdadeiras;
d) Certificados ou diplomas académicos.

Artigo 13.º
Funcionamento do júri

3. É da responsabilidade dos candidatos a exatidão, a
veracidade e a conformidade das informações prestadas.

1. O júri funcionam na sede do Parlamento Nacional.
2. O júri delibera com a participação efetiva de todos os seus
membros, devendo as respetivas deliberações, quando
tomadas por maioria, ser sempre por votação nominal.
Série II, N.° 19

Artigo 17.º
Apreciação das candidaturas
Terminado o prazo para apresentação de candidaturas, o júri
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procede à verificação dos elementos apresentados pelos
candidatos e delibera em ata sobre a admissibilidade dos
mesmos, procedendo depois à sua classificação, tendo em
conta a respectiva avaliação curricular.
Artigo 18.º
Exclusão e respectiva notificação
1. São excluídos do procedimento recrutamento e seleção os
candidatos que:
a) Não reúnam os requisitos legais;

Considerando que, nos termos do artigo 24º da referida lei, o
Secretário-Geral é escolhido preferencialmente de
entrefuncionários públicos no topo da carreira dos
serviçosparlamentares ou da Administração Pública, ou através
derecrutamento público por concurso;
Considerando ainda que, nos termos do disposto no artigo 9º
da mesma lei, compete ao Conselho de Administração decidir
sobre todas as questões de política geral de gestãodo
Parlamento Nacional e sobre os meios necessários àsua
execução;

c) Não compareçam num dos métodos de seleção;

Tendo em conta o disposto no artigo 9º no n.º 1 e 2, alínea b) e
artigo 24º da LOFAP, Lei nº 12/2017 de 24 de Maio, o Conselho
de Administração delibera, a nomeação dos membros do júri
para recrutamento do Secretário-Geral do Parlamento Nacional
com aseguinte composição:

d) Prestem falsas declarações;

I.

b) Não apresentem os documentos comprovativos
exigidos no aviso de abertura ou solicitados pelo júri;

e) Não apresentem a candidatura nos termos do disposto
no artigo 15.º deste Regulamento.

Júris do processo de recrutamento e seleção para o
Secretário-Geral
1 – Senhor Patrocinio Fernandes, Deputado da Bancada
CNRT

2. Os candidatos são notificados da respetiva exclusão através
de ofício do Parlamento Nacional.

2 –SenhorAdriano do Nascimento, Deputado da Bancada
PD

Artigo 19.º
Impugnações

3 –Senhor Jaime Xavier, Diretor de Recursos Humanos e
Formação

1. Das deliberações do júri, pode caber reclamação a apresentar junto do Conselho de Administração, no prazo de
5 dias, devendo este solicitar ao respetivo júri, uma
apreciação fundamentada, a qual lhe deverá ser presente
em igual prazo, para preparação de resposta ao interessado.

II. Júris suplentedo processo de recrutamento e seleção para
o Secretário-Geral
1 – Senhor Francisco Vasconcelos, Deputado da Bancada
PLP

2. Nos termos da lei, esta reclamação não tem efeito suspensivo.

2 – Senhor Joaquim dos Santos, Deputado da Bancada
FRETILIN

Artigo 20.º
Dever de sigilo

3 – Senhor Manuel Chradus Barreto, Chefe do Centro de
Formação Parlamentar

Os membros do Conselho de Administração, do júri, bem como
o pessoal que lhe preste apoio, estão especialmente obrigados
ao dever de sigilo, sendo que este dever de sigilo comporta,
designadamente, a obrigação de não divulgação pública dos
factos, circunstâncias e critérios do júri, bem como a identidade
dos candidatos até à decisão final de designação.

No exercício das suas funções, o júri deve obedecer o
regulamento de recrutamento do Secretário-Geral do Parlamento
Nacional aprovado com a Decisão nº 10 /V/CA, de 17 de abril
de 2019.
Aprovada na 15.ª Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração, realizada em 3 de maiode 2019.
Publique-se.

DECISÃO No 11 / V/CA, de 03 de maiode 2019

O Presidente do Parlamento Nacional,

NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO JÚRI PARA
RECRUTAMENTO DO SECRETÁRIO-GERAL DO
PARLAMENTO NACIONAL

Arão Noé de Jesus da Costa Amaral

A Lei nº 12/2017 de 24 de Maio, Lei da Organização e
Funcionamento da AdministraçãoParlamentar - LOFAP, defini
e regula a organização eo funcionamento da administração do
Parlamento Nacional.
Série II, N.° 19

O Secretário-Geraldo Parlamento Nacional e Secretário do
Conselho de Administração

Adelino Afonso de Jesus
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DESPACHO N.° / MEPCM-MPIE/V/2019
Delegação de Competências

No âmbito do Decreto do Governo n.º 3/2019, de 27 de março,
relativo à Execução do Orçamento Geral do Estado 2019 e na
sequência da Circular n. 2/GDGT/II/2019, de 19 de fevereiro,
torna-se necessário informar quais os funcionários, em cada
ministério e serviços autónomos, responsáveis pela assinatura
de documentos, nomeadamente Commitment Payment
Voucher (CPV), Payment Request (PR), bem como o acesso ao
IFMIS.
Assim, no sentido de facilitar o funcionamento e os
procedimentos de autorização de pagamentos no âmbito da
Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN) e nos termos
das competências que foram atribuídas por Sua Excelência o
Primeiro-Ministro através do Despacho n.º 1/PM/VI/2018, de
25 de junho, como Ministro do Planeamento e Investimento
Estratégico interino, determino o seguinte:
Delego no Diretor Geral da Agência de Desenvolvimento
Nacional (ADN), Senhor Samuel Marçal, as competências de
que sou titular como Ministro do Planeamento e Investimento
Estratégico interino, para aprovar os procedimentos de
pagamento da ADN no âmbito do sistema IFMIS.

Considerando os princípios e regras que norteiam as aquisições
publicas, e que devem ser observadas pelos ServiçosPúblicos
que inicia o procedimento de préì-qualificação ou de concurso.
Considerando que o Regime Jurídico do Aprovisionamento
estabelece que o ServiçoPúblico que inicia o procedimento de
préì-qualificação ou de concurso deve criar uma Comissão de
abertura de invólucros, encarregue da abertura das propostas,
adiante designada Comissão de Abertura de Propostas,
composta por, pelo menos, trêsfuncionáriospúblicos do
ServiçoPublico, de entre os quais um deve ser nomeado
Presidente.
Tendo presente a necessidade de se realizar os procedimentos
para aquisição de bens e serviços no ambito da execução do
Orçamento do Estado de 2019 para o Ministério da
Solidariedade Social e Inclusão.
Assim, nos termos do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 33/2015, de
26 de agosto, que aprova o Estatuto Orgânico do MSS, e do
artigo 77.o do Regime Jurídico do Aprovisionamento, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 10/2005, de 21 de novembro, na sua
redação mais atualizada, a Ministra da Solidariedade Social e
Inclusão decide:
1 – Criar a Comissão de Abertura de Propostas do Ministério
da Solidariedade Social e Inclusão, adiante simplesmente
Comissão de Abertura de Propostas.
2 - Nomear para a Comissão de Abertura de Propostas os
seguintes membros:

Publique-se.

- Luis da Silva, Presidente
Dili, 10 de maio de 2019.
- Melisa Pereira dos Santos, Secretaria;
Agio Pereira
Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministro e
Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico interino

DESPACHO N.o..../GM-MSSI/V/2019

- Delfina Madeira, Membro efetivo;
3. As competências da Comissão de Abertura de Propostas
estão previstas no Regime Jurídico do Aprovisionamento
.
4 - O presente Despacho produz efeitos desde a data da sua
assinatura e vigora até 31 de Dezembro de 2019.
Publique-se.

CRIAC’AÞO E NOMEAC’AÞO DOS MEMBROS DA
COMISSAÞO DE ABERTURA DE INVOLUCROS
Díli, 07 de Maio de 2019
Considerando que o Regime Jurídico do Aprovisionamento
tem como objetivo estabelecer as normas gerais da realização
de despesas com vista aÌ aquisição de bens e serviços ou aÌ
adjudicação de obras, destinados aÌ satisfação das
necessidades das entidades da administração direta e indireta
do Estado.
Série II, N.° 19

A Ministra

Armanda Berta dos Santos

Sexta-Feira, 17 de Maio de 2019
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AVISO Nº: ___________________

De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei no. 27/2011 e do número 2 do artigo 3.o do Diploma Ministerial no. 45/2016, informa-se
que irá dar-se início ao processo de Levantamento Cadastral, no dia 20de Maio de 2019, nas seguintes áreas:

Município

: Ermera

Posto Administrativo

: Hatulia

Suco

: Urahau e Fatubessi

Área de Colecção

: 070295, 070296, 070297, 070298, 070299, 070300, 070301, 070302, 070303, 070304,
070305, 070306, 070307, 070308, 070309, 070310, 070311, 070312, 070313, 070314,
070315, 070316, 070317, 070318, 070319, 070320, 070321, 070322, 070323, 070324,
070325, 070326, 070327, 070328, 070329, 070330, 070331, 070332, 070333, 070334,
070335, 070336, 070337, 070338, 070339, 070340, 070341, 070342, 070343, 070344,
070345, 070346, 070347, 070348, 070349, 070350, 070351 e 070352.

Díli, 9 de Maio de 2019

O Ministro da Justiça,

Manuel Cárceres da Costa

Série II, N.° 19
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Áreas de Colecção deErmera
Início previsto: 20 de Maio de 2019
AC
070295
070296
070297
070298
070299
070300
070301
070302
070303
070304
070305
070306
070307
070308
070309
070310
070311
070312
070313
070314
070315
070316
070317
070318
070319
070320
070321
070322
070323
070324
070325
070326
070327
070328
070329
070330
070331
070332
070333
070334
070335
070336
070337
070338
070339
070340
070341
070342
070343
070344
070345
070346
070347
070348
070349
070350
070351
070352
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Posto
Administrativo
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia
Hatulia

Suco
Urahau
Urahau
Urahau
Urahau
Urahau
Urahau
Urahau
Urahau
Urahau
Urahau
Urahau
Urahau
Urahau
Urahau
Urahau
Urahau
Urahau
Urahau
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Urahau
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
Fatubessi
TOTAIS

Parcelas
Estimadas
25
125
25
75
150
150
150
75
125
50
25
25
75
25
25
50
25
50
25
25
125
50
75
50
50
25
50
150
50
50
50
125
25
50
125
25
50
25
50
150
50
50
250
25
175
150
150
50
25
125
25
125
50
50
25
25
25
50
4.075

Sexta-Feira, 17 de Maio de 2019

Área
(ha)
82
93
97
96
82
57
99
72
79
111
103
82
73
84
89
89
70
136
90
71
61
97
83
122
72
85
82
85
93
94
72
59
74
115
112
103
85
80
45
85
76
70
61
86
86
113
109
115
86
68
111
105
112
105
115
106
101
102
5.186
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AVISO Nº: ____________________________

De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei no 27/2011, do artigo 10° do Diploma Ministerial n° 45/2016 e do artigo 33° da Lei n°
13/2017, informa-se que no dia6 de Junho de 2019inicia-se o Período de Publicação de mapas cadastrais e listas de declarantes
em:
Município

: Ermera.

Posto Administrativo

: Railaco.

Suco
Aldeia

: Deleso, Liho, Railaco Craic, Railaco Leten, Samalete e Taraco.
: Aiurlala, Boeh-Mata, Colhuinamo, Cucoa, Darema, Datoleo, Eraulo,
Fatucado, Hi, Laqueco, Lebubo, Leburema, Manuponihei, Riamori,
Sobrequeque, Tuileso e Tunlero.

Áreas de Colecção

: 070029, 070129, 070133, 070134, 070135, 070136, 070139, 070141, 070142,
070144, 070145, 070146, 070147, 070148, 070149, 070150, 070151, 070152,
070155 e 070156.

Este período de publicação, que permite a submissão de novas declarações ou alterações e cancelamentos de declarações já
levantadas,termina no dia 3 de Setembro de 2019.
Díli, 10 de Maio de 2019,

O Ministro da Justiça,

Dr. Manuel Cárceres da Costa

Série II, N.° 19
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AVISO Nº: ____________________________
De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei no 27/2011, do artigo 10° do Diploma Ministerial n° 45/2016 e do artigo 33° da Lei n°
13/2017, informa-se que no dia6 de Junho de 2019 inicia-se o Período de Publicação de mapas cadastrais e listas de declarantes
em:
Município

: Liquiça.

Posto Administrativo

: Liquiça e Maubara.

Suco

: Guiço, Leotala e Lissadila.

Aldeia

: Cai-Cassa, Caicassavou, Glai, Lebuhae, Lepa, Manuquibia, MauUno e Pandevou.

Áreas de Colecção

: 090177, 090178, 090179, 090180, 090181, 090182, 090183, 090184,
090185, 090186, 090187, 090188, 090189, 090190, 090191, 090192,
090193, 090194, 090195, 090196.

Este período de publicação, que permite a submissão de novas declarações ou alterações e cancelamentos de declarações já
levantadas, termina no dia 3 de Setembro de 2019.
Díli, 10 de Maio de 2019,
O Ministro da Justiça,

Dr. Manuel Cárceres da Costa

Série II, N.° 19

Sexta-Feira, 17 de Maio de 2019
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AVISO Nº: ____________________________

De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei no 27/2011, do artigo 10° do Diploma Ministerial n° 45/2016 e do artigo 33° da Lei n°
13/2017, informa-se que no dia30 de Maio de 2019inicia-se o Período de Publicação de mapas cadastrais e listas de declarantes
em:
Município

: Ainaro.

Posto Administrativo

: Hatu Builico.

Suco

: Mulo e Nuno-Mogue.

Aldeia

: Aituto, Bleheto, Hato-Builico, Mano-Mera, Maulahulo,
Queorema e Queorudo.

Áreas de Colecção

: 020101, 020105, 020106, 020107, 020108, 020109, 020110,
020207, 020208, 020209, 020210, 020211, 020212, 020213,
020214, 020215, 020222, 020223 e 020224.

Este período de publicação, que permite a submissão de novas declarações ou alterações e cancelamentos de declarações já
levantadas,termina no dia 27 de Agosto de 2019.
Díli, 10 de Maio de 2019,

O Ministro da Justiça,

Dr. Manuel Cárceres da Costa

Série II, N.° 19
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AVISO Nº: ____________________________

De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei no 27/2011, do artigo 10° do Diploma Ministerial n° 45/2016 e do artigo 33° da Lei n°
13/2017, informa-se que no dia30 de Maio de 2019inicia-se o Período de Publicação de mapas cadastrais e listas de declarantes
em:
Município

: Ermera.

Posto Administrativo

: Railaco.

Suco

: Liho, Matata e Tocoluli.

Aldeia

: Camalpun, Colaco, Hi, Kaisahe, Mauane, Raeudu, Tarmausoru e
Titibuti.

Áreas de Colecção

: 070015, 070016, 070019, 070020, 070021, 070022, 070024, 070030,
070032, 070038, 070115 e 070116.

Este período de publicação, que permite a submissão de novas declarações ou alterações e cancelamentos de declarações já
levantadas,termina no dia 27 de Agosto de 2019.
Díli, 10 de Maio de 2019,

O Ministro da Justiça,

Dr. Manuel Cárceres da Costa

Série II, N.° 19
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AVISO Nº: ____________________________
De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei no 27/2011, do artigo 10° do Diploma Ministerial n° 45/2016 e do artigo 33° da Lei n°
13/2017, informa-se que no dia30 de Maio de 2019inicia-se o Período de Publicação de mapas cadastrais e listas de declarantes
em:
Município

: Lautém.

Posto Administrativo

: Lospalos

Suco

: Bauro, Fuiloro e Muapitine.

Aldeia

: Bauro, Ira’Ara, Lopuloho, Muapitine, Pehefito, Sepelata, Somotcho,
Tchauluturo e Vailoro.

Áreas de Colecção

: 080051, 080052, 080053, 080054, 080055, 080121, 080122, 080123,
080124, 080126, 080127, 080128, 080129, 080130, 080131, 080132,
080133, 080134, 080135, 080136, 080137, 080138, 080139, 080140,
080141, 080142, 080143, 080144, 080145, 080146 e 080147.

Este período de publicação, que permite a submissão de novas declarações ou alterações e cancelamentos de declarações já
levantadas,termina no dia 27 de Agosto de 2019.
Díli, 10 de Maio de 2019,

O Ministro da Justiça,

Dr. Manuel Cárceres da Costa

Série II, N.° 19
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AVISO Nº: ____________________________
De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei no 27/2011, do artigo 10° do Diploma Ministerial n° 45/2016 e do artigo 33° da Lei n°
13/2017, informa-se que no dia30 de Maio de 2019 inicia-se o Período de Publicação de mapas cadastrais e listas de declarantes
em:
Município

: Liquiça.

Posto Administrativo

: Maubara.

Suco

: Dato e Vatuvou.

Aldeia

: Camalehohoru, Laclolema, Lissalara, Raeme, Samanaru e Vatu-nau.

Áreas de Colecção

: 090015, 090016, 090017, 090018, 090021, 090022, 090023, 090024,
090025, 090026, 090027, 090028, 090029, 090071, 090072, 090073,
090074, 090075, 090127, 090128, 090129, 090130, 090131, 090132,
090133, 090134, 090135, 090138 e 090139.

Este período de publicação, que permite a submissão de novas declarações ou alterações e cancelamentos de declarações já
levantadas, termina no dia 27 de Agosto de 2019.
Díli, 10 de Maio de 2019,

O Ministro da Justiça,

Dr. Manuel Cárceres da Costa

Série II, N.° 19
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AVISO Nº: ____________________________

De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei no 27/2011, do artigo 10° do Diploma Ministerial n° 45/2016 e do artigo 33° da Lei n°
13/2017, informa-se que no dia30 de Maio de 2019inicia-se o Período de Publicação de mapas cadastrais e listas de declarantes
em:
Município

: Oé-Cusse.

Posto Administrativo

: Pante Macassar.

Suco

: Cunha, Lalisuc e Lifau.

Aldeia

: Banoco, Manuinpena, Nefobai, Noafafo, Noapai, Oemolo, Tulaica,
Umenoah e Usapibela.

Áreas de Colecção

: 120152, 120153, 120154, 120155, 120156, 120157, 120158, 120161,
120162, 120163, 120164, 120165 e 120166.

Este período de publicação, que permite a submissão de novas declarações ou alterações e cancelamentos de declarações já
levantadas,termina no dia 27 de Agosto de 2019.
Díli, 10 de Maio de 2019,

O Ministro da Justiça,

Dr. Manuel Cárceres da Costa

Série II, N.° 19
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De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei no 27/2011, do artigo 10° do Diploma Ministerial n° 45/2016 e do artigo 33° da Lei n°
13/2017, informa-se que no dia 30 de Maio de 2019 inicia-se o Período de Publicação de mapas cadastrais e listas de declarantes
em:
Município

: Viqueque.

Posto Administrativo

: Viqueque.

Suco

: Bahalarauain, Caraubalo, Uai-Mori e Uma Quic.

Aldeia

: Aidac, Aidac Bein, Bahabunac, Bahafou, Lua, Macadean, Mamulac
e Welaco.

Áreas de Colecção

: 130025, 130026, 130030, 130036, 130037, 130039, 130040, 130042,
130106, 130107, 130108, 130111, 130113, 130114, 130115, 130116,
130117, 130118, 130119, 130123, 130124, 130125, 130127, 130128,
130130, 130131, 130132 e 130133.

Este período de publicação, que permite a submissão de novas declarações ou alterações e cancelamentos de declarações já
levantadas, termina no dia 27 de Agosto de 2019.
Díli, 10 de Maio de 2019,

O Ministro da Justiça,

Dr. Manuel Cárceres da Costa

Série II, N.° 19
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DESPACHO MINISTERIAL Nº: ___________________

De acordo com o número 2 do artigo 8.o do Diploma Ministerial no. 15/2018, de 23 de Maio, informa-se que irá dar-se início ao
procedimentode actualização dos dados cadastrais recolhidos no âmbito de levantamentos cadastrais anterioresna(s) seguinte(s)
área(s):

Área(s) de Colecção

:130021, 130022 e 130024.

Suco(s)

: Caraubalo

Posto(s) Administrativo(s)

: Viqueque

Município

: Viqueque

Os procedimentos de actualização cadastral, que compreendem as fases de publicitação, actualização cadastral, publicação,
reclamação e confirmação, têm início no dia 21 de Maio de 2019 e serão concluídos no prazo máximo de12 meses a contar dessa
data de início.
O procedimentode actualização dos dados cadastrais recolhidos no âmbito de levantamentos cadastrais
anteriorespretendecorrigir, complementar, actualizar e digitalizar esses dados, com o objectivo de agrupar numa base de dados
única toda ainformação cadastral completa e de qualidade.
O procedimento de actualização cadastral é iniciado pela fase de publicitação, que compreende a afixação de aviso público por
edital, a divulgação de avisos nos meios de comunicação social e a realização de encontros de socialização e aproximação junto
das comunidades interessadas.
À fase de publicitação segue-se a fase de actualização cadastral que é iniciada com o atendimento em gabinete e concluída em
campo. O atendimento em gabinete é utilizado para identificação do(s) declarante(s) e do(s) seu(s) registo(s), complementar,
actualizar e eventualmente corrigir a informação cadastral e proceder ao agendamento do trabalho de campo. O trabalho de
campo pretende recolher a fotografia da propriedade, as assinaturas dos vizinhos, entregar o número único de identificação do
prédio e, em alguns casos, corrigir as estremas da propriedade.
As reclamações e declarações anteriores, nos termos do disposto nos artigos 79.º e 80.ºda Lei n.º 13/2017, de 5 de Junho, são
consideradas válidas no âmbito deste processo, sem prejuízo da sua actualização.
Este procedimentode actualização admite ainda a apresentação de novas declarações de titularidade de bens imóveis.
Concluídaa fase de actualização da informação cadastral, tanto as declarações actualizadas como novas declarações de
titularidade são objecto de publicação obrigatória, por um período de 90 dias. Após esse período de publicação, o declarante
dispõe ainda de 15 dias para apresentação de eventuais reclamações.
Os registos não sujeitos ao procedimento de actualização após concluídos todos os prazos legais não podem integrar a base
de dados do Cadastro Nacional de Propriedades.
Para mais informação sobre o procedimento de actualização dos dados cadastrais recolhidos no âmbito de levantamentos
cadastrais anteriores, consultar o Diploma Ministerial nº15/2018, de 23 de Maio.
Díli, 10 de Maio de 2019

OMinistro da Justiça,

Dr.Manuel Cárceres da Costa
Série II, N.° 19
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DESPACHO MINISTERIAL Nº: ___________________

De acordo com o número 2 do artigo 8.o do Diploma Ministerial no. 15/2018, de 23 de Maio, informa-se que irá dar-se início ao
procedimentode actualização dos dados cadastrais recolhidos no âmbito de levantamentos cadastrais anterioresna(s) seguinte(s)
área(s):

Área(s) de Colecção

: 110022, 110023, 110024, 110025, 110026, 110027, 110028, 110029, 110030, 110031,
110032, 110033, 110034, 110035, 110036, 110037, 110038, 110039 e 110040.

Suco(s)

: Babulo e Letefoho

Posto(s) Administrativo(s)

: Same

Município

: Manufahi

Os procedimentos de actualização cadastral, que compreendem as fases de publicitação, actualização cadastral, publicação,
reclamação e confirmação, têm início no dia 21 de Maio de 2019 e serão concluídos no prazo máximo de12 meses a contar dessa
data de início.
O procedimentode actualização dos dados cadastrais recolhidos no âmbito de levantamentos cadastrais
anteriorespretendecorrigir, complementar, actualizar e digitalizar esses dados, com o objectivo de agrupar numa base de dados
única toda ainformação cadastral completa e de qualidade.
Série II, N.° 19
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O procedimento de actualização cadastral é iniciado pela fase de publicitação, que compreende a afixação de aviso público por
edital, a divulgação de avisos nos meios de comunicação social e a realização de encontros de socialização e aproximação junto
das comunidades interessadas.
À fase de publicitação segue-se a fase de actualização cadastral que é iniciada com o atendimento em gabinete e concluída em
campo. O atendimento em gabinete é utilizado para identificação do(s) declarante(s) e do(s) seu(s) registo(s), complementar,
actualizar e eventualmente corrigir a informação cadastral e proceder ao agendamento do trabalho de campo. O trabalho de
campo pretende recolher a fotografia da propriedade, as assinaturas dos vizinhos, entregar o número único de identificação do
prédio e, em alguns casos, corrigir as estremas da propriedade.
As reclamações e declarações anteriores, nos termos do disposto nos artigos 79.º e 80.ºda Lei n.º 13/2017, de 5 de Junho, são
consideradas válidas no âmbito deste processo, sem prejuízo da sua actualização.
Este procedimentode actualização admite ainda a apresentação de novas declarações de titularidade de bens imóveis.
Concluídaa fase de actualização da informação cadastral, tanto as declarações actualizadas como novas declarações de titularidade
são objecto de publicação obrigatória, por um período de 90 dias. Após esse período de publicação, o declarante dispõe ainda
de 15 dias para apresentação de eventuais reclamações.
Os registos não sujeitos ao procedimento de actualização após concluídos todos os prazos legais não podem integrar a base
de dados do Cadastro Nacional de Propriedades.
Para mais informação sobre o procedimento de actualização dos dados cadastrais recolhidos no âmbito de levantamentos
cadastrais anteriores, consultar o Diploma Ministerial nº15/2018, de 23 de Maio.
Díli, 10 de Maio de 2019

OMinistro da Justiça,

Dr.Manuel Cárceres da Costa
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DESPACHO MINISTERIAL Nº: ___________________

De acordo com o número 2 do artigo 8.o do Diploma Ministerial no. 15/2018, de 23 de Maio, informa-se que irá dar-se início ao
procedimentode actualização dos dados cadastrais recolhidos no âmbito de levantamentos cadastrais anterioresna(s) seguinte(s)
área(s):
Área(s) de Colecção

: 060145, 060146, 060147, 060148, 060149, 060150, 060151, 060152, 060153,
060154, 060155, 060156, 060157, 060158, 060159, 060160, 060161, 060163,
060164, 060165, 060166, 060167, 060168 e 060268.

Suco(s)

: Kampung Alor, Fatuhada e Comoro

Posto(s) Administrativo(s)

: Dom Aleixo

Município

: Díli

Os procedimentos de actualização cadastral, que compreendem as fases de publicitação, actualização cadastral, publicação,
reclamação e confirmação, têm início no dia 21de Maio de 2019 e serão concluídos no prazo máximo de12 meses a contar dessa
data de início.
O procedimentode actualização dos dados cadastrais recolhidos no âmbito de levantamentos cadastrais anteriorespretendecorrigir,
complementar, actualizar e digitalizar esses dados, com o objectivo de agrupar numa base de dados única toda ainformação
cadastral completa e de qualidade.
O procedimento de actualização cadastral é iniciado pela fase de publicitação, que compreende a afixação de aviso público por
edital, a divulgação de avisos nos meios de comunicação social e a realização de encontros de socialização e aproximação junto
das comunidades interessadas.
À fase de publicitação segue-se a fase de actualização cadastral que é iniciada com o atendimento em gabinete e concluída em
campo. O atendimento em gabinete é utilizado para identificação do(s) declarante(s) e do(s) seu(s) registo(s), complementar,
actualizar e eventualmente corrigir a informação cadastral e proceder ao agendamento do trabalho de campo. O trabalho de
campo pretende recolher a fotografia da propriedade, as assinaturas dos vizinhos, entregar o número único de identificação do
prédio e, em alguns casos, corrigir as estremas da propriedade.
As reclamações e declarações anteriores, nos termos do disposto nos artigos 79.º e 80.ºda Lei n.º 13/2017, de 5 de Junho, são
consideradas válidas no âmbito deste processo, sem prejuízo da sua actualização.
Este procedimentode actualização admite ainda a apresentação de novas declarações de titularidade de bens imóveis.
Concluídaa fase de actualização da informação cadastral, tanto as declarações actualizadas como novas declarações de titularidade
são objecto de publicação obrigatória, por um período de 90 dias. Após esse período de publicação, o declarante dispõe ainda
de 15 dias para apresentação de eventuais reclamações.
Os registos não sujeitos ao procedimento de actualização após concluídos todos os prazos legais não podem integrar a base de
dados do Cadastro Nacional de Propriedades.
Para mais informação sobre o procedimento de actualização dos dados cadastrais recolhidos no âmbito de levantamentos
cadastrais anteriores, consultar o Diploma Ministerial nº15/2018, de 23 de Maio.
Díli, 10 de Maio de 2019

OMinistro da Justiça,

Dr.Manuel Cárceres da Costa
Série II, N.° 19

Sexta-Feira, 17 de Maio de 2019

Página 641

Jornal da República

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN
— Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de Baucau, iha no 111 no 112Livro Protokolu nº 06/2019 nian,
hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN HERDEIRUS BA Afonso Ornai Ximenes ,ho termu hirak tuir mai ne’e : ——
— iha loron 28.12.2018, Afonso Ornai Ximenes moris iha Baucau, suku Baucau, Posto Administrativo Baucau, Município de
Baucau, hela fatin ikus iha suku Tirilolo, Posto Administrativo de Baucau, Município de Baucau, Mate iha Buibau.—————
—— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, nia fe’en ho oan mak sai herdeiro
Lejítimariu:—————————————————
—-Balbina da Silva Ximenes, Faluk, moris iha Baucau, hela- fatin iha Suku Tirilolo, Posto Administrativo de Baucau, Município
de Baucau.————————————————
—Tito Afonso de Jesus, klosan, moris iha Baucau, hela- fatin iha Suku Tirilolo, Posto Administrativo de Baucau, Município de
Baucau.————————————————————
—Silvío Afonso Ximenes, klosan, moris iha Baucau, hela- fatin iha Suku Tirilolo, Posto Administrativo de Baucau, Município
de Baucau.————————————————————
—Nazário Afonso Ximenes, klosan, moris iha Baucau, hela- fatin iha Suku Tirilolo, Posto Administrativo de Baucau, Município
de Baucau.————————————————
—Reinaldo Afonso José Ximenes klosan, moris iha Baucau, hela- fatin iha Suku Tirilolo, Posto Administrativo de Baucau,
Município de Baucau.————————————————
— Ida ne’ebé nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba susesaun óbito Afonso Ornai Ximenes. —
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—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial iha Baucau.
Cartóriu Notarial Baucau , Loron 02 de Maio de 2019.

Notáriu,

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN
— Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Baucau, iha no 103 no 104 Livro Protokolu nº 06/2019 nian,
hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRUS BA Domingas da Costa ,ho termu hirak tuir mai
ne’e : ——————————————————————
— iha loron 21.08.2018, Domingas da Costa moris iha Baucau,
suku Bahu, Posto Administrativo Baucau, Município de
Baucau, hela fatin ikus iha suku Bahu, Posto Administrativo
de Baucau, Município de Baucau, Mate iha Bahu.————

Armando de Jesus Carvalho

—— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, nia Subrinho mak sai herdeiro
Lejítimariu:————————————————————
ESTRATU BA PÚBLIKASAUN
— Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Baucau, iha no 117 no 118 Livro Protokolu nº 06/2019 nian,
hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRUS BA Alfredo da Costa Freitas e Helena Ribeiro
Freitas ,ho termu hirak tuir mai ne’e : —————————— iha loron 08.04.2018 i 08.04.2018 Alfredo da Costa Freita e
Helena Ribeiro Freitas, ambos casados, moris iha Baucau,
suku Gariuai, Posto Administrativo Baucau, Município de
Baucau, i suco Gariuai, Posto Administrativo Baucau,
Municipio Baucau, hela fatin ikus iha suku Gariuai, Posto
Administrativo de Baucau, Município de Baucau, Mate iha
Maucale i Afacaimau .——————

—Ricardo da Costa, kaben, moris iha Baucau, hela- fatin iha
Suku Bahu, Posto Administrativo de Baucau, Município de
Baucau.—————————————————————
— Ida ne’ebé nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Domingas da Costa. ——
—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial iha Baucau.
Cartóriu Notarial Baucau , Loron 24 de Abril de 2019.

Notáriu,

Armando de Jesus Carvalho
—— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, nia oan mak sai herdeiro
Lejítimariu:————————————————————
ESTRATU BA PÚBLIKASAUN
—-Aquiles Carvalho, klosan, moris iha Baucau, hela- fatin iha
Suku Tirilolo, Posto Administrativo de Baucau, Município de
Baucau.—————————————————————
— Ida ne’ebé nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Alfredo da Costa Freita e
Helena Ribeiro Freitas ———————————————
—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial iha Baucau.

— Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Baucau, iha no 113 no 114Livro Protokolu nº 06/2019 nian,
hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRUS BA Donato Maria ,ho termu hirak tuir mai ne’e :
— iha loron 23.08.2018 Donato Maria, kaben, moris iha Baucau,
suku Caibada, Posto Administrativo Baucau, Município de
Baucau, hela fatin ikus iha suku Caibada, Posto Administrativo
de Baucau, Município de Baucau, Mate iha Caibada.———
—— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, nia fe’en ho oan mak sai
herdeiro Lejítimariu:—————————————————

Cartóriu Notarial Baucau , Loron 02 de Maio de 2019.

Notáriu,

Armando de Jesus Carvalho
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—Maria Jorge Maria, klosan, moris iha Baucau, hela- fatin
iha Suku Caibada, Posto Administrativo de Baucau, Município
de Baucau.————————————————————
— Ida ne’ebé nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Donato Maria. —————
—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial iha Baucau.
Cartóriu Notarial Baucau , Loron 02 de Maio de 2019.

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN
— Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Baucau, iha no 119 no 120 Livro Protokolu nº 06/2019 nian,
hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRUS BA Jose Martins da Costa, ho termu hirak tuir mai
ne’e : ——————————————————————
— iha loron 27.04.2018, Jose Martins da Costa, moris iha
Baucau, suku Loilubo, Posto Administrativo Vemasse,
Município de Baucau, hela fatin ikus iha suku Loilubo, Posto
Administrativo deVemasse, Município de Baucau, Mate iha
Uma-Ana-Ulo.——————————————

Notáriu,

—— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, nia Oan mak sai herdeiro
Lejítimariu:————————————————————

Armando de Jesus Carvalho

—-Joana Cecilia da Costa, kaben, moris iha Baucau, helafatin iha Suku Loilubo, Posto Administrativo deVemasse,
Município de Baucau.————————————————

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN
— Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Baucau, iha no 107 no 108 Livro Protokolu nº 06/2019 nian,
hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRUS BA Francisca Ximenes ,ho termu hirak tuir mai
ne’e : ——————————————————————
— iha loron 12.12.2018, Francisca Ximenes, moris iha
Manatuto, suku Lifau, Posto Administrativo Laleia, Município
de Manatuto, hela fatin ikus iha suku Lifau, Posto
Administrativo de Laleia, Município de Manatuto, Mate iha
Devindo 12/Caicoli.———————————— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, nia alin mak sai herdeiro
Lejítimariu:————————————————————

—-Rogério Lobato, kaben, moris iha Baucau, hela- fatin iha
Suku Loilubo, Posto Administrativo deVemasse, Município
de Baucau.————————————————————
— Ida ne’ebé nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Jose Martins da Costa. —
—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial iha Baucau.
Cartóriu Notarial Baucau , Loron 07 de Maio de 2019.
Notáriu,

Armando de Jesus Carvalho

—-Clementino Jose da Cruz, klosan, moris iha Manatuto, helafatin iha Suku Lifau, Posto Administrativo de Laleia, Município
de Manatuto.———————————————————
ESTRATU BA PÚBLIKASAUN
—-Antónia Ximenes, klosan, moris iha Manatuto, hela- fatin
iha Suku Lifau, Posto Administrativo de Laleia, Município de
Manatuto.————————————————————
— Ida ne’ebé nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Francisco Ximenes. ——
—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial iha Baucau.
Cartóriu Notarial Baucau , Loron 29 de Abril de 2019.

— Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial
de Baucau, iha no 105 no 106 Livro Protokolu nº 06/2019
nian, hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRUS BA Manuel Freitas ,ho termu hirak tuir mai
ne’e : ——————————————————————
— iha loron 24.01.2019 Manuel Freitas, moris iha Baucau, suku
Buruma, Posto Administrativo Baucau, Município de Baucau,
hela fatin ikus iha suku Buruma, Posto Administrativo de
Baucau, Município de Baucau, Mate iha Bahu-Baucau.——

Notáriu,

—— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, nia oan mak sai herdeiro
Lejítimariu:————————————————————

Armando de Jesus Carvalho

—Helder Salvador Freitas, kaben, moris iha Baucau, hela- fatin
iha Suku Bairro Pite, Posto Administrativo de Dom Aleixo,
Município de Dili.—————————————————
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—Berta Maria Freitas, kaben, moris iha Baucau, hela- fatin iha
Suku Tirilolo, Posto Administrativo de Baucau, Município de
Baucau.—————————————————————
— Ida ne’ebé nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Manuel Freitas. ————
—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial iha Baucau.
Cartóriu Notarial Baucau , Loron 24 de Abril de 2019.

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN
— Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial
de Baucau, iha no 109 no 110 Livro Protokolu nº 06/2019
nian, hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRUS BA Rufina da Costa, ho termu hirak tuir mai
ne’e : ——————————————————————
— iha loron 27.05.2018 Rufina da Costa, moris iha Baucau,
suku Caibada, Posto Administrativo Baucau, Município de
Baucau, hela fatin ikus iha suku Caibada, Posto Administrativo
de Baucau, Município de Baucau, Mate iha Haurobo.———
—— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, nia Oan mak sai herdeiro
Lejítimariu:————————————————————

Notáriu,

—-Patrício da Costa, Kaben, moris iha Baucau, hela- fatin iha
Suku Caibada, Posto Administrativo de Baucau, Município
de Baucau.————————————————————

Armando de Jesus Carvalho

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN
— Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Baucau, iha no 115 no 116Livro Protokolu nº 06/2019 nian,
hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRUS BA Miguel da Costa Freitas ,ho termu hirak
tuir mai ne’e : ———————————————————
— iha loron 23.08.2017 Miguel da Costa Freitas, kaben, moris
iha Baucau, suku Buibau, Posto Administrativo Baucau,
Município de Baucau, hela fatin ikus iha suku Buibau, Posto
Administrativo de Baucau, Município de Baucau, Mate iha
Builai.——————————————————-

— Ida ne’ebé nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Rufina da Costa. ————
—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial iha Baucau.
Cartóriu Notarial Baucau , Loron 02 de Maio de 2019.

Notáriu,

Armando de Jesus Carvalho

—— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, nia fe’en ho oan mak sai
herdeiro Lejítimariu:—————————————————
—-Micaela Paula António, Faluk, moris iha Baucau, hela- fatin
iha Suku Buibau, Posto Administrativo de Baucau, Município
de Baucau.————————————————————
—Juviano Antonio Freitas, klosan, moris iha Baucau, helafatin iha Suku Buibau, Posto Administrativo de Baucau,
Município de Baucau.————————————————
— Ida ne’ebé nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Miguel da Costa Freitas. —
—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial iha Baucau.
Cartóriu Notarial Baucau , Loron 02 de Maio de 2019.

ESTRATU BA PUBLIKASAUN
Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Bobonaro, iha folha no 37 no 38 Livro Protokolu nº 03 /2019
nian, hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Agostinha Valentim Barreto, ho termu hirak
tuirmai ne’e;————————————————————
Iha loron 24. 06.2018, Agostinha Valentim Barreto,
moris iha,suku Atu- Aben posto administrativo Bobonaro,
munisipio Bobonaro,hela –fatin ikus iha munisipio Bobonaro,
Mate iha Ritabou,-———
—— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, husik hela ba nia laen ho oan
sira mak tuir mai ne’e :———-——————-

Notáriu,

—- Vasco Asa Mali, f aluk,moris iha Bobonaro, nacionalidade
timorense, hela fatin iha suku Ritabou, posto administrativo
Maliana, munisipio Bobonaro.——-—————

Armando de Jesus Carvalho

—- Agostinho Barreto, klosan, moris iha Bobonaro,
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nacionalidade timorense, hela fatin iha suku Comoro,
posto administrativo Dom Aleixo ,munisipio Dili.———-

temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial de Bobonaro.

—- Provedencia Barreto, klosan, moris iha Bobonaro,
nacionalidade timorense, hela fatin iha suku suku Ritabou,
posto administrativo Maliana,munisipio Bobonaro.——-—

Cartoriu Notarial Bobonaro, 16 Maio, 2019.

Notáriu,
—- Benvinda Rodrigues Barreto, klosan, moris iha
Bobonaro, nacionalidade timorense, hela fatin iha suku
Ritabou, posto administrativo Maliana, munisipio Bobonaro.—

Ponciano Maia

Ne’e nudar herdeiros tuir lei, laiha ema seluk bele konkore ho
sira ba susesaun obitu, ba Agostinha Valentim Barreto.——
—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial de Bobonaro.

ESTRATU BA PUBLIKASAUN
Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Bobonaro, iha folha no 41Livro Protokolu nº 03 /2019 nian,
hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Leonel Bere Lelo, ho termu hirak tuirmai ne’e

Cartoriu Notarial Bobonaro, 16 Maio, 2019.

Notário Público
Iha loron 10 . 07. 2018, Leonel Bere Lelo, moris iha , suku
Goulolo, posto administrativo Cailaco, munisipio Bobonaro,
hela -fatin ikus iha munisipio Bobonaro, Mate iha Malilia
Goulolo,-—————————————————————

Licenciado. Ponciano Maia

—— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, husik hela ba nia subrinho
mak tuir mai ne’e :————————-—
ESTRATU BA PUBLIKASAUN
Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Bobonaro, iha folha no 29 no 30 Livro Protokolu nº 03 /2019
nian, hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRUS ba Bosco Bere Lelo Godinho, ho termu hirak
tuirmai ne’e;————————————————————

— Sisto Bere Lelo, klosan, moris iha Bobonaro, nacionalidade
timorense, hela- fatin iha suku Goulolo, posto administrativo
Cailaco ,munisipio Bobonaro.——Ne’e nudar herdeiro tuir lei, laiha ema seluk bele konkore ho
nia ba susesaun obitu, ba Leonel Bere Lelo.———————

iha loron 26.01.2017, Bosco Bere Lelo Godinho,, moris iha suku,
Malilait, posto administrativo Bobonaro, munisipio Bobonaro,
hela -fatin ikus iha munisipio Bobonaro, Mate iha Maliana-—

—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial de Bobonaro.

—— Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma
ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, husik hela ba nia fen ho aoan
sira mak tuir mai ne’e :————————-—-

Cartoriu Notarial Bobonaro, 16 Maio, 2019.

Notáriu,
— Donata Mafalda, faluk, moris iha Bobonaro, nacionalidade
timorense, hela- fatin iha suku Malilait, posto administrativo
Bobonaro ,munisipio Bobonaro.-———

Ponciano Maia

— Teofilo Soares Godinho, klosan, moris iha Bobonaro,
nacionalidade timorense, hela- fatin iha suku Malilait, posto
administrativo Bobonaro ,munisipio Bobonaro.— Merita da Silva Godinho, klosan, moris iha Bobonaro,
nacionalidade timorense, hela- fatin iha suku Malilait, posto
administrativo Bobonaro ,munisipio Bobonaro.-—————
Ne’e nudar herdeiros tuir lei, laiha ema seluk bele konkore ho
sira ba susesaun obitu, ba Bosco Bere Lelo Godinho.———
—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
Série II, N.° 19
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Despacho Conjunto N.o˜ 01/2019
de 22 de março
(Nomeação do Adido de Educação para Embaixada
de Timor-Leste em Lisboa)

7. O subsídio e qualquer ajuda de custo por deslocação do
Assistente de Adido da Educação, conta a partir do dia da
sua viagem (deslocação) para o País onde exercerá as suas
funções.
Publique-se.

Tendo em consideração o papel do Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura na coordenação e no apoio aos
estudantes timorenses no estrangeiro que beneficiem de bolsas
de estudo, nos termos do Decreto-Lei n.Ú˜ 30/2008, de 3 de
agosto, ououtros;
Tendo em contao papel do Ministério na prestação de apoio a
estudantes de nacionalidade timorense que estudem em países
estrangeiros, mesmo não beneficiando de bolsas de estudo;
Considerando o número elevado de estudantes timorenses a
frequentar estabelecimentos de ensino superior em Portugal e
Cabo Verde e a necessidade de assegurar a existência de
recursos humanos suficientes para assegurar o apoio efetivo
aos mesmos;

Díli, ____ de março de 2019

Longuinhos dos Santos
Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura

Dionísio Babo Soares
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Observando, ainda, que a Embaixada de Timor-Leste em
Portugal é também acreditada como representação diplomática
junto à República de Cabo Verde;
ANEXO I
Assim, o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura e o
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, no uso
das suas competências, tal como consagradas nos artigos 23.°
e 18.° do Decreto-Lei n.º14/2018, de 17 de Agosto, que aprovou
a Orgânica do VIII Governo Constitucional, determinam o
seguinte:
1. Nomear o Senhor Natalino de Jesus Gusmão Soares,
docente de Universidade Nacional Timor Lorosa’e,para
exercer as funções de Adido da Educação junto à Embaixada
de Timor-Leste em Lisboa, na República Portuguesa, dado
possuir os requisitos necessários para o exercício destas
funções, nomeadamente experiência, conhecimento técnico
e habilidades linguísticas.
2. É autorizada, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, a integração doSenhor Natalino de Jesus
Gusmão Soares, junto àEmbaixada de Timor-Leste em
Lisboa, para exercer as funções de Adido de Educação.
3. A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 1 de
abril de 2019 até ao dia 31 de março de 2021.
4. A presente nomeação é renovada automaticamente pelo
período adicional de um ano, salvo se houver comunicação
de não renovação, com trinta (30) dias de antecedência.
5. As funções, atividades, remuneração suplementar e
benefícios relacionados com este destacamento encontramse previstas nos termos de referência aprovados e
anexados a este Despacho, dele fazendo parte integrante.
6. O Adido deEducação responde perante o órgão central do
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura com
competência nesta matéria, através do Embaixador de TimorLeste em Lisboa, na República Portuguesa.
Série II, N.° 19

TERMOS DE REFERÊNCIA

Abstrato
O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura exerce
atualmente a competência de coordenar e prestar assistência
aos estudantes timorenses no estrangeiro, a fim de assegurar
a eficiente implementação do Decreto-Lei N.Ú 30/2008, de 3 de
Agosto, que define as condições de atribuição e o regime
aplicável às bolsas de estudo concedidas a cidadãos nacionais
pelo Estado, para prosseguimento de estudos e investigação
no estrangeiro.
Estas bolsas são financiadas pelo Fundo de Desenvolvimento
do Capital Humano (FDCH), criado pela Lei N.Ú 1/11, de 14 de
Fevereiro, e regulado pelos Decreto-Lei N.Ú 12/2011, de 23 de
Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei N.Ú
11/2015 de 3 de Junho, e Diploma Ministerial N.Ú 9/2011, de 13
de Abril.
Ainda, cabe ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
acompanhar todos os jovens Timorenses, mesmo não
bolseiros, que estudam no estrangeiro, bem como auxiliar na
resolução de eventuais problemas que surjam nas relações
destes jovens com as Universidades.
A fim de assegurar estas funções, o Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura e o Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação têm adotado a prática de nomeação
de Adidos de Educação e o destacamento de outros técnicos
da educação junto das Representações Diplomáticas dos
países onde existam ou virão a existir um número considerável
de cidadãos timorenses a desenvolver estudos, de forma a
garantir o seu adequado acompanhamento e uma adequada
ligação com as autoridades locais.
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Enquadramento institucional
Designa-se por adido de educação, o funcionário especializado
em área específica e técnica na área de educação, para apoiar a
representação ou missão diplomática para o desempenho de
trabalho em estreita ligação com as autoridades locais,
permutando informação específica.

9. Elaborar relatórios de trabalho periódicos (mensais),
relatórios financeiros operacionais (trimestrais) e relatórios
financeiros de execução das verbas destinadas às bolsas
de estudo (trimestrais), dirigidos ao órgão central do
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura com
competência nesta matéria e outras entidades relevantes.
Direitos e Deveres específicos

A opção pela colocação na República de Portugal resulta do
facto de um número elevado de estudantes nacionais
timorenses encontrarem a frequentar estabelecimentos de
ensino superior em Portugal e seus arredores, na República
Cabo-Verde.
Funções
O Adido de Educação é responsável pelo acompanhamento
de todas as atividades educativas realizadas no território do
Estado acreditante que sejam do interesse ou possam vir a ser
do interesse de Timor-Leste.
Constituem as principais responsabilidades do Adido de
Educação:
1. Acompanhar e apoiar os estudantes timorenses (bolseiros
e não bolseiros) que se encontram a estudar no país de
destino, promovendo o seu aproveitamento escolar e
reportando sobre as necessidades que possam advir da
sua estada no estrangeiro;
2. Auxiliar os estudantes em eventuais processos
administrativos no país acolhedor ou de estudo, como a
obtenção de visto, matrícula no estabelecimento de ensino,
ou outros;
3. Auxiliar os estudantes em caso de problemas de saúde;
4. Intervir em favor dos estudantes em caso de atraso no
envio de subsídios ou bolsas de estudo, na tentativa de
assegurar as condições da estadia;
5. Acompanhar a implementação dos acordos e protocolos
estabelecidos, na área da educação, entre Timor-Leste e o
Estado acreditante;
6. Estabelecer contatos com escolas e organismos do sector
de educação do Estado acreditante, explorando eventuais
oportunidades de parcerias e intercâmbios tendo em vista
o desenvolvimento do sector educativo de Timor-Leste e
o acesso à formação de qualidade por parte dos estudantes
timorenses, dando prioridade às instituições cujan
excelência e qualidade sejam amplamente reconhecidas,
empreendendo esforços para que os estudantes timorenses
sejam colocados nessas instituições;
7. Acompanhar membros do governo e delegações de TimorLeste nas suas deslocações oficiais ao país ao qual foi
enviado para fins relacionados com o sector educativo,
facilitando e intermediando as visitas oficiais dos membros
do governo e das delegações às instituições do sector
educativo do país de destino;
8.

Elaborar um Plano de Ação Anual com a previsão das
principais atividades a realizar no âmbito das suas funções;
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Na execução das suas tarefas, o Adido de Educação tem o
dever de reportar aos seus superiores – Embaixador da RDTL
acreditado ao país enviado e coordenador do órgão central do
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura com
competência nesta matéria – todas as informações que lhe
sejam por eles solicitadas e todas as informações que possam
ser do interesse dos mesmos.
O Adido de Educação tem o dever de reportar ainda ao
Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento
do Capital Humano.
O Adido de Educação tem também o dever de manter sigilo
relativamente a quaisquer iniciativas ou situações que sejam
confidenciais, exercendo as suas funções com lealdade, zelo,
diligência, profissionalismo e sentido patriótico.
O Adido de Educação não poderá fazer uso do seu estatuto e
da sua função para estabelecer contacto com entidades do
país de destino em benefício próprio ou em benefício de outrem,
no âmbito de negócios ou projetos particulares.
O Adido de Educação, no exercício das suas funções, está
autorizado a assinar todos os documentos e correspondência
relativos à sua área de competência.
Remunerações e outros Benefícios
O nomeado exerce as suas funções em regime de destacamento
e tem direito a receber apenas os seguintes suplementos:
a) a um subsídio de custo de vida mensal no valor de
USD 4,307,00 (quatro mil e trezentos e sete dólares
americanos).
b) a um subsídio de residência mensal no valor de USD
2,872.00 (dois mil e oitocentos e setenta e dois dólares
americanos) A ajuda de custo não depende do número
de membros da família do Adido.
c) a transporte para si e para os familiares a seu cargo, até
o número máximo de três membros da família (1+3), em
classe económica, aquando da nomeação e do término
da nomeação.
d) a transporte da bagagem adicional para si, até um
máximo total de 30 kg, cujo custo é reembolsado no
retorno, mediante apresentação de comprovativo.
e) a ajudas de custo por recolocação aquando da
instalação, no valor de USD 8,616.00 (oito mil
seiscentos e dezasseis dólares americanos), o que
corresponde a três meses de subsídio de residência
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mensal, e, aquando do retorno, no valor de USD
5,744.00 (cinco mil e setecentos e quarenta e quatro
dólares americanos), o que corresponde a dois meses
de subsídio de residência mensal.
Férias e licenças
O Adido de Educação tem direito a férias e licenças, nos termos
do Estatuto da Função Pública.

5.

As funções, atividades, remuneração suplementar e
benefícios relacionados com este destacamento encontramse previstas nos termos de referência aprovados e
anexados a este Despacho, dele fazendo parte integrante.

6. O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura assume
todas as responsabilidades remuneratórias inerentes à
presente nomeação.
7. O Adido de Educação responde perante o órgão central do
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura com
competência nesta matéria, através do Embaixador de TimorLeste em Brasília, na República Federativa do Brasil.

Despacho Conjunto N.o 02/2019
de 22 de março

8. O subsídio e qualquer ajuda de custo por deslocação do
Adido de Educação, conta a partir do dia da sua viagem
(deslocação) para o País onde exercerá as suas funções.

(Nomeação do Adido de Educação para Embaixada de TimorLestena República Federativa do Brasil)

Publique-se.

Tendo em consideração o papel do Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura na coordenação e no apoio aos
estudantes timorenses no estrangeiro que beneficiem de bolsas
de estudo, nos termos do Decreto-Lei n.Ú 30/2008, de 3 de
agosto, ououtros;

Díli, ____ de março de 2019

Tendo em contao papel do Ministério na prestação de apoio a
estudantes de nacionalidade timorense que estudem em países
estrangeiros, mesmo não beneficiando de bolsas de estudo;

Longuinhos dos Santos
Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura

Dionísio Babo Soares
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Considerando o número elevado de estudantes timorenses a
frequentar estabelecimentos de ensino superior no Brasil e a
necessidade de assegurar a existência de recursos humanos
suficientes para assegurar o apoio efetivo aos mesmos;
ANEXO I
Assim, o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura e o
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, no uso
das suas competências, tal como consagradas nos artigos 23.°
e 18.° do Decreto-Lei n.º14/2018, de 17 de Agosto, que aprovou
a Orgânica do VIII Governo Constitucional, determinam o
seguinte:
1. Nomear o Senhor Augusto Mendonça, docente da
Universidade Nacional Timor Lorosa’e, para exercer funções
de Adido de Educação, junto à Embaixada de Timor-Leste
na República Federativado Brasil, dado possuir os
requisitos necessários para o exercício destas funções,
nomeadamente experiência, conhecimento técnico e
habilidades linguísticas.
2. É autorizada, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, a integração doSenhor Augusto Mendonça,
junto àEmbaixada de Timor-Leste em Brasília, para exercer
as funções de Adido de Educação.
3. A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 1 de
abril de 2019 até ao dia 31 de março de 2021.
4. A presente nomeação é renovada automaticamente pelo
período adicional de um ano, salvo se houver comunicação
de não renovação, com trinta (30) dias de antecedência.
Série II, N.° 19

TERMOS DE REFERÊNCIA
Abstrato
O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura exerce
atualmente a competência de coordenar e prestar assistência
aos estudantes timorenses no estrangeiro, a fim de assegurar
a eficiente implementação do Decreto-Lei N.Ú 30/2008, de 3 de
Agosto, que define as condições de atribuição e o regime
aplicável às bolsas de estudo concedidas a cidadãos nacionais
pelo Estado, para prosseguimento de estudos e investigação
no estrangeiro.
Estas bolsas são financiadas pelo Fundo de Desenvolvimento
do Capital Humano (FDCH), criado pela Lei N.Ú 1/11, de 14 de
Fevereiro, e regulado pelos Decreto-Lei N.Ú 12/2011, de 23 de
Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei N.Ú
11/2015 de 3 de Junho, e Diploma Ministerial N.Ú 9/2011, de 13
de Abril.
Ainda, cabe ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
acompanhar todos os jovens Timorenses, mesmo não
bolseiros, que estudam no estrangeiro, bem como auxiliar na
resolução de eventuais problemas que surjam nas relações
destes jovens com as Universidades.
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A fim de assegurar estas funções, o Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura e o Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação têm adotado a prática de nomeação
do Adidos de Educação e o destacamento de outros técnicos
da educação junto das Representações Diplomáticas dos
países onde existam ou virão a existir um número considerável
de cidadãos timorenses a desenvolver estudos, de forma a
garantir o seu adequado acompanhamento e uma adequada
ligação com as autoridades locais.

7. Acompanhar membros do governo e delegações de TimorLeste nas suas deslocações oficiais ao país ao qual foi
enviado para fins relacionados com o sector educativo,
facilitando e intermediando as visitas oficiais dos membros
do governo e das delegações às instituições do sector
educativo do país de destino;

Enquadramento institucional

9. Elaborar relatórios de trabalho periódicos (mensais),
relatórios financeiros operacionais (trimestrais) e relatórios
financeiros de execução das verbas destinadas às bolsas
de estudo (trimestrais), dirigidos ao órgão central do
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura com
competência nesta matéria e outras entidades relevantes.

Designa-se por adido de educação, o funcionário especializado
em área específica e técnica na área da educação, para apoiar a
representação ou missão diplomática para o desempenho de
trabalho em estreita ligação com as autoridades locais,
permutando informação específica.
A opção pela colocação no Brasil, resulta do facto de vários
cidadãos timorenses se encontrarem presentemente a
desenvolver estudos neste país.
Funções
O Adido de Educaçãoé responsável pelo acompanhamento de
todas as atividades educativas realizadas no território do
Estadoacreditante que sejam do interesse ou possam vir a ser
do interesse de Timor-Leste.
Constituem as principais responsabilidades do Adido de
Educação:
1. Acompanhar e apoiar os estudantes timorenses (bolseiros
e não bolseiros) que se encontram a estudar no país de
destino, promovendo o seu aproveitamento escolar e
reportando sobre as necessidades que possam advir da
sua estada no estrangeiro;
2.

Auxiliar os estudantes em eventuais processos
administrativos no país acolhedor ou de estudo, como a
obtenção de visto, matrícula no estabelecimento de ensino,
ou outros;

8. Elaborar um Plano de Ação Anual com a previsão das
principais atividades a realizar no âmbito das suas funções;

Direitos e Deveres específicos
Na execução das suas tarefas, o Adido de Educação tem o
dever de reportar aos seus superiores–Embaixador da RDTL
acreditado ao país enviado e coordenador do órgão central do
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura com
competência nesta matéria–todas as informações que lhe sejam
por eles solicitadas e todas as informações que possam ser do
interesse dos mesmos.
O Adido de Educação tem o dever de reportar ainda ao
Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento
do Capital Humano.
O Adido de Educação tem também o dever de manter sigilo
relativamente a quaisquer iniciativas ou situações que sejam
confidenciais, exercendo as suas funções com lealdade, zelo,
diligência, profissionalismo e sentido patriótico.
O Adido de Educação não poderá fazer uso do seu estatuto e
da sua função para estabelecer contacto com entidades do
país de destino em benefício próprio ou em benefício de outrem,
no âmbito de negócios ou projetos particulares.
O Adido de Educação, no exercício das suas funções, está
autorizado a assinar todos os documentos e correspondência
relativos à sua área de competência.

3. Auxiliar os estudantes em caso de problemas de saúde;
Remunerações e outros Benefícios
4. Intervir em favor dos estudantes em caso de atraso no
envio de subsídios ou bolsas de estudo, na tentativa de
assegurar as condições da estadia;

O nomeado exerce as suas funções em regime de destacamento.
O nomeado tem direito a receber apenas os seguintes
suplementos:

5. Acompanhar a implementação dos acordos e protocolos
estabelecidos, na área da educação, entre Timor-Leste e o
Estado acreditante;

a) A um subsídio de custo de vida mensal no valor de
USD 5,419,00 (cinco mil e quatrocentos e dezanove
dólares americanos).

6. Estabelecer contatos com escolas e organismos do sector
da educação do Estado acreditante, explorando eventuais
oportunidades de parcerias e intercâmbios tendo em vista
o desenvolvimento do sector educativo de Timor-Leste e
o acesso à formação de qualidade por parte dos estudantes
timorenses, dando prioridade às instituições cuja excelência
e qualidade sejam amplamente reconhecidas, empreendendo esforços para que os estudantes timorenses sejam
colocados nessas instituições;

b) A um subsídio de residência mensal no valor de USD
3.432,00 (três mil e quatro centos e trinta e dois dólares
americanos) A ajuda de custo não depende do número
de membros da família do Adido.
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c) A transporte para si e para os familiares a seu cargo, até
o número máximo de três membros da família (1+3), em
classe económica, aquando da nomeação e do término
da nomeação.
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d) A transporte da bagagem adicional para si, até um
máximo total de 30 kg, cujo custo é reembolsado no
retorno, mediante apresentação de comprovativo.

Cooperação,a integração doSr. Hitu Carvalho de
Jesusjunto à Embaixada de Timor-Leste em Jakarta, para
exercer as funções de Adido da Educação.

e) A ajudas de custo por recolocação aquando da
instalação, no valor de USD 10,296,00(dez mil e
duzentos e noventa e seis dólares americanos), o que
corresponde a três meses de subsídio de residência
mensal, e, aquando do retorno, no valor de USD
6,864.00 (seis mil e oitocentos e seiscenta e quatro
dólares americanos), o que corresponde a dois meses
de subsídio de residência mensal.

3. O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de
abrilde 2019 até ao dia 31 de marçode 2021.

Férias e licenças
O Adido de Educação tem direito a férias e licenças, nos termos
do Estatuto da Função Pública.

4. A presente aprovação e autorização é renovada
automaticamente pelo período adicional de um ano, salvo
se houver comunicação de não renovação, com trinta (30)
dias de antecedência.
5. As funções, atividades, remuneração suplementar e
benefícios relacionados com este destacamento encontramse previstas nos termos de referênciaaprovados e anexados
a este Despacho,dele fazendo parte integrante.
6. O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura assume
todas as responsabilidades remuneratórias inerentes ao
destacamento.

Despacho Conjunto N.Ú 03 /2019
De 22 de março
(Nomeação do Adidode Educação junto à Embaixada de
Timor-Leste em Jakarta)

Tendo em consideração o papel do Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura na coordenação e no apoio aos
estudantes timorenses no estrangeiro que beneficiem de bolsas
de estudo, nos termos do Decreto-Lei n.Ú 30/2008, de 3 de
agosto,ououtros;
Tendo em contao papel do Ministério na prestação de apoio a
estudantes de nacionalidade timorense que estudem em países
estrangeiros, mesmo não beneficiando de bolsas de estudo;
Considerando o número elevado de estudantes timorenses a
frequentar estabelecimentos de ensino superior em Jakarta e
em outras províncias nos arredores e a necessidade de
assegurar a existência de recursos humanos suficientes para
assegurar o apoio efetivo aos mesmos;

7. O Adido da Educaçãoresponde perante o órgão central do
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura com
competência nesta matéria,atravésdo Embaixador de TimorLeste em Jakarta, na República da Indonésia.
8. O subsídio e qualquer ajuda de custo por deslocação do
Adido da Educação, conta a partir do dia da sua viagem
(deslocação) para o País onde exercerá as suas funções.
Publique-se.

Díli, ____ de marçode 2019

Longuinhos dos Santos
Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura

Dionísio Babo Soares
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Assim, o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Culturae o
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, no uso
das suas competências, tal como consagradas nos artigos 23.°
e 18.° do Decreto-Lei n.º14/2018, de 17 de Agosto, que aprovou
a Orgânica do VIII Governo Constitucional, determinam o
seguinte:
1. É aprovada, pelo Ministro do Ensino Superior, Ciência e
Cultura,a contratação do Sr. Hitu Carvalho de Jesus, para
exercer as funções de Adido da Educação junto à Embaixada
de Timor-Leste em Jakarta, na República da Indonésia, dado
possuir os requisitos necessários parao exercício destas
funções, nomeadamente experiência, conhecimento técnico
ehabilidades linguísticas.
2. É autorizada,pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e
Série II, N.° 19

ANEXO I
TERMOS DE REFERÊNCIA

Abstrato
O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Culturaexerce
atualmente a competência de coordenar e prestar assistência
aos estudantes timorenses no estrangeiro, a fim de assegurar
a eficiente implementação do Decreto-Lei N.Ú 30/2008, de 3 de
Agosto, que define as condições de atribuição e o regime
aplicável às bolsas de estudo concedidas a cidadãos nacionais
pelo Estado, para prosseguimento de estudos e investigação
no estrangeiro.
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Estas bolsas são financiadas pelo Fundo de Desenvolvimento
do Capital Humano (FDCH), criado pela Lei N.Ú 1/11, de 14 de
Fevereiro, e regulado pelos Decreto-Lei N.Ú 12/2011, de 23 de
Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei N.Ú
11/2015 de 3 de Junho, e Diploma Ministerial N.Ú 9/2011, de 13
de Abril.
Ainda, cabe ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e
Culturaacompanhar todos os jovens Timorenses, mesmo não
bolseiros, que estudam no estrangeiro, bem como auxiliar na
resolução de eventuais problemas que surjam nas relações
destes jovens com as Universidades.

5. Acompanhar a implementação dos acordos e protocolos
estabelecidos, na área da educação, entre Timor-Leste e o
Estado acreditante;
6. Estabelecer contatos com escolas e organismos do sector
da educação do Estado acreditante, explorando eventuais
oportunidades de parcerias e intercâmbios tendo em vista
o desenvolvimento do sector educativo de Timor-Leste e
o acesso à formação de qualidade por parte dos estudantes
timorenses, dando prioridade às instituições cuja
excelência e qualidade sejam amplamente reconhecidas,
empreendendo esforços para que os estudantes timorenses
sejam colocados nessas instituições;

A fim de assegurar estas funções, o Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Culturae o Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação têm adotado a prática de nomeação
dos Adidos de Educação e o destacamento de outros técnicos
da educação junto das Representações Diplomáticas dos
países onde existam ou virão a existir um número considerável
de cidadãos timorenses a desenvolver estudos, de forma a
garantir o seu adequado acompanhamento e uma adequada
ligação com as autoridades locais.

7. Acompanhar membros do governo e delegações de TimorLeste nas suas deslocações oficiais ao país ao qual foi
enviado para fins relacionados com o sector educativo,
facilitando e intermediando as visitas oficiais dos membros
do governo e das delegações às instituições do sector
educativo do país de destino;

Enquadramento institucional

9. Elaborar relatórios de trabalho periódicos (mensais),
relatórios financeiros operacionais (trimestrais) e relatórios
financeiros de execução das verbas destinadas às bolsas
de estudo (trimestrais), dirigidos ao órgão central do
Ministério da Educação com competência nesta matéria e
outras entidades relevantes.

Designa-se por Adido de Educação, o funcionário
especializado em área específica e técnica na área de educação,
para apoiar a representação ou missão diplomática para o
desempenho de trabalho em estreita ligação com as autoridades
locais, permutando informação específica.

8.

Elaborar um Plano de Ação Anual com a previsão das
principais atividades a realizar no âmbito das suas funções;

Direitos e Deveres específicos
A opção pela colocação na República da Indonésia resulta do
facto de um número elevado de estudantes nacionais
timorenses encontrarem a frequentar estabelecimentos de
ensino superior em Jakarta e seus arredores, na República da
Indonésia.
Funções
O Adido de Educaçãoé responsável pelo acompanhamento de
todas as atividades educativas realizadas no território do
Estadoacreditante que sejam do interesse ou possam vir a ser
do interesse de Timor-Leste.
Constituem as principais responsabilidades do Adido de
Educação:
1. Acompanhar e apoiar os estudantes timorenses (bolseiros
e não bolseiros) que se encontram a estudar no país de
destino, promovendo o seu aproveitamento escolar e
reportando sobre as necessidades que possam advir da
sua estada no estrangeiro;
2.

Auxiliar os estudantes em eventuais processos
administrativos no país acolhedor ou de estudo, como a
obtenção de visto, matrícula no estabelecimento de ensino,
ou outros;

Na execução das suas tarefas, o Adido de Educação tem o
dever de reportar aos seus superiores – Embaixador da RDTL
acreditado ao país enviado e coordenador do órgão central do
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura com
competência nesta matéria– todas as informações que lhe sejam
por eles solicitadas e todas as informações que possam ser do
interesse dos mesmos.
O Adido de Educação tem o dever de reportar ainda ao
Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento
do Capital Humano.
O Adido de Educação tem também o dever de manter sigílo
relativamente a quaisquer iniciativas ou situações que sejam
confidenciais, exercendo as suas funções com lealdade, zelo,
diligência, profissionalismo e sentido patriótico.
O Adido de Educação não poderá fazer uso do seu estatuto e
da sua função para estabelecer contacto com entidades do
país de destino em benefício próprio ou em benefício de outrem,
no âmbito de negócios ou projetos particulares.
O Adido de Educação, no exercício das suas funções, está
autorizado a assinar todos os documentos e correspondência
relativos à sua área de competência.

3. Auxiliar os estudantes em caso de problemas de saúde;
Remunerações e outros Benefícios
4.

Intervir em favor dos estudantes em caso de atraso no
envio de subsídios ou bolsas de estudo, na tentativa de
assegurar as condições da estadia;
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O Adido de Educação exerce as suas funções em regime de
contratação de serviço, destacado.
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O Adido da Educação tem direito à remuneração tal como
prevista em seu contrato.

quinhentos e sessenta e um dólares americanos).O subsídio
residencial e a ajuda de custo são de valor fixo, determinado
no número anterior e independe do númerode membros da
família do Adido.

Férias e licenças
O Adido de Educação tem direito a férias e licenças, nos termos
do Estatuto da Função Pública.

Contrato DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERMO
CERTO

OUTORGANTES:
PRIMEIRO OUTORGANTE:
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, com
instalações em Avenida MARGINAL, Colmera, em Díli, neste
acto, representado por S.E. o Ministro do Ensino Superior,
Ciência e Cultura, Dr. Longuinhos dos Santos, com poderes
para o acto, de ora em diante designado por PRIMEIRO
OUTORGANTE;

3. O SEGUNDO OUTORGANTE terá direito a transporte para
si e para os familiares a seu cargo, até o número máximo de
três membros da família (1+3), em classe económica,
aquando do término da nomeação, bem como a transporte
da bagagem adicional para si até um máximo total de 30 kg,
reembolsado no retorno, mediante apresentação de
comprovativo.
4. O SEGUNDO OUTORGANTE terá direito a ajudas de custo
por recolocação aquando da instalação, no valor de USD
7.683,00 (sete mil e seiscentos e oitenta e três dolares
americanos), o que corresponde a três meses de subsídio
de residência mensal, e, aquando do retorno, no valor de
USD 5.322,00 (cinco mil, trezentos e vinte e dois dólares
americanos), o que corresponde a dois meses de subsídio
de residência mensal.
Cláusula Terceira
Local
Para o exercício das suas funções, o Segundo Outorgante ficará
afeto à Embaixada de Timor-Leste em Jakarta, Indonésia.

SEGUNDO OUTORGANTE:
Hitu Carvalho de Jesus, de nacionalidade timorense, portador
do passaporte C0010093, residente em Vila-Verde, Díli de ora
em diante designado por SEGUNDO OUTORGANTE;
É livremente e de boa fé celebrado o presente contrato que as
partes mútua e reciprocamente aceitam e que se rege pelas
cláusulas seguintes:
Cláusula Primeira
Objeto
1. O PRIMEIRO OUTORGANTE contrata o SEGUNDO
OUTORGANTE para a posição de Adido da Educação para
exercer as funções definidas nos Termos de Referência,
previstas no anexo, que constitui parte integrante deste
contrato.
2. No exercício das tarefas que lhe são atribuídas pelo presente
contrato, o SEGUNDO OUTORGANTE, reportar-se-á ao
órgão central do Ministério do Ensino Superior, Ciência e
Cultura com competência nesta matéria e ao Embaixador
da Representação Diplomática de Timor-Leste em Jakarta,
Indonésia.
Cláusula Segunda
Remuneração e outros benefícios
1. O SEGUNDO OUTORGANTE auferirá mensalmente a título
de salário a quantia de USD 3,977,00 (três mil novecentos
e setenta e sete dólares americanos).
2. O SEGUNDO OUTORGANTE terá direito a um subsídio de
residência mensal no valor deUSD 2.561,00 (dois mil e
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Cláusula Quarta
Duração
1. O presente contrato é celebrado pelo prazo de 12(doze)
meses, e produz efeitos a partir de 1 de abril de 2019
inclusive, e termina no dia 31 de março de 2021.
2. O presente contrato é renovado automaticamente pelo
período adicional de um ano, salvo se houver comunicação
de não renovação pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, com
trinta (30) dias de antecedência.
Cláusula Quinta
Obrigações do Segundo Outorgante
1. O SEGUNDO OUTORGANTE deve comparecer ao serviço
com assiduidade e cumprir as demais obrigações
decorrentes do contrato e das normas que o regem.
2. Para além das demais obrigações supra previstas e na lei,
o SEGUNDO OUTORGANTE ficará sujeita às seguintes
obrigações especiais:
a) Na execução das suas tarefas, o SEGUNDO
OUTORGANTE tem o dever de reportar aos seus
superiores – Embaixador da RDTL acreditado ao país
enviado e coordenador do órgão central do Ministério
do Ensino Superior, Ciência e Cultura com competência
nesta matéria – todas as informações que lhe sejam por
eles solicitadas e todas as informações que possam ser
do interesse dos mesmos.
b) O SEGUNDO OUTORGANTE tem o dever de reportar
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ainda ao Conselho de Administração do Fundo de
Desenvolvimento do Capital Humano.

Despacho Conjunto N.Ú04 2019
de 22 de março

c) O SEGUNDO OUTORGANTE tem também o dever de
manter sigilo relativamente a quaisquer iniciativas ou
situações que sejam confidenciais, exercendo as suas
funções com lealdade, zelo, diligência, profissionalismo
e sentido patriótico.
d) O SEGUNDO OUTORGANTE não poderá fazer uso do
seu estatuto e da sua função para estabelecer contacto
com entidades do país de destino em benefício próprio
ou em benefício de outrem, no âmbito de negócios ou
projetos particulares.
e) O SEGUNDO OUTORGANTE, no exercício das suas
funções, está autorizado a assinar todos os documentos
e correspondência relativos à sua área de competência.
Cláusula Sexta
Férias e licenças
O SEGUNDO OUTORGANTE tem direito a férias e licenças,
nos termos do Estatuto da Função Pública.
Cláusula Sétima
Alterações
Todas as convenções adicionais ou derrogatórias do presente
contrato revestirão, necessariamente, a forma escrita, devendo
as mesmas constituir anexos ao presente acordo.
Cláusula Oitava
Anexos
Fazem parte integrante do presente contrato o anexo I do qual
constam os Termos de Referência referidos na cláusula primeira.
Assinado a 25 de abril de 2019, em dois exemplares ambos
valendo como originais.

O PRIMEIRO OUTORGANTE

(Nomeação do Assistente do Adido de Educação junto à
Embaixada da República Democrática de Timor-Leste em
Lisboa)
Tendo em consideração o papel do Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura na coordenação e no apoio aos
estudantes timorenses no estrangeiro que beneficiem de bolsas
de estudo, nos termos do Decreto-Lei n.Ú 30/2008, de 3 de
agosto, ou outros;
Tendo em conta o papel do Ministério na prestação de apoio a
estudantes de nacionalidade timorense que estudem em países
estrangeiros, mesmo não beneficiando de bolsas de estudo;
Considerando o número elevado de estudantes timorenses a
frequentar estabelecimentos de ensino superior em Portugal e
Cabo Verde e a necessidade de assegurar a existência de
recursos humanos suficientes para assegurar o apoio efetivo
aos mesmos;
Observando, ainda, que a Embaixada de Timor-Leste em
Portugal é também acreditada como representação diplomática
junto à República de Cabo Verde;
Assim, o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura e o
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, no uso
das suas competências, tal como consagradas nos artigos 23.°
e 18.° do Decreto-Lei n.º14/2018, de 17 de Agosto, que aprovou
a Orgânica do VIII Governo Constitucional, determinam o
seguinte:
1. Nomear do Senhor Julio Sarmento Lopes, docente de
Universidade Nacional Timor Lorosa’e,como Assistente
do Adido de Educação em Lisboa, com funções
operacionais na República de Cabo Verde, dado possuir
os requisitos necessários para o exercício destas funções,
nomeadamente experiência, conhecimento técnico e
habilidades linguísticas.
2. É autorizada, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, a integração doSenhor Julio Sarmento Lopes,
junto àEmbaixada de Timor-Leste em Lisboa, para exercer
as funções de Adido de Educação na Praia, Cabo Verde.
3. A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 1 de
abril de 2019 até ao dia 31 de março de 2021.

Longuinhos dos Santos
Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura

O SEGUNDO OUTORGANT Dr.

Sr. Hitu Carvalho de Jesus

4. A presente nomeação é renovada automaticamente pelo
período adicional de um ano, salvo se houver comunicação
de não renovação, com trinta (30) dias de antecedência.
5. As funções, atividades, remuneração suplementar e
benefícios relacionados às funções de Assistente de Adido
da Educação residente na Praia, Cabo Verde, encontram-se
previstas nos termos de referência aprovados e anexados
a este Despacho, dele fazendo parte integrante.
6. O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura assume
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todas as responsabilidades remuneratórias inerentes ao
destacamento.
7. O Assistente de Adido responde perante o órgão central
do Ministério da Educação com competência nesta matéria,
através do Embaixador de Timor-Leste em Lisboa, na
República de Portuguesa.
8. O subsídio e qualquer ajuda de custo por deslocação do
Adido da Educação, conta a partir do dia da sua viagem
(deslocação) para o País onde exercerá as suas funções.
Publique-se.

Díli, ____ de março de 2019

Longuinhos dos Santos
Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura

Dionísio Babo Soares
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

da educação junto das Representações Diplomáticas dos
países onde existam ou virão a existir um número considerável
de cidadãos timorenses a desenvolver estudos, de forma a
garantir o seu adequado acompanhamento e uma adequada
ligação com as autoridades locais.
Enquadramento institucional
Designa-se por Assistente do Adido de Educação, o
funcionário especializado em área específica e técnica na área
da educação, para apoiar a representação ou missão diplomática
para o desempenho de trabalho em estreita ligação com as
autoridades locais, e com os estudantes timorenses,
permutando informação específica.
A opção pela colocação de Assistente do Adido de Educação
residente em Praia, Cabo Verde, resulta do facto de um número
de estudantes timorenses encontrarem a frequentar
estabelecimentos de ensino superior em Cabo Verde e da
dificuldade em assegurar uma cobertura regular dos serviços
pelo Adido de Educação junto à Embaixada de Timor-Leste em
Lisboa na República de Portugal.
Funções
O Assistente doAdido de Educação é responsável por
representar o Adido de Educação colocado na Embaixada de
Portugal, no que diz respeito à provisão do apoio aos
estudantes e a representação junto das autoridades públicas
nacionais e dos representantes das instituições do ensino
superior relevantes.

ANEXO I
TERMOS DE REFERÊNCIA
Abstrato
O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura exerce
atualmente a competência de coordenar e prestar assistência
aos estudantes timorenses no estrangeiro, a fim de assegurar
a eficiente implementação do Decreto-Lei N.Ú 30/2008, de 3 de
Agosto, que define as condições de atribuição e o regime
aplicável às bolsas de estudo concedidas a cidadãos nacionais
pelo Estado, para prosseguimento de estudos e investigação
no estrangeiro.
Estas bolsas são financiadas pelo Fundo de Desenvolvimento
do Capital Humano (FDCH), criado pela Lei N.Ú 1/11, de 14 de
Fevereiro, e regulado pelos Decreto-Lei N.Ú 12/2011, de 23 de
Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei N.Ú
11/2015 de 3 de Junho, e Diploma Ministerial N.Ú 9/2011, de 13
de Abril.
Ainda, cabe ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
acompanhar todos os jovens Timorenses, mesmo não
bolseiros, que estudam no estrangeiro, bem como auxiliar na
resolução de eventuais problemas que surjam nas relações
destes jovens com as Universidades.
A fim de assegurar estas funções, o Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura e o Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação têm adotado a prática de nomeação
de Adidos da Educação e o destacamento de outros técnicos
Série II, N.° 19

Constituem as principais responsabilidades do Assistente do
Adido de Educação, sob as instruções do Adido de Educação
na República de Portugal, e sob a coordenação geral da
Unidade de Coordenação de Apoio ao Estudante do Ministério
do Ensino Superior, Ciência e Cultura:
1. Acompanhar e apoiar os estudantes timorenses (bolseiros
e não bolseiros) que se encontram a estudar no país de
destino, promovendo o seu aproveitamento escolar e
reportando sobre as necessidades que possam advir da
sua estada no estrangeiro;
2. Assegurar ligação estreita com os estudantes timorenses
como meio para promover o seu bem-estar no país de
destino, promovendo um diálogo com os mesmos, e
atuando como mediador para a solução de problemas
relevantes aos seus estudos, quando necessário;
3. Auxiliar os estudantes em eventuais processos
administrativos no país acolhedor ou de estudo, como a
obtenção de visto, matrícula no estabelecimento de ensino,
ou outros;
4. Auxiliar os estudantes em caso de problemas de saúde ou
segurança;
5. Intervir em favor dos estudantes junto às autoridades
nacionais do país acreditante, em estreita coordenação com
o Adido de Educação em Portugal, como meio para
identificar soluções para os desafios emergentes que
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possam por em risco a frequência continuada dos
estudantes no curso superior relevante;
6. Acompanhar a implementação dos acordos e protocolos
estabelecidos, na área da educação, entre Timor-Leste e o
Estado acreditante, incluindo através da ligação com
instituições de ensino superior e organismos do sector da
educação do Estado acreditante, para promover a realização
dos termos previstos em acordo de cooperação;
7. Intervir em favor dos estudantes junto ao Ministério do
Ensino Superior, Ciência e Cultura, em coordenação e
através do Adido de Educação, em caso de atraso no envio
de subsídios ou bolsas de estudo, na tentativa de assegurar
as condições da estadia;
8. Apoiar o Adido de Educação, o Embaixador ou seu delegado
para a intervenção em favor dos estudantes em caso de
atraso no envio de subsídios ou bolsas de estudo ou
quando da existência de problemas junto às autoridades
públicas de Cabo Verde;
9. Acompanhar membros do governo, representantes da
Embaixada de Timor-Leste em Portugal e delegações de
Timor-Leste nas suas deslocações oficiais ao país ao qual
foi enviado para fins relacionados com o sector educativo,
facilitando e intermediando as visitas oficiais dos membros
do governo e das delegações às instituições do sector
educativo do país de destino;
10. Elaborar relatórios de trabalho periódicos (mensais),
relatórios financeiros operacionais (trimestrais) e relatórios
financeiros de execução das verbas destinadas às bolsas
de estudo (trimestrais), dirigidos ao Adido de Educação
em Lisboa.
11. Outros atos profissionais relacionados com educação sob
a instrução do Adido de Educação e com o Ministério do
Ensino Superior, Ciência e Cultura.
Direitos e Deveres específicos
Na execução das suas tarefas, o Assistente do Adido de
Educação tem o dever de reportar aos seus superiores – o
Adido da Educação e ao Embaixador em Lisboa – em estreita
coordenação com o órgão central do Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura com competência nesta matéria –
todas as informações que lhe sejam por eles solicitadas e todas
as informações que possam ser do interesse dos mesmos.

respeitando a hierarquia protocolar, quando da aprovação
prévia pelo Adido de Educação.
Remunerações e outros Benefícios
O Assistente do Adido de Educação exerce as suas funções
em regime de destacamento.
O nomeado tem direito a receber apenas os seguintes
suplementos:
a) um suplemento de remuneração como custos de
representação ao desempenho de funções em país
estrangeiro no valor mensal bruto de USD 3,050.19
(três mil cinquenta dólares e dezanove centavos), de
acordo com o valor comparado de custo de vida
praticado no âmbito das funções na Embaixada de
Timor-Leste em Lisboa, Portugal com base nos valores
previstos no regime jurídico de Ajudas de Custo por
Deslocações em Serviço ao Estrangeiro para deslocação
à Cabo Verde.
b) um subsídio mensal de renda fixo no valor bruto de
USD 2,041.99 (dois mil e quarenta e um dólares e
noventa e nove centavos), representando este a ajuda
de custo para o alojamento durante o destacamento de
acordo com o valor comparado de custo de vida
praticado no âmbito das funções na Embaixada de
Timor-Leste em Lisboa, Portugal com base nos valores
previstos no regime jurídico de Ajudas de Custo por
Deslocações em Serviço ao Estrangeiro para deslocação
à Cabo Verde..
c) a transporte para si, em classe económica, aquando do
destacamento e do término da nomeação.
d) a ajudas de custo por recolocação aquando da
instalação no valor de USD 6,125.98 (seis mil, cento e
vinte e cinco dólares e noventa e oito centavos), o que
corresponde a três meses de subsídio de residência
mensal.
Quando da eventual extensão da nomeação para um prazo
total superior a 1 ano, o Assistente do Adido de Educação terá
ainda o direito aos seguintes suplementos:
a) a ajudas de custo por recolocação aquando do retorno,
no valor de USD 4,083.98 (quatro mil e oitenta e três
dólares e noventa e oito centavos), o que corresponde
a dois meses de subsídio de residência mensal.

O Assistente do Adido de Educação tem também o dever de
manter sigilo relativamente a quaisquer iniciativas ou situações
que sejam confidenciais, exercendo as suas funções com
lealdade, zelo, diligência, profissionalismo e sentido patriótico.
Não deve o Assistente do Adido de Educação prover
informação aos meios de comunicação do país acreditante ou
de Timor-Leste sem autorização prévia do Embaixador em
Portugal.

Férias e licenças

O Assistente do Adido de Educação, no exercício das suas
funções, está autorizado a assinar os documentos e
correspondência às autoridades nacionais Cabo-Verdianas,

O Assistente do Adido de Educação tem direito a férias e
licenças, tal como aplicáveis aos agentes da administração
pública nos termos do Estatuto da Função Pública.

Série II, N.° 19

b) a transporte da bagagem adicional para si, até um
máximo total de 30 kg, cujo custo é reembolsado no
retorno, mediante apresentação de comprovativo,
referente à ajuda de custo por recolocação em relação
ao transporte da respetiva bagagem.
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Despacho Conjunto N.Ú 05 /2019
de 22 de março
(Nomeação de Assistente doAdido de Educação junto
àEmbaixada de Timor-Lestena República Federativa do
Brasil)

com competência nesta matéria, através do Embaixador de
Timor-Leste em Brasília, na República Federativa do Brasil.
8. O subsídio e qualquer ajuda de custo por deslocação do
Assintente de Adido da Educação, conta a partir do dia da
sua viagem (deslocação) para o País onde exercerá as suas
funções.
Publique-se.

Tendo em consideração o papel do Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura na coordenação e no apoio aos
estudantes timorenses no estrangeiro que beneficiem de bolsas
de estudo, nos termos do Decreto-Lei n.Ú 30/2008, de 3 de
agosto, ououtros;
Tendo em contao papel do Ministério na prestação de apoio a
estudantes de nacionalidade timorense que estudem em países
estrangeiros, mesmo não beneficiando de bolsas de estudo;
Considerando o número elevado de estudantes timorenses a
frequentar estabelecimentos de ensino superior no Brasil e a
necessidade de assegurar a existência de recursos humanos
suficientes para assegurar o apoio efetivo aos mesmos;
Assim, o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura e o
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, no uso
das suas competências, tal como consagradas nos artigos 23.°
e 18.° do Decreto-Lei n.º14/2018, de 17 de Agosto, que aprovou
a Orgânica do VIII Governo Constitucional, determinam o
seguinte:
1. Nomear a Senhora Idalina da Costa Belo Guterres, PMISID 26526.8 funcionária pública permanente na categoria
técnico-profissional, Grau D, escalão II para exercer funções
de Assistente do Adido da Educação, junto à Embaixada
de Timor-Leste no Brasil, dado possuir os requisitos
necessários para o exercício destas funções, nomeadamente
experiência, conhecimento técnico e habilidades
linguísticas.
2. É autorizada, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, a integração doSenhora Idalina da Costa Belo
Guterres, junto àEmbaixada de Timor-Leste em Brasília, para
exercer as funções de Assistente do Adido de Educação.
3. A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 1 de
abril de 2019 até ao dia 31 de março de 2021.
4. A presente nomeação é renovada automaticamente pelo
período adicional de um ano, salvo se houver comunicação
de não renovação, com trinta (30) dias de antecedência.
5.

As funções, atividades, remuneração suplementar e
benefícios relacionados com este destacamento encontramse previstas nos termos de referência aprovados e
anexados a este Despacho, dele fazendo parte integrante.

6. O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura asume
todas as responsabilidades remuneratórias inerentes à
presente nomeação.
7. A AsistenteAdido de Educação responde perante o órgão
central do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
Série II, N.° 19

Díli, ____ de março de 2019

Longuinhos dos Santos
Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura

Dionísio Babo Soares
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

ANEXO I
TERMOS DE REFERÊNCIA
Abstrato
O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura exerce
atualmente a competência de coordenar e prestar assistência
aos estudantes timorenses no estrangeiro, a fim de assegurar
a eficiente implementação do Decreto-Lei N.Ú 30/2008, de 3 de
Agosto, que define as condições de atribuição e o regime
aplicável às bolsas de estudo concedidas a cidadãos nacionais
pelo Estado, para prosseguimento de estudos e investigação
no estrangeiro.
Estas bolsas são financiadas pelo Fundo de Desenvolvimento
do Capital Humano (FDCH), criado pela Lei N.Ú 1/11, de 14 de
Fevereiro, e regulado pelos Decreto-Lei N.Ú 12/2011, de 23 de
Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei N.Ú
11/2015 de 3 de Junho, e Diploma Ministerial N.Ú 9/2011, de 13
de Abril.
Ainda, cabe ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
acompanhar todos os jovens Timorenses, mesmo não
bolseiros, que estudam no estrangeiro, bem como auxiliar na
resolução de eventuais problemas que surjam nas relações
destes jovens com as Universidades.
A fim de assegurar estas funções, o Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura e o Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação têm adotado a prática de nomeação
dos Adidos de Educação e o destacamento de outros técnicos
da educação junto das Representações Diplomáticas dos
países onde existam ou virão a existir um número considerável
de cidadãos timorenses a desenvolver estudos, de forma a
garantir o seu adequado acompanhamento e uma adequada
ligação com as autoridades locais.
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Enquadramento institucional
Designa-se por Asistente do Adido de Educação, a funcionária
especializada em área específica e técnica na área da educação,
para apoiar a representação ou missão diplomática para o
desempenho de trabalho em estreita ligação com as autoridades
locais, permutando informação específica.

trabalho periódicos (mensais), relatórios financeiros
operacionais (trimestrais) e relatórios financeiros de
execução das verbas destinadas às bolsas de estudo
(trimestrais), dirigidos ao órgão central do Ministério do
Ensino Superior, Ciência e Cultura com competência nesta
matéria e outras entidades relevantes.
Direitos e Deveres específicos

A opção pela colocação no Brasil, resulta do facto de vários
cidadãos timorenses se encontrarem presentemente a
desenvolver estudos neste país.
Funções
A Assistente do Adido de Educaçãoé responsável pelo
acompanhamento de todas as atividades educativas realizadas
no território do Estadoacreditante que sejam do interesse ou
possam vir a ser do interesse de Timor-Leste.
Constituem as principais responsabilidades do Assistente do
Adido de Educação:
1. Acompanhar e apoiar os estudantes timorenses (bolseiros
e não bolseiros) que se encontram a estudar no país de
destino, promovendo o seu aproveitamento escolar e
reportando sobre as necessidades que possam advir da
sua estada no estrangeiro;
2. Auxiliar os estudantes em eventuais processos administrativos no país acolhedor ou de estudo, como a obtenção de
visto, matrícula no estabelecimento de ensino, ou outros;

Na execução das suas tarefas, a Assistente do Adido de
Educação tem o dever de reportar aos seus superiores– O
Adido de Educação e ao Embaixador da RDTL acreditado ao
país enviado e coordenador do órgão central do Ministério do
Ensino Superior, Ciência e Cultura com competência nesta
matéria–todas as informações que lhe sejam por eles
solicitadas e todas as informações que possam ser do interesse
dos mesmos.
A Assistente do Adido de Educação tem o dever de reportar
ainda ao Conselho de Administração do Fundo de
Desenvolvimento do Capital Humano.
A Assistente doAdido de Educação tem também o dever de
manter sigilo relativamente a quaisquer iniciativas ou situações
que sejam confidenciais, exercendo as suas funções com
lealdade, zelo, diligência, profissionalismo e sentido patriótico.
A Assistente do Adido de Educação não poderá fazer uso do
seu estatuto e da sua função para estabelecer contacto com
entidades do país de destino em benefício próprio ou em
benefício de outrem, no âmbito de negócios ou projetos
particulares.

3. Auxiliar os estudantes em caso de problemas de saúde;
4. Intervir em favor dos estudantes em caso de atraso no
envio de subsídios ou bolsas de estudo, na tentativa de
assegurar as condições da estadia;

A Assistente doAdido de Educação, no exercício das suas
funções, está autorizado a assinar todos os documentos e
correspondência relativos à sua área de competência.

5. Acompanhar a implementação dos acordos e protocolos
estabelecidos, na área da educação, entre Timor-Leste e o
Estado acreditante;

Remunerações e outros Benefícios

6. Estabelecer contatos com escolas e organismos do sector
da educação do Estado acreditante, explorando eventuais
oportunidades de parcerias e intercâmbios tendo em vista
o desenvolvimento do sector educativo de Timor-Leste e
o acesso à formação de qualidade por parte dos estudantes
timorenses, dando prioridade às instituições cuja excelência
e qualidade sejam amplamente reconhecidas,
empreendendo esforços para que os estudantes timorenses
sejam colocados nessas instituições;

O nomeado tem direito a receber apenas os seguintes
suplementos:

7. Acompanhar membros do governo e delegações de TimorLeste nas suas deslocações oficiais ao país ao qual foi
enviado para fins relacionados com o sector educativo,
facilitando e intermediando as visitas oficiais dos membros
do governo e das delegações às instituições do sector
educativo do país de destino;

c) A transporte da bagagem adicional para si, até um
máximo total de 30 kg, cujo custo é reembolsado no
retorno, mediante apresentação de comprovativo.

8. Junto com o Adido de Educação elaborar um Plano de Ação
Anual com a previsão das principais atividades a realizar
no âmbito das suas funções;
9. Junto com o Adido de Educaçãoelaborar relatórios de
Série II, N.° 19

O nomeado exerce as suas funções em regime de destacamento.

a) A um subsídio de custo de vida mensal no valor de
USD 3,861.75 (três mil e oitocentos e seiscenta e um
dólares americanos e setenta e cinco centavos).
b) A um subsídio de residência mensal no valor de USD
2,574,00 (dois mil entos quinhentos e stenta e quatro
dólares americanos).

d) A ajudas de custo por recolocação aquando da
instalação, no valor de USD 7,722,00(sete mil e
setecentos e vinte e dois dólares americanos), o que
corresponde a três meses de subsídio de residência
mensal, e, aquando do retorno, no valor de
USD5,148.00 (cinco mil e cento e quarenta e oito dólares
americanos), o que corresponde a dois meses de
subsídio de residência mensal.
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se previstas nos termos de referência aprovados e
anexados a este Despacho, dele fazendo parte integrante.

Férias e licenças
A Assistente do Adido de Educação tem direito a férias e
licenças, nos termos do Estatuto da Função Pública.

Despacho Conjunto N.Ú 06 /2019
De 22 de março
(Nomeação do AssistenteAdido de Educação junto
àEmbaixada de Timor-Leste, em Jakarta-Indonésia)

Tendo em consideração o papel do Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura na coordenação e no apoio aos
estudantes timorenses no estrangeiro que beneficiem de bolsas
de estudo, nos termos do Decreto-Lei n.Ú 30/2008, de 3 de
agosto, ououtros;
Tendo em contao papel do Ministério na prestação de apoio a
estudantes de nacionalidade timorense que estudem em países
estrangeiros, mesmo não beneficiando de bolsas de estudo;
Considerando o número elevado de estudantes timorenses a
frequentar estabelecimentos de ensino superior na Indonésia,
nomeadamente em Jakarta, e a necessidade de assegurar a
existência de recursos humanos suficientes para assegurar o
apoio efetivo aos mesmos;

6. O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura assume
todas as responsabilidades remuneratórias inerentes à
presente nomeação.
7. O Assistente doAdido de Educação responde perante o
órgão central do Ministério do Ensino Superior, Ciência e
Cultura com competência nesta matéria, através do
Embaixador de Timor-Leste em Jakarta, na República da
Indonésia.
8. O subsídio e qualquer ajuda de custo por deslocação do
Assistente de Adido da Educação, conta a partir do dia da
sua viagem (deslocação) para o País onde exercerá as suas
funções.
Publique-se.

Díli, ____ de março de 2019

Longuinhos dos Santos
Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura

Dionísio Babo Soares
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Assim, o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura e o
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, no uso
das suas competências, tal como consagradas nos artigos 23.°
e 18.° do Decreto-Lei n.º14/2018, de 17 de Agosto, que aprovou
a Orgânica do VIII Governo Constitucional, determinam o
seguinte:
1. Nomear o Senhor Ermelindo das Neves Mendonça,docente
da Universidade Nacional Timor Lorosa’e, para exercer
funções de Assistente doAdido de Educação junto à
Embaixada de Timor-Leste em Jakarta, dado possuir os
requisitos necessários para o exercício destas funções,
nomeadamente experiência, conhecimento técnico e
habilidades linguísticas.
2. É autorizada, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, a integração do Sr. Ermelindo das Neves
Mendonça, junto à Embaixada de Timor-Leste em Jakarta,
para exercer as funções de Assistente do Adido de
Educação.
3. A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 1 de
abril de 2019 até ao dia 31 de março de 2021.
4. A presente nomeação é renovada automaticamente pelo
período adicional de um ano, salvo se houver comunicação
de não renovação, com trinta (30) dias de antecedência.
5. As funções, atividades, remuneração suplementar e
benefícios relacionados com este destacamento encontramSérie II, N.° 19

ANEXO I
TERMOS DE REFERÊNCIA
Abstrato
O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura exerce
atualmente a competência de coordenar e prestar assistência
aos estudantes timorenses no estrangeiro, a fim de assegurar
a eficiente implementação do Decreto-Lei N.Ú 30/2008, de 3 de
Agosto, que define as condições de atribuição e o regime
aplicável às bolsas de estudo concedidas a cidadãos nacionais
pelo Estado, para prosseguimento de estudos e investigação
no estrangeiro.
Estas bolsas são financiadas pelo Fundo de Desenvolvimento
do Capital Humano (FDCH), criado pela Lei N.Ú 1/11, de 14 de
Fevereiro, e regulado pelos Decreto-Lei N.Ú 12/2011, de 23 de
Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei N.Ú
11/2015 de 3 de Junho, e Diploma Ministerial N.Ú 9/2011, de 13
de Abril.
Ainda, cabe ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
acompanhar todos os jovens Timorenses, mesmo não
bolseiros, que estudam no estrangeiro, bem como auxiliar na
resolução de eventuais problemas que surjam nas relações
destes jovens com as Universidades.
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A fim de assegurar estas funções, o Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura e o Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação têm adotado a prática de nomeação
do Adidos de Educação e o destacamento de outros técnicos
da educação junto das Representações Diplomáticas dos
países onde existam ou virão a existir um número considerável
de cidadãos timorenses a desenvolver estudos, de forma a
garantir o seu adequado acompanhamento e uma adequada
ligação com as autoridades locais.

7. Acompanhar membros do governo e delegações de TimorLeste nas suas deslocações oficiais ao país ao qual foi
enviado para fins relacionados com o sector educativo,
facilitando e intermediando as visitas oficiais dos membros
do governo e das delegações às instituições do sector
educativo do país de destino;
8.

Junto com o Adido da Educação elaborar um Plano de
Ação Anual com a previsão das principais atividades a
realizar no âmbito das suas funções;

Enquadramento institucional
Designa-se por Asistente do Adido de Educação, a funcionária
especializada em área específica e técnica na área da educação,
para apoiar a representação ou missão diplomática para o
desempenho de trabalho em estreita ligação com as autoridades
locais, permutando informação específica.

9. Junto com o Adido de Educação elaborar relatórios de
trabalho periódicos (mensais), relatórios financeiros
operacionais (trimestrais) e relatórios financeiros de
execução das verbas destinadas às bolsas de estudo
(trimestrais), dirigidos ao órgão central do Ministério do
Ensino Superior, Ciência e Cultura com competência nesta
matéria e outras entidades relevantes.

A opção pela colocação em Jakarta, resulta do facto de vários
cidadãos timorenses se encontrarem presentemente a
desenvolver estudos neste país.

Direitos e Deveres específicos

Funções
O Assistente do Adido de Educaçãoé responsável pelo
acompanhamento de todas as atividades educativas realizadas
no território do Estadoacreditante que sejam do interesse ou
possam vir a ser do interesse de Timor-Leste.
Constituem as principais responsabilidades o Asssitente do
Adido de Educação:
1. Acompanhar e apoiar os estudantes timorenses (bolseiros
e não bolseiros) que se encontram a estudar no país de
destino, promovendo o seu aproveitamento escolar e
reportando sobre as necessidades que possam advir da
sua estada no estrangeiro;
2. Auxiliar os estudantes em eventuais processos
administrativos no país acolhedor ou de estudo, como a
obtenção de visto, matrícula no estabelecimento de ensino,
ou outros;

Na execução das suas tarefas, o Assistente do Adido de
Educação tem o dever de reportar aos seus superiores– Adido
de Educação e Embaixador da RDTL acreditado ao país enviado
e coordenador do órgão central do Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura com competência nesta matéria–
todas as informações que lhe sejam por eles solicitadas e todas
as informações que possam ser do interesse dos mesmos.
O Assistente do Adido de Educação tem o dever de reportar
ainda ao Conselho de Administração do Fundo de
Desenvolvimento do Capital Humano.
O Assistente doAdido de Educação tem também o dever de
manter sigilo relativamente a quaisquer iniciativas ou situações
que sejam confidenciais, exercendo as suas funções com
lealdade, zelo, diligência, profissionalismo e sentido patriótico.
O Assistente do Adido de Educação não poderá fazer uso do
seu estatuto e da sua função para estabelecer contacto com
entidades do país de destino em benefício próprio ou em
benefício de outrem, no âmbito de negócios ou projetos
particulares.

3. Auxiliar os estudantes em caso de problemas de saúde;
4. Intervir em favor dos estudantes em caso de atraso no
envio de subsídios ou bolsas de estudo, na tentativa de
assegurar as condições da estadia;

O Assistente doAdido de Educação, no exercício das suas
funções, está autorizado a assinar todos os documentos e
correspondência relativos à sua área de competência.
Remunerações e outros Benefícios

5. Acompanhar a implementação dos acordos e protocolos
estabelecidos, na área da educação, entre Timor-Leste e o
Estado acreditante;
6. Estabelecer contatos com escolas e organismos do sector
da educação do Estado acreditante, explorando eventuais
oportunidades de parcerias e intercâmbios tendo em vista
o desenvolvimento do sector educativo de Timor-Leste e
o acesso à formação de qualidade por parte dos estudantes
timorenses, dando prioridade às instituições cuja excelência
e qualidade sejam amplamente reconhecidas,
empreendendo esforços para que os estudantes timorenses
sejam colocados nessas instituições;
Série II, N.° 19

O nomeado exerce as suas funções em regime de destacamento.
O nomeado tem direito a receber apenas os seguintes
suplementos:
a) A um subsídio de custo de vida mensal no valor de
USD2,750.00 (dois mil e setecentos e cinquenta dólares
americanos).
b) A um subsídio de residência mensal no valor de USD
2,250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta dólares
americanos).
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c) A transporte da bagagem adicional para si, até um
máximo total de 30 kg, cujo custo é reembolsado no
retorno, mediante apresentação de comprovativo.
d) A ajudas de custo por recolocação aquando da
instalação, no valor de USD 6,750,00(sete mil e
setecentos ecinquenta dólares americanos), o que
corresponde a três meses de subsídio de residência
mensal, e, aquando do retorno, no valor de
USD4,500.00 (cinco mil e cento e quarenta e
oquinhentosito dólares americanos), o que corresponde
a dois meses de subsídio de residência mensal.
Férias e licenças

ao Consulado-Geral de Timor-Leste em Denpasar, para
exercer as funções de Assistente do Adido de Educação.\
3. A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 1 de
abril de 2019 até ao dia 31 de março de 2021.
4. A presente nomeação é renovada automaticamente pelo
período adicional de um ano, salvo se houver comunicação
de não renovação, com trinta (30) dias de antecedência.
5. As funções, atividades, remuneração suplementar e
benefícios relacionados com este destacamento encontramse previstas nos termos de referência aprovados e
anexados a este Despacho, dele fazendo parte integrante.

O Assistente doAdido de Educação tem direito a férias e
licenças, nos termos do Estatuto da Função Pública.

6. O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura assume
todas as responsabilidades remuneratórias inerentes à
presente nomeação.

Despacho Conjunto N.Ú 07 /2019

7. O Assistente do Adido da Educação responde perante o
órgão central do Ministério do Ensino Superior, Ciência e
Cultura com competência nesta matéria, através do CônsulGeral de Timor-Leste em Denpasar, na República da
Indonésia.

de 22 de março
(Nomeação do Assistente do Adido de Educação junto ao
Consulado-Geral de Timor-Leste em Denpasar, Indonésia)

Tendo em consideração o papel do Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura na coordenação e no apoio aos
estudantes timorenses no estrangeiro que beneficiem de bolsas
de estudo, nos termos do Decreto-Lei n.Ú 30/2008, de 3 de
agosto, ououtros;
Tendo em contao papel do Ministério na prestação de apoio a
estudantes de nacionalidade timorense que estudem em países
estrangeiros, mesmo não beneficiando de bolsas de estudo;
Considerando o número elevado de estudantes timorenses a
frequentar estabelecimentos de ensino superior na Indonésia,
nomeadamente em Bali, e a necessidade de assegurar a
existência de recursos humanos suficientes para assegurar o
apoio efetivo aos mesmos;

8. O subsídio e qualquer ajuda de custo por deslocação do
Assistente de Adido da Educação, conta a partir do dia da
sua viagem (deslocação) para o País onde exercerá as suas
funções.
Publique-se.
Díli, ____ de março de 2019

Longuinhos dos Santos
Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura

Dionísio Babo Soares
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Assim, o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura e o
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, no uso
das suas competências, tal como consagradas nos artigos 23.°
e 18.° do Decreto-Lei n.º14/2018, de 17 de Agosto, que aprovou
a Orgânica do VIII Governo Constitucional, determinam o
seguinte:

ANEXO I
TERMOS DE REFERÊNCIA

Abstrato
1. Nomear o SenhorGregório Neno Abi, para exercer as
funções de Assistente do Adido de Educação junto
aoConsulado de Timor-Leste em Denpasar-Indonésia,
dado possuir os requisitos necessários para o exercício
destas funções, nomeadamente experiência, conhecimento
técnico e habilidades linguísticas.
2. É autorizada, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, a integração do Sr. Gregório Neno Abi, junto
Série II, N.° 19

O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura exerce
atualmente a competência de coordenar e prestar assistência
aos estudantes timorenses no estrangeiro, a fim de assegurar
a eficiente implementação do Decreto-Lei N.Ú 30/2008, de 3 de
Agosto, que define as condições de atribuição e o regime
aplicável às bolsas de estudo concedidas a cidadãos nacionais
pelo Estado, para prosseguimento de estudos e investigação
no estrangeiro.
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Estas bolsas são financiadas pelo Fundo de Desenvolvimento
do Capital Humano (FDCH), criado pela Lei N.Ú 1/11, de 14 de
Fevereiro, e regulado pelos Decreto-Lei N.Ú 12/2011, de 23 de
Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei N.Ú
11/2015 de 3 de Junho, e Diploma Ministerial N.Ú 9/2011, de 13
de Abril.
Ainda, cabe ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
acompanhar todos os jovens Timorenses, mesmo não
bolseiros, que estudam no estrangeiro, bem como auxiliar na
resolução de eventuais problemas que surjam nas relações
destes jovens com as Universidades.
A fim de assegurar estas funções, o Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura e o Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação têm adotado a prática de nomeação
de Adidos da Educação e o destacamento de outros técnicos
da educação junto das Representações Diplomáticas dos
países onde existam ou virão a existir um número considerável
de cidadãos timorenses a desenvolver estudos, de forma a
garantir o seu adequado acompanhamento e uma adequada
ligação com as autoridades locais.

pagamento dos subsídios, quando previstos, nomeadamente, quando necessário, a realização de pagamentos, o
balanço financeiro e a preparação de relatórios financeiros
relevantes;
4.

Auxiliar os estudantes em eventuais processos
administrativos no país acolhedor ou de estudo, como a
obtenção de visto, matrícula no estabelecimento de ensino,
ou outros;

5.

Acompanhar e apoiar os estudantes timorenses bolseiros,
quando existentes, que se encontram a estudar no país de
destino, promovendo o seu aproveitamento escolar e
reportando sobre as necessidades que possam advir da
sua estada no estrangeiro;

6. Auxiliar os estudantes em caso de problemas de saúde, não
incluindo a provisão de apoio financeiro;
7. Promover a estreita relação com os representantes dos
estudantes a fim de minimizar a existência de conflitos e
apoiar a resolução pacífica dos diferendos, quando
possível;

Enquadramento institucional
8.
Designa-se por Asistente do Adido de Educação, a funcionária
especializada em área específica e técnica na área da educação,
para apoiar a representação ou missão diplomática para o
desempenho de trabalho em estreita ligação com as autoridades
locais, permutando informação específica.
A opção pela colocação em Denpasar-Indonésia, resulta do
facto de vários cidadãos timorenses se encontrarem
presentemente a desenvolver estudos neste país.
Funções
O Asistente de Adido da Educação é responsável por apoiar o
Adido da Educação na Indonésia no que diz respeito à execução
de atividades técnica, administrativas e logísticas em relação
ao apoio aos estudantes bolseiros e não bolseiros que estudam
na província de Bali e outros, da Indonésia.
Constituem as principais responsabilidades da Asistente do
Adido de Educação, sob as instruções do Adido de Educação
na República da Indonésia, e sob a coordenação geral da
Unidade de Coordenação de Apoio ao Estudante do Ministério
do Ensino Superior, Ciência e Cultura:
1. Realizar as atividades necessárias para a conclusão das
atividades técnico-administrativas para promover a
participação dos estudantes timorenses nos
estabelecimentos de ensino superior em conformidade com
as regras aplicáveis;
2. Realizar as atividades necessárias para a concessão de
subsídios ou outro apoio financeiro proveniente do
Governo, quando previstos, assegurando o cumprimento
do procedimento relevante para a concessão dos mesmos;
3.

Prestar o apoio necessário para assegurar a implementação
dos sistemas financeiros aplicáveis em relação ao

Série II, N.° 19

Apoiar o Adido de Educação, o Cônsul-Geral ou seu
delegado para a intervenção em favor dos estudantes em
caso de atraso no envio de subsídios ou bolsas de estudo
ou quando da existência de problemas junto às autoridades
públicas da Indonésia;

9. Apoiar o acompanhamento da implementação dos acordos
e protocolos estabelecidos, na área de educação, entre
Timor-Leste e os estabelecimentos de ensino superior na
província de Bali e seus arredores;
10. Recolher informação relevante sobre estabelecimentos de
ensino superior para o Ministério do Ensino Superior,
Ciência e Cultura, ou outros órgãos do Governo, incluindo
questões relacionadas à acreditação destes e o
reconhecimento dos diplomas em Timor-Leste;
11. Elaborar uma proposta de Plano de Ação Anual com a
previsão das principais atividades a realizar no âmbito das
suas funções, e submetê-lo à aprovação superior do Adido
de Educação na Indonésia;
12. Apoiar a visita de membros do governo e delegações de
Timor-Leste nas suas deslocações oficiais ao país ao qual
foi enviado para fins relacionados com o sector educativo,
servindo de apoio ao Adido de Educação, o Cônsul-Geral
ou seu delegado para a realização das visitas oficiais dos
membros do governo e das delegações às instituições do
sector educativo do país de destino;
13. Elaborar relatórios de trabalho periódicos (mensais),
relatórios financeiros operacionais (trimestrais) e relatórios
financeiros de execução das verbas destinadas às bolsas
de estudo (trimestrais), dirigidos ao órgão central do
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura com
competência nesta matéria e outras entidades relevantes;
14. Outros atos profissionais relacionados com educação sob
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a instrução do Adido de Educação e com o Ministério do
Ensino Superior, Ciência e Cultura.
Direitos e Deveres específicos
Na execução das suas tarefas, o Assistente do Adido de
Educação tem o dever de reportar aos seus superiores–
Embaixador da RDTL acreditado ao país enviado e coordenador
do órgão central do Ministério do Ensino Superior, Ciência e
Cultura com competência nesta matéria–todas as informações
que lhe sejam por eles solicitadas e todas as informações que
possam ser do interesse dos mesmos.
O Assistente do Adido de Educação tem o dever de reportar
ainda ao Conselho de Administração do Fundo de
Desenvolvimento do Capital Humano.
O Assistente doAdido de Educação tem também o dever de
manter sigílo relativamente a quaisquer iniciativas ou situações
que sejam confidenciais, exercendo as suas funções com
lealdade, zelo, diligência, profissionalismo e sentido patriótico.
O Assistente do Adido de Educação não poderá fazer uso do
seu estatuto e da sua função para estabelecer contacto com
entidades do país de destino em benefício próprio ou em
benefício de outrem, no âmbito de negócios ou projetos
particulares.
O Assistente doAdido de Educação, no exercício das suas
funções, está autorizado a assinar todos os documentos e
correspondência relativos à sua área de competência.
O Assistente do Adido de Educação responde perante o órgão
central do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
com competência nesta matéria através do Cônsulado Geral
de Timor-Leste em Denpasar, na República da Indonésia.

Tendo em contao papel do Ministério na prestação de apoio a
estudantes de nacionalidade timorense que estudem em países
estrangeiros, mesmo não beneficiando de bolsas de estudo;
Considerando o número elevado de estudantes timorenses a
frequentar estabelecimentos de ensino superior na Indonésia,
nomeadamente em Kupang, e a necessidade de assegurar a
existência de recursos humanos suficientes para assegurar o
apoio efetivo aos mesmos;
Assim, o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura e o
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, no uso
das suas competências, tal como consagradas nos artigos 23.°
e 18.° do Decreto-Lei n.º14/2018, de 17 de Agosto, que aprovou
a Orgânica do VIII Governo Constitucional, determinam o
seguinte:
1. É aprovada, pelo Ministro do Ensino Superior, Ciência e
Cultura, a contratação da Sra. Emília dos Santos de Jesus,
docente da Universidade de Díli, para exercer as funções
de Assistente do Adido de Educação junto ao ConsuladoGeral de Timor-Leste em Kupang, dado possuir os
requisitos necessários para o exercício destas funções,
nomeadamente experiência, conhecimento técnico e
habilidades linguísticas.
2. É autorizada, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, aintegração daSra. Emília dos Santos de Jesus,
junto ao Consulado-Geral de Timor-Leste em Kupang, para
exercer as funções de Assistente do Adido de Educação.
3. O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de
abrilde 2019 até ao dia 31 de marçode 2021.

Férias e licenças
O Assistente doAdido de Educação tem direito a férias e
licenças, nos termos do Estatuto da Função Pública.

4. A presente aprovação e autorização é renovada
automaticamente pelo período adicional de um ano, salvo
se houver comunicação de não renovação, com trinta (30)
dias de antecedência.
5.

Despacho Conjunto N.Ú 08 /2019
de 22 de março

As funções, atividades, remuneração suplementar e
benefícios relacionados com este destacamento encontramse previstas nos termos de referência aprovados e
anexados a este Despacho, dele fazendo parte integrante.

(Nomeação doAssistenteAdido de Educação junto ao
Consulado-Geral de Timor-Leste em Kupang, Indonésia)

6. O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura assume
todas as responsabilidades remuneratórias inerentes ao
destacamento.

Tendo em consideração o papel do Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura na coordenação e no apoio aos
estudantes timorenses no estrangeiro que beneficiem de bolsas
de estudo, nos termos do Decreto-Lei n.Ú 30/2008, de 3 de
agosto, ououtros;

7. A Assistente do Adido de Educação responde perante o
órgão central do Ministério do Ensino Superior, Ciência e
Cultura com competência nesta matéria, através do CônsulGeral de Timor-Leste em Kupang, na República da
Indonésia.

Série II, N.° 19
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8. O subsídio e qualquer ajuda de custo por deslocação do
Assistente de Adido da Educação, conta a partir do dia da
sua viagem (deslocação) para o País onde exercerá as suas
funções.
Publique-se.

Enquadramento institucional
Designa-se por Assistente do Adido de Educação, a funcionária
especializada em área específica e técnica na área da educação,
para apoiar a representação ou missão diplomática para o
desempenho de trabalho em estreita ligação com as autoridades
locais, permutando informação específica.
A opção pela colocação em Kupang-Indonésia, resulta do facto
de vários cidadãos timorenses se encontrarem presentemente
a desenvolver estudos neste país.

Díli, ____ de março de 2019

Funções
Longuinhos dos Santos
Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura

Dionísio Babo Soares
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

A Assistente do Adido de Educação é responsável por apoiar
o Adido de Educação na Indonésia no que diz respeito à
execução de atividades técnica, administrativas e logísticas
em relação ao apoio aos estudantes bolseiros e não bolseiros
que estudam na província de NTT, da Indonésia.
Constituem as principais responsabilidades da Assistente do
Adido de Educação, sob as instruções do Adido de Educação
na República da Indonésia, e sob a coordenação geral da
Unidade de Coordenação de Apoio ao Estudante do Ministério
do Ensino Superior, Ciência e Cultura:

ANEXO I
TERMOS DE REFERÊNCIA
Abstrato
O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura exerce
atualmente a competência de coordenar e prestar assistência
aos estudantes timorenses no estrangeiro, a fim de assegurar
a eficiente implementação do Decreto-Lei N.Ú 30/2008, de 3 de
Agosto, que define as condições de atribuição e o regime
aplicável às bolsas de estudo concedidas a cidadãos nacionais
pelo Estado, para prosseguimento de estudos e investigação
no estrangeiro.
Estas bolsas são financiadas pelo Fundo de Desenvolvimento
do Capital Humano (FDCH), criado pela Lei N.Ú 1/11, de 14 de
Fevereiro, e regulado pelos Decreto-Lei N.Ú 12/2011, de 23 de
Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei N.Ú
11/2015 de 3 de Junho, e Diploma Ministerial N.Ú 9/2011, de 13
de Abril.
Ainda, cabe ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
acompanhar todos os jovens Timorenses, mesmo não
bolseiros, que estudam no estrangeiro, bem como auxiliar na
resolução de eventuais problemas que surjam nas relações
destes jovens com as Universidades.
A fim de assegurar estas funções, o Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura e o Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação têm adotado a prática de nomeação
de Adidos da Educação e o destacamento de outros técnicos
da educação junto das Representações Diplomáticas dos
países onde existam ou virão a existir um número considerável
de cidadãos timorenses a desenvolver estudos, de forma a
garantir o seu adequado acompanhamento e uma adequada
ligação com as autoridades locais.
Série II, N.° 19

1. Realizar as atividades necessárias para a conclusão das
atividades técnico-administrativas para promover a
participação dos estudantes timorenses nos
estabelecimentos de ensino superior em conformidade com
as regras aplicáveis;
2. Realizar as atividades necessárias para a concessão de
subsídios ou outro apoio financeiro proveniente do
Governo, quando previstos, assegurando o cumprimento
do procedimento relevante para a concessão dos mesmos;
3. Prestar o apoio necessário para assegurar a implementação
dos sistemas financeiros aplicáveis em relação ao
pagamento dos subsídios, quando previstos,
nomeadamente, quando necessário, a realização de
pagamentos, o balanço financeiro e a preparação de
relatórios financeiros relevantes;
4. Auxiliar os estudantes em eventuais processos
administrativos no país acolhedor ou de estudo, como a
obtenção de visto, matrícula no estabelecimento de ensino,
ou outros;
5. Acompanhar e apoiar os estudantes timorenses bolseiros,
quando existentes, que se encontram a estudar no país de
destino, promovendo o seu aproveitamento escolar e
reportando sobre as necessidades que possam advir da
sua estada no estrangeiro;
6. Auxiliar os estudantes em caso de problemas de saúde, não
incluindo a provisão de apoio financeiro;
7. Promover a estreita relação com os representantes dos
estudantes a fim de minimizar a existência de conflitos e
apoiar a resolução pacífica dos diferendos, quando
possível;
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8. Apoiar o Adido de Educação, o Cônsul-Geral ou seu
delegado para a intervenção em favor dos estudantes em
caso de atraso no envio de subsídios ou bolsas de estudo
ou quando da existência de problemas junto às autoridades
públicas da Indonésia;
9. Apoiar o acompanhamento da implementação dos acordos
e protocolos estabelecidos, na área da educação, entre
Timor-Leste e os estabelecimentos de ensino superior na
província de NTT e seus arredores;
10. Recolher informação relevante sobre estabelecimentos de
ensino superior para o Ministério do Ensino Superior,
Ciência e Cultura ou outros órgãos do Governo, incluindo
questões relacionadas à acreditação destes e o
reconhecimento dos diplomas em Timor-Leste;
11. Elaborar uma proposta de Plano de Ação Anual com a
previsão das principais atividades a realizar no âmbito das
suas funções, e submetê-lo à aprovação superior do Adido
de Educação na Indonésia;
12. Apoiar a visita de membros do governo e delegações de
Timor-Leste nas suas deslocações oficiais ao país ao qual
foi enviado para fins relacionados com o sector educativo,
servindo de apoio ao Adido de Educação, o Cônsul-Geral
ou seu delegado para a realização das visitas oficiais dos
membros do governo e das delegações às instituições do
sector educativo do país de destino;
13. Elaborar relatórios de trabalho periódicos (mensais),
relatórios financeiros operacionais (trimestrais) e relatórios
financeiros de execução das verbas destinadas às bolsas
de estudo (trimestrais), dirigidos ao órgão central do
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura com
competência nesta matéria e outras entidades relevantes;
14. Outros atos profissionais relacionados com educação sob
a instrução do Adido de Educação e com o Ministério do
Ensino Superior, Ciência e Cultura.

Assistente do Adido de Educação atuar em benefício próprio
ou em benefício de outrem, no âmbito de negócios ou projetos
particulares.
A Assistente do Adido de Educação, no exercício das suas
funções, está autorizado a assinar os documentos e
correspondência internos relativos à sua área de competência
para a comunicação com a estrutura interna do ConsuladoGeral e com o serviço relevante do Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura.
Remunerações e outros Benefícios
A Assistente do Adido de Educação exerce as suas funções
em regime de contratação de serviço, destacado.
A Assistente Adido da Educação tem direito à remuneração tal
como prevista em seu contrato.
Férias e licenças
A Assistente do Adido deEducação tem direito a férias e
licenças, tal como aplicáveis aos agentes da administração
pública nos termos do Estatuto da Função Pública.

Contrato DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERMO
CERTO OUTORGANTES:
PRIMEIRO outorgante:
Ministério Do Ensino Superior, Ciência e Cultura, com
instalações em Avenida MARGINAL, Colmera, em Díli, neste
acto, representado por S.E. o Ministro do Ensino Superior,
Ciência e Cultura, Dr. Longuinhos dos Santos, com poderes
para o acto, de ora em diante designado por PRIMEIRO
OUTORGANTE;
SEGUNDO OUTORGANTE:

Direitos e Deveres específicos
Na execução das suas tarefas, A Assistente do Adido de
Educação tem o dever de reportar aos seus superiores – Adido
de Educação e ao Cônsul-Geral em Kupang – em estreita
coordenação com o órgão central do Ministério do Ensino
Superior, Ciênncia e Cultura com competência nesta matéria –
todas as informações que lhe sejam por eles solicitadas e todas
as informações que possam ser do interesse dos mesmos.
A Assistente do Adido de Educação tem também o dever de
manter sigilo relativamente a quaisquer iniciativas ou situações
que sejam confidenciais, exercendo as suas funções com
lealdade, zelo, diligência, profissionalismo e sentido patriótico.
A Assistente do Adido de Educação não possui estatuto
diplomático, e não poderá fazer uso da sua função para
estabelecer contacto com entidades do país de destino sem a
devida instrução ou autorização superior do Adido de
Educação, ou do Cônsul-Geral da RDTL. Ainda, não pode a
Série II, N.° 19

Emilia dos Santos de Jesus, de nacionalidade timorense,
portador do Cartão Eleitoral N.° 0601765, residente em Comoro,
Díli de ora em diante designado por SEGUNDO
OUTORGANTE;
É livremente e de boa fé celebrado o presente contrato que as
partes mútua e reciprocamente aceitam e que se rege pelas
cláusulas seguintes:
Cláusula Primeira
Objeto
1. O PRIMEIRO OUTORGANTE contrata o SEGUNDO
OUTORGANTE para a posição de Adido da Educação para
exercer as funções definidas nos Termos de Referência,
previstas no anexo, que constitui parte integrante deste
contrato.
2. No exercício das tarefas que lhe são atribuídas pelo presente
contrato, o SEGUNDO OUTORGANTE, reportar-se-á ao
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órgão central do Ministério do Ensino Superior, Ciência e
Cultura com competência nesta matéria e ao Embaixador
da Representação Diplomática de Timor-Leste em Jakarta,
Indonésia.
Cláusula Segunda
Remuneração e outros benefícios
1. O SEGUNDO OUTORGANTE auferirá mensalmente a título
de salário a quantia de USD 2,750,00 dois mil e setecentos
dólares americanos).
2. O SEGUNDO OUTORGANTE terá direito a um subsídio de
residência mensal no valor de USD 2,000,00 (dois mil
dólares americanos). O subsídio residencial e a ajuda de
custo são de valor fixo, determinado no número anterior e
independe do número de membros da família do Adido.
3. O SEGUNDO OUTORGANTE terá direito a transporte para
si e para os familiares a seu cargo, até o número máximo de
três membros da família (1+3), em classe económica,
aquando do término da nomeação, bem como a transporte
da bagagem adicional para si até um máximo total de 30 kg,
reembolsado no retorno, mediante apresentação de
comprovativo.
4. O SEGUNDO OUTORGANTE terá direito a ajudas de custo
por recolocação aquando da instalação, no valor de USD
6,000.00 (seis mil dolares americanos), o que corresponde
a três meses de subsídio de residência mensal, e, aquando
do retorno, no valor de USD 4,000.00 (quatro mil dólares
americanos), o que corresponde a dois meses de subsídio
de residência mensal.

a) Na execução das suas tarefas, o SEGUNDO
OUTORGANTE tem o dever de reportar aos seus
superiores – Embaixador da RDTL acreditado ao país
enviado e coordenador do órgão central do Ministério
do Ensino Superior, Ciência e Cultura com competência
nesta matéria – todas as informações que lhe sejam por
eles solicitadas e todas as informações que possam ser
do interesse dos mesmos.
b) O SEGUNDO OUTORGANTE tem o dever de reportar
ainda ao Conselho de Administração do Fundo de
Desenvolvimento do Capital Humano.
c) O SEGUNDO OUTORGANTE tem também o dever de
manter sigilo relativamente a quaisquer iniciativas ou
situações que sejam confidenciais, exercendo as suas
funções com lealdade, zelo, diligência, profissionalismo
e sentido patriótico.
d) O SEGUNDO OUTORGANTE não poderá fazer uso do
seu estatuto e da sua função para estabelecer contacto
com entidades do país de destino em benefício próprio
ou em benefício de outrem, no âmbito de negócios ou
projetos particulares.
3. O SEGUNDO OUTORGANTE, no exercício das suas funções, está autorizado a assinar todos os documentos e
correspondência relativos à sua área de competência.
Cláusula Sexta
Férias e licenças
O SEGUNDO OUTORGANTE tem direito a férias e licenças,
nos termos do Estatuto da Função Pública.

Cláusula Terceira
Local

Cláusula Sétima
Alterações

Para o exercício das suas funções, o Segundo Outorgante ficará
afeto à Embaixada de Timor-Leste em Jakarta, Indonésia.
Cláusula Quarta
Duração
1. O presente contrato é celebrado pelo prazo de 12 (doze)
meses, e produz efeitos a partir de 1 de abril de 2019
inclusive, e termina no dia 31 de março de 2021.
2. O presente contrato é renovado automaticamente pelo
período adicional de um ano, salvo se houver comunicação
de não renovação pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, com
trinta (30) dias de antecedência.
Cláusula Quinta
Obrigações do Segundo Outorgante

Todas as convenções adicionais ou derrogatórias do presente
contrato revestirão, necessariamente, a forma escrita, devendo
as mesmas constituir anexos ao presente acordo.
Cláusula Oitava
Anexos
Fazem parte integrante do presente contrato o anexo I do qual
constam os Termos de Referência referidos na cláusula primeira.
Assinado a ____ de maio de 2019, em dois exemplares ambos
valendo como originais.
O PRIMEIRO OUTORGANTE

Dr. Longuinhos dos Santos
Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura

1. O SEGUNDO OUTORGANTE deve comparecer ao serviço
com assiduidade e cumprir as demais obrigações
decorrentes do contrato e das normas que o regem.
O SEGUNDO OUTORGANTE
2. Para além das demais obrigações supra previstas e na lei, o
SEGUNDO OUTORGANTE ficará sujeita às seguintes
obrigações especiais:
Série II, N.° 19
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c. Rever e aprovar o processo de seleção;

Despacho Ministerial n.º 027 /MESCC/II/2019

d. Avaliar os relatórios do período probatório e os
relatórios de desempenho;

Criação e Nomeação dos Membros da Comissão
Permanente para o Recrutamento de Contratados.
Considerando que o Decreto-Lei n.° 6/2015 de 18 de Novembro,
sobre o Regime Jurídico dos Contratos de Trabalho a Termo
Certo na Admnistração Pública, estabelece os procedimentos
de recrutamento, o regime de remuneração e gestão de
contratos, bem como de avaliação do desempenho dos
contratados a termo certo pelos órgãos e instituições da
Administração Pública.
Considerando que o referido regime jurídico aplica-se aos
contratados a termo certo nos órgãos e instituições da
Administração Pública,no território nacional, com exceção dos
Gabinetes dos membros do Governo.
Atendendo a que os contratos de trabalho a termo certo
obedecem aos Princípios do Recrutamento e Seleção
Transparente e Justa, tendo como base o mérito e as
competências profissionais e igualidade do género; Princípio
do Recrutamento e Seleção que permitam uma capacitação
progressiva dos quadros da Administração Pública e; Princípio
da remuneração com base no princípio custo-benefíficio.
Atendendo a que os órgaos ou instituição da Administração
Pública devem assegurar uma gestão eficiente dos contratos
de trabalho a termo certo através da criação de uma Comissão
Permanente para o Recrutamento de Contratados.
Considerando que a Comissão Permanente para o
Recrutamento de Contratados é composto por membros
nomeados pela autoridade máxima do órgão e instituição da
Administração Pública, tendo em conta os princípios da
integridade e equilíbrio de género, para um mandato de um
ano.
Assim, nos termos do Artigo 23º do Decreto-Lei Nº 14/2018, de
17 de Agosto, que estabelece a Orgânica do VIII Governo
Constitucional, determino, na qualidade de Ministro do Ensino
Superior, Ciência e Cultura, e do n.° 1 e n.° 2 do artigo 9.° do
Decreto do Governo n.° 6/2015, de 18 de Novembro, sobre o
Regime Jurídico dos Contratos de Trabalho a Termo Certo na
Administração Pública, o Ministro do Ensino Superior, Ciência
e Culturadecide:

e. Avaliar os pedidos de renovação dos contratos;
f. Avaliar os relatórios de saída aquando da cessação
dos contratos;
g. Fornecer relatórios regulares ao Ministro sobre os
trabalhos da Comissão.
3.

Nomear para a Comissão Permanente para o Recrutamento
de Contratados do Ministério do Ensino Superior, Ciência
e Cultura os seguintes membros:
a. Sr. Hernâni Viterbo da Costa Soares, como Presidente
da Comissão;
b. Sr. Jeremias Gomes, como Secretário da Comissão;
c. Sr. Baptista da Silva, como membro da Comissão;

4. Determinar que a Comissão Permamente para o
Recrutamento de Contratados do Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura reúne sempre que seja
convocada pelo seu presidente ou pela maioria dos seus
membros.
5. Determinar que ao secretário da Comissão Permanente para
o Recrutamento de Contratados do Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura funciona e delibera com a maioria
dos seus membros e, em caso de empate, o presidente tem
voto de qualidade.
6. Determinar que ao secretário da Comissão Permanente para
o Recrutamento de Contratados do Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura, compete ainda elaborar a ata
das reuniões, que deve ser assinada por todos os presentes
na reunão.
7. O Presente Despacho produz efeitos desde a data da sua
assinatura.

Publique-se
1.

Criar a Comissão Permanente para o Recrutamento de
Contratados do Ministério do Ensino Superior, Ciência e
Cultura.

2. Atribuir à Comissão Permanente para o Recrutamento de
Contratados do Ministério do Ensino Superior, Ciência e
Cultura com a competência para:

Díli, ____ de Fevereirode 2019

O Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura
______________________
Dr. Longuinhos dos Santos

a. Fazer revisão das necessidades de contratados e do
plano de recrutamento e enviá-lo para o Ministro do
Ensino Superior, Ciência e Cultura, para aprovação, de
acordo com o Orçamento Geral do Estado para 2019;
b. Aprovar os Termos de Referência da posição a ser
recrutada;
Série II, N.° 19
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Despacho Ministerial n. 33/GM-MESCC/III/2019
Delegação de Competências
Considerando que, nos termos do artigo 36.°, n.° 1, do DecretoLei n.° 14/2018 de 17 de Agosto, que aprova a Orgânica do VIII
Governo Constitucional, a delegação de competências deve
proceder dos diregentes de maior grau hierárquico para
dirigentes de grau inferior, podendo, neste termos, o Ministro
delegar o exercício de competências próprias nosViceMinistros, Secretários de Estado e nos dirigentes máximos
dos serviço;
Considernado, também, que a delegação de competência é
permitida sempre que não seja expressamenteproibida por lei;
Atendendo à necessidade de assegurar a gestão dos serviços
centrais do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura,
criado no âmbito do VIII Governo Constitucional, transita
nomeadamente o Secretário de Estado Arte e Cultura do anterior
Ministério da Educação e Cultura;
Assim, nos termos do Artigo 23º do Decreto-Lei Nº 14/2018, de
17 de Agosto, que estabelece a Orgânica do VIII Governo
Constitucional, na qualidade de Ministro do Ensino Superior,
Ciência e Cultura, determino o seguinte:
1. Delegar no Secretário de Estado da Arte e Cultura aassinatura
do contratocom a duração de 3 meses do Assessor Jurídico
Internacional,Sr. Ricardo de Lacerda Ferreira.
2. O presente despacho produz efeito imediatamente a partir
da data da sua assinatura.

Superior, Ciência e Cultura enquanto órgão central do Governo
responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação
política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para
as áreas do ensino e da qualificação de nível superior, assim
como para as áreas de ciência, da tecnologia, das artes e da
cultura;
Tendo em consideração o Decreto do Governo Nº 6/2015, de
18 de Novembro, que estabelece o Regime Jurídico dos
Contratos de Trabalho a Termo Certo na Administração
Pública;
Atendendo a que os contratos de trabalho a termo certo
obedecem aos Princípios do Recrutamento e Seleção
Transparente e Justa, tendo como base o mérito e as
competências profissionais e igualidade do género; Princípio
do Recrutamento e Seleção que permitam uma capacitação
progressiva dos quadros da Administração Pública e; Princípio
da remuneração com base no princípio custo-benefíficio.
Assim, nos termos do Artigo 23º do Decreto-Lei Nº 14/2018, de
17 de Agosto, que estabelece a Orgânica do VIII Governo
Constitucional, determino, na qualidade de Ministro do Ensino
Superior, Ciência e Cultura, e do n.° 1 e n.° 2 do artigo 9.° do
Decreto do Governo n.° 6/2015, de 18 de Novembro, sobre o
Regime Jurídico dos Contratos de Trabalho a Termo Certo na
Administração Pública, o Ministro do Ensino Superior, Ciência
e Cultura decide:
1. Nomear a Equipa de Júri para a Avaliação e realização de
Entrevistas dos Candidatos à posição de Assessor Jurídico
Internacional com a seguinte composição:

Publique-se.
a. O Diretor-Geral de Administração e Finanças, Sr. Hernâni
Soares, na qualidade de Coordenador-Geral;
Díli, ____ de Março de 2019
b. A Secretária Executiva INCT, Sra. Maria da Costa, na
qualidade como membro;
O Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura
_____________________
Dr. Longuinhos dos Santos

c. O Sr. Jeremias Gomes, na qualidade como membro.
2. Esta equipa terá o apoio técnico-especializado dos
Assessores, o Filipe Martins da Silva e o Edelmiro Augusto
Soares da Cunha.
3. Notifique os interresados ora nomeados.
4. O Presente Despacho produz efeitos desde a data da sua
assinatura.

Despacho Ministerial n.º 34 /GM-MESCC/III/2019
Nomeação da Equipa de Júri para a Avaliação dos
Documentos e a realização de Entrevista dos Candidatos à
posição de Assessor Jurídico Internacional
Com base no Decreto-Lei Nº 14/2018, de 17 de Agosto, que
estabelece a Orgânica do VIII Governo Constitucional, em que
no Artigo 23° consta da criação do Ministério do Ensino
Série II, N.° 19

Publique-se

Díli, 04 de Março de 2019
O Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura
Dr. Longuinhos dos Santos
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Despacho Ministerial n.º 35 MESCC/III/2019

Despacho Ministerial n.º 36 /MESCC/III/2019

Implementação da Academia de Artes e Indústrias Criativas
e Cultura de Timor-Leste

Continuidade da Unidade de Implementação da Academia de
Artes e Indústrias Criativas Culturais de Timor-Leste

Com o objetivo de garantir a efetiva implementação da
Academia de Artes e Insdúsrias Criativas e Cultura de TimorLeste e garantir que todos os tramites sejam implementados
para a aprovação do estatututo da mesma, o Ministro do Ensino
Superior, Ciência e Cultura com base nas suas competências
atribuídas no artigo 115.°, n.°1, al. k) e n.° 3 da Constituição da
República Democrática de Timor-Leste, emite o presente
despacho acerca da continuidade da Unidade de
Implementação da Academia (UIA) e remuneração regular de
seus funcionários.
A Unidade de Implementação da Academia (UIA) foi criado
pela resolução de Governo n.° 12/2012 de 9 de maio, com as
responsabilidadrs de formação, apoio e capacitação dos
serviços competentes da tutela no âmbito da criação da
Academia de Artes e Indústrias Criativas e Cultura de TimorLeste.
Considerando a necessidadeurgente denomearos dirigentes
das Escolas Superiores e dos Coordenadores das Unidades
Orgânicas do Instituto Politécnico de Betano, por forma a
assegurar a implementação do funcionamento da estrutura
académica do Instituto Politécnico de Betano.
Considerando que o artigo 16.°, n.°1, do Decreto-Lei n.° 45/
2016, de 9 de novembro, estabelece que a nomeação dos
Diretores das Escolas Superiores e dos Coordenadores de
Departamento, é realizada por despacho ministerial do membro
do Governo responsável pelo Ensino Superior, após ouvir o
Presidente do IPB.
Assim, o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, ao
abrigo do artigo 23.° do Decreto-Lei n.° 14/2018, de 17 de
Agosto, que aprova a Orgânica do VIII Governo
Constitucional, nomeia, por conveniência de serviço e por um
período de um ano,os seguintes docentes:
1. O Senhor Pedro de Deus, na qualidade de Diretor da Escola
Superior de Agronomia e Zootécnica;
2. O Senhor Fernando da Costa Fernandes, na qualidade de
Diretor da Escola Superior de Engenharia;
3. O Senhor Celestino Gonçalves Talo Mali, na qualidade de
Coordenador do Departamento de Produção Animal;
4. O Senhor Alexandre Marques, na qualidade de Coordenador
do Departamento de Construção Civil.
Para os efeitos salariais, aplica-se a Tabela da Função Pública.
Notifique-se os interessados e comunique-se o presente
despacho à Comissão da Função Pública e às demais entidades
relevantes do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura.
O presente despacho entra em vigor no dia da sua assinatura.
Cumpra-se

Com o objetivo de garantir a efetiva implementação da
Academia de Artes e Insdúsrias Criativas Culturais de TimorLeste e garantir que todos os trâmites sejam implementados
para a aprovação do estatututo da mesma, o Ministro do Ensino
Superior, Ciência e Cultura com base nas suas competências
atribuídas no artigo 115.°, n.°1, al. k) e n.° 3 da Constituição da
República Democrática de Timor-Leste, emite o presente
despacho acerca da continuidade da Unidade de
Implementação da Academia (UIA) e remuneração regular de
seus funcionários.
A Unidade de Implementação da Academia (UIA) foi criado
pela resolução de Governo n.° 12/2012 de 9 de maio, com as
responsabilidades de formação, apoio e capacitação dos
serviços competentes da tutela no âmbito da criação da
Academia de Artes e Indústrias Criativas Culturais de TimorLeste.
Com o advento do Decreto-Lei Nº 2/2019 de 5 de março (Lei
orgânica do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura),
houve a revogação do Decreto Lei Nº 32/2015, e,
consecutivamente, o Ministério do Turismo, Artes e Cultura
foi substituído pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência e
Cultura. O Artigo 24º do Decreto-Lei Nº 2/2019 não traz em seu
rol de órgãos de organismos da administração indireta a
Unidade de Implementação da Academia. Porém no artigo 23.°
n.° 2, da Lei orgânica do VIII Governo Constitucional há
Unidade de Implementação da Academia fica na dependencia
do Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura.
Vale salientar, que mesmo não constando no rol de organismos
da administração indireta, a referida unidade não foi extinta,
pois a mesma foi criada pela resolução de Governo Nº 12/2012
como órgão da administração direta do Estado e não pelo
Decreto Lei Nº 32/2015. Lembrando inclusive que a revogação
da resolução de Governo Nº 12/2012 somente ocorre com a
publicação do Estatuto da Academia, que ainda não ocorreu.
Por esse motivo, foi alocado no Orçamento Geral do Estado de
2019 o valor de U$277,574.00 (duzentos e setenta e sete mil,
quinhentos e setenta e quatro dólares americanos) para a
Academia de Artes e Indústrias Criativas Culturais de Timor
Leste, dos quais U$256,000.00 (duzentos e cinquenta e seis mil
dólares americanos) estão alocados para o pagamento de
serviços profissionais, inclusive remuneração aos funcionários
da UIA.
Assim sendo, nos termos do capitulo VIII da Lei Nº 5/2009
(Estatuto da Função Pública) , de 15 de julho, primeira alteracao
da Lei n.° 8/2004, de 16 de junho, autorizo a continuidade da
remuneração dos funcionários alocados à Unidade de
Implementação da Academia até o o dia 31 de Dezembro de
2019, ou até a nomeação efetivo dos membros da Academia,
quando a UIA funcionará como Parte da Comissão Instaladora
da Academia, conforme previsto no Artigo 4º do projeto de
Decreto lei que aprova o estatuto da academia, e em
conformidade com a previsão do Orçamento Geral do Estado
de 2019.
Cumpra-se

Díli, ____ de Março de 2019
Díli, ____ de Março de 2019
O Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura
Dr. Longuinhos dos Santos
Série II, N.° 19
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Despacho Ministerial n.º37 GM/MESCC/III/2019

DESPACHO N.º38 / GM/MESCC/III/2019

Homologação das Listas dos Candidatos Admitidospela
UNTL parao ano letivo de 2019

Autoriza as listas de graduação doInstitute of
Business(IOB)para conferir graus académicos aos
estudantes que concluíram em 2019,os cursos autorizados.

Considerando que, nos termos do artigo 18.°, n.° 3, alínea a) da
Lei n.° 14/2008 de 29 de outubro, que aprova a Lei de Bases da
Educação, o Governo define, através de Decreto-Lei, os
regimes de acesso e ingresso no ensino superior, em obediência
aos princípios de Democraticidade, Equidade e Igualdade de
Oportunidades;
Considerando que, nos termos do artigo14.° do Decreto-Lei
n.° 16/2010 de 20 de outubro, do Estatuto da Universidade
Nacional de Timor-Lorosa’e (UNTL), o regime de acesso e
ingresso na UNTL é estabelecido pelo Decreto-Lei n.° 36/2009,
de 2 de dezembro;
Considerando o artigo 12.°, alínea a) do Decreto-Lei n.° 16/
2010 de 20 de outubro, do Estatuto da UNTL, que estabelece
que “a UNTL está sujeita à tutela e superintendência do
responsável máximo do Governo pelo Ensino Superior” ao
qual compete, entre outras,”aprovar, quando tal se justifique e
tendo em vista a adequação à política educativa, o número
máximo de matrículas anuais, por curso, sob proposta do
Conselho Geral”;
Considerando que, nos termos do Decreto-Lei n.° 36/2009 de 2
de dezembro, que aprova o Regime Jurídico do Acesso do
Ingresso ao Ensino Superior, foi aprovado um Despacho
Ministerial com o n.°001/MESCC/X/2018, de 26 de setembro,
relativo ao Processo de Acesso ao Ensino Superior Público
para o Ano Lectivo de 2018 à 2019.
Assim, nos termos do Artigo 23º do Decreto-Lei Nº 14/2018, de
17 de Agosto, que estabelece a Orgânica do VIII Governo
Constitucional, conjugado com o artigo 2.°, n.° 2, al. a), b), c),
d), e), f), g), e h) do Decreto-Lei n.° 2/2010 de 5 de março, que
aprova a Orgânica do Ministério do Ensino Superior, Ciência e
Cultura determino que seja:
1. Homologadaa listados estudantes admitidospela UNTL,
através dos Regimes Geral e de Oportunidade (Canal A e C,
respetivamente) com 2.730 (dois mil e setecento e trinta)
estudantes, de acordo com as listas nominais em anexo a
este despacho, dele fazendo parte integrante;
2. Homologadaa lista dos estudantes admitidos pela
UNTL,através do Regime Especial (Canal B),com 6.798(seis
mil e setecentos e noventa e oito) estudantes,de acordo
com as listas nominais em anexo a este despacho, dele
fazendo parte integrante;
3. Aprovado um total final de 9.528 (nove mil e quinhentos e
vinte e oito) estudantes admitidos pela UNTL para o ano
letivo de 2019, através dos três canais de acesso e ingresso
previamente estabelecidos.
4. O Presente Despacho produz efeitos à data da sua
assinatura.

Considerando que foi concedida aoInstitute of Business(IOB)
a acreditação Institucional, através do Diploma Ministerial n.º
21/GM-MEC/VI/2018, de 4 de Julho (Primeira alteração ao
Diploma Ministerial n.° 26/GM-ME/IV/2017, de 10 de Maio,
que concede acreditação institucional ao Instituteof Business,
IOB, para o período de 2016 a 2020);
Em atenção ao pedido da Reitor do Instituteof Business (IOB),
sobre o pedido de Despacho Ministerial para efectuar a
Graduação dos finalistas, que concluíram os estudos em 2019,
em cursos legalmente autorizados;
Considerando que, nos termos do artigo 2.º do diploma acima
mencionado, o IOB foi autorizado a ministrar os cursos
superiores de Bacharelato e Licenciatura previstos nessa
disposição legal, bem como a conferir os respetivos graus
académicos;
Importa agora autorizar as listas dos graduandos, submetidas
pelo IOB ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura,
relativas aos estudantes que completaram os seus estudos em
2019;
Assim, o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, no
uso da competência própria prevista no artigo. 23.°, n.º 1. Letra
f) e g), do Decreto-Lei n.°14/2018, de 17 de agosto (Orgânica
do VIII Governo Constitucional), conjugado com o disposto
no artigo 11.°, n.º 2, alínea h) e artigo. 33.°do Decreto-Lei n.°8/
2010, de 19 de janeiro, (Regime Jurídico dos Estabelecimento
de Ensino Superior) e atento ao disposto no artigo 2.°, Diploma
Ministerial Ministerial n.º 21/GM-MEC/VI/2018, de 4 de Julho
(Primeira alteração ao Diploma Ministerial n.° 26/GM-ME/IV/
2017, de 10 de Maio, determina o seguinte:
1. Autorizar as listas de graduação relativas aos seguintes
cursos:
a) O Curso de Gestão Financeira, conferente dos
graus de Bacharelato e Licenciatura;
b) O Curso de Contabilidade, conferente dos graus
de Baharelato e Licenciatura.
c) O Curso de Gestão Pública, conferente dos graus
de Bacharelato e Licenciatura;
d) O Curso de Ciência Economia e Estudo do
Desenvolvimento, conferente dos graus de
Bacharelato e Licenciatura;
e) O Curso de Gestão de Informática, conferente
dos graus de Bacharelato e Licenciatura;

Publique-se.
Díli, 26 de Marçode 2019
O Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura
Dr. Longuinhos dos Santos
Série II, N.° 19
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dos graus de Bacharelato e Licenciatura;
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g) O Curso de Contabilidade de Computador, conferente dos graus de Bacharelato e Licenciatura;
2. As listas mencionadas no número anterior são publicadas na totalidade, em anexo, fazendo parte integrante deste despacho,
delas constando o nome completo, o lugar e a data de nascimento dos graduados, bem como, o curso, o número de registo,
o grau académico a atribuir e a classificação final obtida.
3. O disposto no presente despacho entre em vigor no dia seguinte à sua publicação.
Publique-se.

Díli, ____ de Março de 2019
O Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura
Dr. Longuinhos dos Santos

LISTA DOS GRADUADOS IOB
ANO ACADÉMICO DE 2018
FACULDADE ECONÓMIAE NEGÓCIO (FEN)
ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO ACADÉMICO DO CURSO DE CONTABILIDADE
CONFERENTE DOS GRAUS DE BACHARELATO E LICENCIATURA / S1

NU

NOME ESTUDATES

1

1410211001

4

Aderinha Assunção
Pinheiro Lopes
Agostinha Dias
Marques
Aida Maria
Fernandes Amaral
Alberto Soares

5

Albina Marques

1410211007

6

Ana Elizete de Jesus
Neves
Ana Maria Lopes

1410211120

Ana Rosa dos
Santos
Ana Terezinha
Correia

1410211015

Anastasia
Castelhano
Guterres
Anersia de Jesus
Costa
Angelina Soares
Casimiro
António Soares
Martins
Artemizia dos
Santos Amaral
Benigno Pereira

1410211017

Brandolina da
Conceição Belo
Carlito Alves
Sarmento

1410211024

2
3

7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
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NRE

1410211003
1310211006
1410211006

1410211014

1410211016

1410211128
1410211116
1410211020
1410211021
1410211022

1410211108

LUGAR E DATA DE
NASCIMENTO

GÉNERO

FACULDADE

DEPARTEMENTO

GRAU
CONFERIDO

CURSO
FREQUEN
TADO

VALOR

PREDICADO
PASAGEM

Airacalau, Aituto, 26 de
Abril de 1995
Porlamano, 28 de
Agosto de 1992
Dili, 02 de Maio de 1991

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,20

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,06

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,09

Muito Bom

Viqueque, 03 de
Novembro de 1972
Vassatoi Daudere
Lautém, 26 de Setembro
de 1989
Talimoro, 30 de Maio de
1993
Viqueque, 17 de
Setembro de 1994
Railuli Cowa, 26 de
Agosto de 1988
Sae
Bere/Guruça/Quelicai,
17 de Março de 1989
Baguia, 24 de Janeiro de
1993

M

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,16

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,91

Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,06

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,09

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,83

Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,77

Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,75

Comlaude

Dili, 27 de Novembro de
1996
Aihatadiu, 07 de Julho
de 1990
Hatugau, 20 de
Dezembro de 1993
Dili, 09 de Março de
1994
Baguia, 12 de Junho de
1992
Baucau, 18 de Maio de
1995
Liquiça, 01 de Maio de
1991

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,95

Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,07

Muito Bom

M

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,41

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,50

Comlaude

M

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,64

Comlaude

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,79

Bom

M

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,05

Muito Bom
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18

1410211025

21

Carmelita Seixas
Ornai Neto
Catarina de
Alexandria Barros
Clara Gloria de
Deus
Devin Turistyanti

22

Domingas Pereira

1410211032

23

Dulce Monteiro

1410211138

24

Dulce Pires Ximenes 1410211034

25

1410211035

26

Eliana Manuela
Sarmento
Ermelinda da Silva

27

Ermelinda Gomes

1410211037

28

Ervina Saturnina
dos Santos
Faviola Henriques
da Cruz
Filomena Francisca
Soares Sarmento
Flora Inacia da
Costa Pires Pereira
Francisca Barreto
Alves
Francisca de Jesus

1410211118

1410211046

38

Francisco da Costa
Sarmento Salvador
Frumensia Yulita
Yeni
Genoveva Rita
Lopes Correia
Graziela Pereira de
Jesus Soares
Herlino Silva

39

Imaculada Caunan

1410211123

40

1410211053

45

Jefrison Ximenes
dos Santos
Joana Soares dos
Santos
Joaninha Lemos
Alves da Silva
Jony pereira
Baptista
Josefa Josefina da
Costa Soares
Judith Aleixo Berek

46

Judit de Sousa Pinto 1410211112

47

Leonita J. Barimbao 1410211124

48

Liliana Nak
Gonçalves

19
20

29
30
31
32
33
34
35
36
37

41
42
43
44
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11111057
1410211028
1410211117

1410211036

1410211040
1410211042
1410211043
1410211044
12211020

1410211047
1410211048
1410211050
1410211119

1410211055
12211079
11211059
1410211058
1410211059

1410211062

Baucau, 07 de Maio de
1995
Lospalos, 25 de
Novembro de 1987
Atsabe, 14 de Fevereiro
de 1995
Malang, 15 de
Dezembro de 1977
Ritabou, 12 de Agosto
de 1990
Foema, 16 de Janeiro de
1987
Laga, 23 de Abril de
1995
Welaluhu, 07 de
Fevereiro de 1989
Metagou de Bazartete,
09 de Janeiro de 1994
Maliana, 27 de Abril de
1993
Fatu - Bessi, 30 de Julho
de 1989
Hato-Udo, 10 de
Fevereiro de 1995
Dili, 05 de Fevereiro de
1985
Dili, 21 de Novembro de
1993
Balibar, 30 de Agosto de
1993
Lospalos, 19 de Agosto
de 1989
Clacoc Ue-Bicas, 15 de
Junho de 1993
Maumere, 12 de Junho
de 1975
Maubara, 07 de
Fevereiro de 1994
Dili, 08 de Março de
1996
Dili-Timor, 05 de

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,90

Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

6

3,45

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,77

Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,40

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,76

Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,34

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,93

Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,02

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,84

Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,80

Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,46

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,16

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,10

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,11

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,78

Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

6

3, 13

Muito Bom

M

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3.11

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,52

Comlaude

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,68

Suficiente

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,25

Muito Bom

M

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,42

Muito Bom

Oe - Cusse, 30 de
Dezembro de 1989
Dili, 12 de Agosto de
1994
Bazartete, 08 de Janeiro
de 1993
Ossú - Viqueque, 11 de
Junho de 1983
Dili, 22 de Maio de 1991

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,97

Bom

M

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,94

Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,69

Suficiente

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,90

Bom

M

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,31

Muito Bom

Dili, 20 de Setembro de
1988
Dili, 30 de Janeiro de
1982
Viqueque, 04 de Junho
de 1993
Talairon,19 de Setembro
de 1972
Dili, 31 de Julho de 1996

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,58

Comlaude

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,54

Comlaude

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,05

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,45

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3.01

Muito Bom
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Lindalva Jerónimo
1410211064
Ornai Neto
Lourença Edu Bere
1410211065
Tilman Fernandes
Lurdes dos Reis Gama 1310211051

Baucau, 23 de Fevereiro de F
1995
Betano, 15 de Maio de
F
1991
Dili, 06 de Março de 1989 F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,82

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,66

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,01

Dili, 25 de Março de 1994

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,02

Gleno, 27 de Junho de 1993 F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,96

54

Maria Anunciação
1410211109
Lolita Freitas Belo
Maria Amalia Boavida 1410211069
Menezes
Maria Ângela Cabral 1410211070

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,06

55

Maria Fátima Da Silva 1410211074

Lospalos, 22 de Agosto de
1993
Dili, 20 de Maio de 1993

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,84

56

Maria Gorete Marçal

1410211136

Dili, 16 de Julho de 1994

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,97

57

Maria Graciela Leto

1410211076

Dili, 06 de Agosto de 1995

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,85

58

Maria Rosalinda Efi

1410211078

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,10

59

Marita Colo

1410211072

Maliana, 09 de Maio de
F
1995
Oe - Cusse, 07 de Março de F
1991

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,08

60

Marize Madalena
da Costa Trindade
Martinho Martins
de Sá
Meriyanti
Evangelina dos Reis
Araújo Tety
Natalia da Costa

1310211082

Norberta dos Reis
da Cunha
Odete Ximenes dos
Santos
Olandina Tael
Guterres Ximenes
Rabélia Ximenes da
Silva
Rezita Pereira de
Carvalho
Sónia Romana da
Silva
Suzana Margarida
Sousa Belo
Suzana Pinto

1410211083

50
51
52
53

61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71

1410211130
1410211134

1410211113

1410211086
1410211087
1410211091
1410211140
1410211098
1410211133
1410211122

NU NOME ESTUDATE NRE

1

Mariazinha dos
Santos

Série II, N.° 19

1410211080

Maubisse, 08 de Maio F
de 1993
Baucau, 14 de Junho de F
1990
Ainaro, 11 de Setembro F
de 1992

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,01

Muito Bom

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,98

Bom

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,93

Bom

Atos, Lebos, Bobonaro,
16 de Março de 1992
Dili, 06 de Novembro de
1993
Atsabe, 29 de Abril de
1993
Baguia, 10 de Fevereiro
de 1997
Baucau, 17 de Julho de
1994
Iralafai,17 de Junho de
1985
Ossú, 08 de Janeiro de
1995
Dili, 14 de Junho de 1992

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,02

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,01

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,96

Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,15

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,28

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,27

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,12

Muito Bom

F

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

2,81

Bom

Batugade, 01 de Agosto F
de 1984

FEN

Contabilidade

Licenciatura

4

3,28

Muito Bom

LUGAR E DATA DE
NASCIMENTO

GENERO

FACULDADE

DEPARTEMENTO

Ira - Ono, 03 de Maio
de 1981

F

FEN

Contabilidade

Sexta-Feira, 17 de Maio de 2019

GRAU

CURSO

CONFERIDO

FREQUEN
TADO
3
3,46

Bacharelato

VALOR

PREDICADO
PASAGEM
Muito Bom
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NU

NOME
ESTUDATE

NRE

LUGAR E DATA DE
NASCIMENTO

14.10.11.10.02

10

Adelina Pires
Gonçalves
Adolfina
Loyola Ferreira
Albertina
Hornai
Albino da
Conceição
Paulo
Amalia Amaral
Mendonça
Bemvinda da
Rosa
Carmelita
Ornai de Jesus
Celestina de
Paula Gusmão
Soares
Domingos
Pinto
Eva Freitas

11

Evaliana Barros 14.10.11.10.38

12

Felicidade Da
Silva
Felizarda
Cardoso
Francisco
Aparicio
Gusmão
Ivónia Fonseca
Sarmento
Guterres
Joaninha Paula
Soares
Jorgita
Bernardino

14.10.11.10.44

Joselina
Ribeiro Varela
Juanilda da
Costa
Justina Tilman
Pires da Silva
Juvelina Dos
Santos Silva
Leonia da
Costa Oliveira
Liliosa
Carvalho Mira
Luizinho
Soares
Manuel Marsil
Santos da Silva
Maria da
Conceição

14.10.11.11.27

1
2
3
4

5
6
7
8

9

13
14

15

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Série II, N.° 19

GRAU
CONFERIDO

CURSO
FREQUENTADO

VALOR

PREDICADO
PASAGEM

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.68

Suficiente

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

3.16

Muito Bom

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.94

Bom

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.76

Bom

Ainaro,06 de Outubro de
1992
Ossu, 07 de Março de 1976

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.77

Bom

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.90

Bom

Fatucahi, 05 de Janeiro de
1993
Betulale/Vemasse, 27 de
Setembro de 1992

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

5 Anos

2.72

Suficiente

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.93

Bom

Bui-Carin, 09 de Junho de
1983
Buanomar-Luro, 20 de
Maio de 1985
Dili, 07 de Abril de 1990

M

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

3.06

Muito Bom

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

7 Anos

2.88

Bom

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

3.19

Muito Bom

Aituto, 10 de Fevereiro de
1994
Maucatar, 09 de Fevereiro
de 1995
Defa-Uassi/Baguia, 03 de
Dezembro de 1969

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.77

Bom

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.99

Bom

M

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

3.62

Cumulaude

11.22.11.50.

Viqueque, 27 de Julho de
1986

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

7 Anos

3.06

Muito Bom

13.10.11.10.83

Ducurai, 15 de Julho de
1985
Assalaino, 08 de Abril de
1990

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

5 Anos

3.18

Muito Bom

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

6 Anos

2.90

Bom

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.66

Suficiente

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

3.27

Muito Bom

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.73

Suficiente

14.10.11.11.25

Bazartete,17 de Setembro
de 1993
Ara-Ara, 01 de Fevereiro de
1994
Aituto Maubisse, 10 de
Janeiro de 1993
Etepiti, 30 de Julho de 1995

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.80

Bom

14.10.11.10.68

Dili, 02 de Julho de 1983

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.84

Bom

14.10.11.10.70

Ailelo, 03 de Junho de 1992 F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.76

Bom

14.10.11.10.76

Bazartete, 05 de Junho de
1988
Ujung Pandang, 25 de
Junho de 1994
Oe-cusse, 10 de Maio de
1993

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.61

Suficiente

M

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

3.25

Muito Bom

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.87

Bom

14.10.11.10.04
14.10.11.00.97
14.10.11.10.10

14.10.11.10.12
14.10.11.11.39
13.10.11.10.38
14.10.11.10.27

1410111135
11.22.11.62

14.10.11.10.45
14.10.11.10.52

12.22.10.97

14.10.11.11.32
14.10.11.11.31

14.10.11.10.79
14.10.11.11.36

GENERO

FACULDADE

Lauhata de Bazartete, 27
de Fevereiro de 1992
Maliana, 19 de Maio de
1990
Buburlaran, 24 de Julho de
1994
Leorema de Bazartete, 08
de Dezembro de 1993

F

FEN

F

DEPARTEMENTO
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27

Maria da Costa

14.10.11.10.84

28

Maria
Madalena
Auxiliadora
Freitas
Ximenes
Marsizio da
Silva Ximenes
de Oliveira
Mariana da
Costa Freitas
Milena
Imaculada
Martinho
Narcisa
Laurentina de
Oliveira Lopes
Natalia
Leopoldina de
Sousa
Nátercia
Felicidade da
Costa
Nelvia
Terezinha
Angela
Exposto
Norbertilde
Tilman Martins
Odília Maria
Concheita
Ofelia Januario
Vila-Nova
Gouveia
Perpetua
Ximenes
Guterres
Silvia Borges
Freitas
Suzette

14.10.11.11.37

Veronica
Martins

14.10.11..11.16

29

30
31

32

33

34

35

36
37
38

39

40
41
42

Buanurac, Ossú, 29 de
Setembro de 1993
Betulale Tirilolo Buacau, 24
de Agosto de 1984

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.66

Suficiente

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

3.32

Muito Bom

14.10.11.10.90

Dili, 25 de Março de 1994

M

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

3.38

Muito Bom

14.10.11.11.34

Viqueque, 04 de Outubro
de 1995
Galisapulo, 18 de Fevereiro
de 1993

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2,77

Bom

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.79

Bom

14.10.11.10.96

Liquiçá, 07 de Abril de 1995

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

3.53

Cumulaude

14.10.11.10.97

Uma Ana Ulo/Venilale, 08
de Outubro de 1979

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

3.36

Muito Bom

14.10.11.10.99

Lau-Hare-Laga, 16 de
Dezembro de 1991

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

3.40

Muito Bom

14.10.11.11.01

Dili, 01 de Outubro de 1993

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2. 94

Bom

14.10.11.11.02

Raifun, Maliana, 03 de Abril
de 1993
Covalima, 19 de Fevereiro
de 1996
Dili, 24 de Fevereiro de
1985

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.91

Bom

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.80

Bom

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

6 Anos

3.35

Muito Bom

14.10.11.11.06

Ossú, 22 de Setembro de
1994

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

3.26

Muito Bom

14.10..11.11.11

Baucau, 30 de Setembro de
1993
Mirtuto-Ermera, 27 de

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

3. 40

Muito Bom

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

3.17

Muito Bom

Atara/Atsabe, 19 de Junho
de 1992

F

FEN

Gestao Financeira

Licenciatura

4 Anos

2.68

Suficiente

14.10.11.10.69

14.10.11.11.03
12.22.10.25

14.10.11.11.12
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FACULDADE ECONÓMIAE NEGÓCIO (FEN)
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NU

1

2
3
4
5

NOME
ESTUDATE
Anita da
Costa

NRE

LUGAR E DATA DE
NASCIMENTO

14.10.31.11.96 Lilapuhu Home
Lospalos, 27 de Abril
de 1991
Carlos de
13.10.31.10.58 Zumalai, 04 de Julho
Jesus
de 1973
Cornelia José 14.10.31.10.14 Titilari Lospalos, 27
Cristovão
de Janeiro de 1975
Crissanto
14.10.31.10.16 Dili, 25 de Outubro
Melo Barreto
de 1977
Denciana da 14.10.31.10.18 Dili, 12 de Dezembro
Costa Bere
de 1988

Série II, N.° 19

GÉNERO

FACULDAD
E

F

FEN

M

DEPARTEMENTO

GRAU
CONFERIDO

CURSO
FREQUENTADO

VALOR

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

3.03

Muito Bom

FEN

Gestão Público

Licenciatura

6 Anos

3.64

Cumulaude

F

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

3.21

Muito Bom

M

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

3,60

Cumulaude

F

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

3.16

Muito Bom

Sexta-Feira, 17 de Maio de 2019
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6

Felia Gomes
da Conceição
Felisia Maria
Manuela dos
Santos
Filipe Jacinto
Macai Soares
Honoria
Freitas

7

8
9

10

Jose Cardoso

11

José Filipe
Ximenes
Smith
Julieta
Cenecia
Bridia
Sequeira
Lizete da
Costa
Sarmento
Lino da Silva
Soares
Miguel
Amaral Pires
da Silva
Martinho da
Costa Viegas
Miguelina
Almeida
Maria
Antónia da
Silva Soares
Melisa Rosa
Pereira
Soares
Silvina da
Silva Freitas
Amaral

12

13

14
15

16
17
18

19

20

14.10.31.10.25 Dili, 15 de Março de
1985
14.10.31.10.26 Dili, 13 de Julho de
1994

F

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

3.31

Muito Bom

F

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

2.84

Bom

14.10.31.10.03 Manatuto 13 de
Novembro de 1985
14.10.31.10.80 Uato Bala/Uailili
Baucau, 24 de
Setembro de 1988
14.10.31.10.36 Aileu, 12 de
Dezembro de 1974
14.10.31.10.37 Dili, 30 de Março de
1966

M

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

3.09

Muito Bom

F

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

3.24

Muito Bom

M

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

3.51

Cumulaude

M

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

3.69

Cumulaude

13.10.31.10.64 Maliseran, 23 de
Novembro de 1988

F

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

2.97

Bom

14.10.31.10.73 Dili, 19 de Maio de
1973

F

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

3, 40

Muito Bom

14.10.31.10.46 Aculau, 23 de Maio
de 1990
14.10.31.10.60 Tilomar, 26 de
Setembro de 1969

M

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

2.93

Bom

M

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

3.69

Cumulaude

11.23.50.32

Beboro-Laleia, 20 de
Maio de 1984
14.10.31.10.95 Maina I, 05 de
Janeiro de 1980
14.10.31.10.34 Dili, 13 de Junho de
1994

M

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

3.12

Muito Bom

F

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

3.09

Muito Bom

F

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

2.88

Bom

14.10.31.10.81 Dili, 24 de Abril de
1994

F

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

2.66

Suficiente

14.10.31.10.72 Luha Bere Ossú, 16
de Junho de 1980

F

FEN

Gestão Público

Licenciatura

5 Anos

3.33

Muito Bom

LISTA DOS GRADUADOS IOB
ANO ACADÉMICO DE 2018
FACULDADE ECONÓMIAE NEGÓCIO (FEN)
ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO ACADÉMICO DO CURSO DE CIÊNCIA ECONÓMIAE ESTUDO DEZENVOLVIMENTO
(CEED)
CONFERENTE DOS GRAUS DE LICENCIATURA / S1
NU

1
2
3

NOME DOS
ESTUDATES

NRE

Almerio José
Martins
Anabela
Monteiro
Eusebio Fátima
Luan

1310261001
1410261006
1410261019

LUGAR E DATA DE
NASCIMENTO
Liquiçá, 19 de
Dezembro de 1992
Atsabe, 20 de
Setembro de 1994
Maubara, 09 de Junho
de 1993

GÉNERO

FACULDADE

DEPARTEM
ENTO

M

FEN

CEED

F

FEN

M

FEN

GRAU
CONFERIDO

CURSO
FREQUENTADO

VALOR

PREDICADO
PASAGEM

Licenciatura

5 Anos

3.30

Muito Bom

CEED

Licenciatura

5 Anos

2.91

Bom

CEED

Licenciatura

5 Anos

2.83

Bom

Dili, ….de Abril de 2019
Dekana Fakuldade EkonomiaVice Reitor I
(Cidalia De Fatima Soares, SE.,MM) (Antynio José Castro da Cunha, ST.,MM
Com Conhecimento
Reityr IOB
DR. Augusto da Conceição Soares, SE., MM
Série II, N.° 19
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LISTA DOS GRADUADOS IOB
ANO ACADÉMICO DE 2018
FACULDADE INFORMATION COMMUNICATIONAND TECHNOLOGY (ICT)
ATRIBUIÇÃO DO TTÍTULOACADÉMICO DO CURSO DE GESTÃO INFORMÁTICA
CONFERENTE DOS GRAUS DE LICENCIATURA / S1

NU

NOME
ESTUDATE

NRE

1

Agostinha da
Costa
Agostinho
de
AraujoSoare
s
AlbinaBerna
rdete dos
Santos
Alexciana de
Jesus

1620241007

GENERO

FACULDAD
E

DEPARTEMENTO

GRAU
CONFERIDO

CURSO
FREQUENTADO

VALOR

PREDICADO
PASAGEM

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

2 Anos

3.13

MuitoBom

M

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

3.16

MuitoBom

Lautém, 24 de
Fevereiro de
1991
Lautém, 20 de
Dezembro de
1991
Debos, 10 de
Novembro de
1984

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

5 Anos

3.07

MuitoBom

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

3.27

MuitoBom

Arina do
CarmoGuter
resFernande
s
Bernardete
Maria Xavier

1420241094

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

3.18

MuitoBom

Lospalos, 17 de
Fevereiro de
1994
Lautém, 20 de
Abril de 1994

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

3.43

MuitoBom

BrigidaVanlis
iaSuzana
Pinto
Hornay
CornélioOrn
ai
David
Gusmão
DiegontinoS
aturninoSávi
o
EgildaAntóni
a Fonseca
Soares
EldinaRuas
Pereira

1420241028

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

2.98

Bom

Bui-Lai, 14 de
Janeiro de 1995
Leogore, 27 de
Maio de 1994
Dili, 27 de Abril
de 1990

M

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

3.18

MuitoBom

M

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

3.32

MuitoBom

M

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

6 Anos

2.72

Suficiente

1420241051

Dilor, 25 de Abril
de 1983

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

3.34

MuitoBom

1320241050

Nuno-Doco, 12
de Agosto de
1992

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

5 Anos

2.93

Bom

Elma Justina
dos Santos
da Silva
EvaristoExpo
sto

1420241189

Dili, 03 de
Outubro de 1993

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

3.06

MuitoBom

1420241066

M

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

3.46

MuitoBom

15

Faustina da
Costa Lopes

1420241068

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

2.99

Bom

16

FrengkySoar
es Belo
JeaneJuvita
Noronha

1420241075

M

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

2.91

Bom

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

3.27

MuitoBom

18

Josefina da
Cruz Aranda

1420241194

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

2.95

Bom

19

MarquitaDo
utelSarment
o
OdetePires

1420241130

Lete-Foho, 11 de
Novembro de
1991
Bazartete, 05 de
Dezembro de
1990
Lospalos, 26 de
Maio de 1994
Hatolia, Ermera,
17 de Junho de
1985
Sicara, 29 de
Novembro de
1990
Uato-Carbau, 10
de Junho de 1991

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

3.00

MuitoBom

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

2.93

Bom

1420241145

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

3.03

MuitoBom

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

2.95

Bom

23

SefrianoSufa

1320241019

M

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

5 Anos

3.36

MuitoBom

24

Serliana
Florida Sila
Cab
Sonia Fátima
da Costa
Pinto
Tacio
Martins
Vitorino de
Araújo

1420241192

Meguir, 11 de
Janeiro de 1994
Uato-Lari, 21 de
Outubro de 1990
Uato-Carbau, 15
de Outubro de
1992
Oé-Cusse, 07 de
Março de 1990
Maliana, 08 de
Setembro de
1994
Dili, 04 de Junho
de 1990

F

OlandinaSoa
res Pinto
Recardina de
Carvalho

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

3.20

MuitoBom

F

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

3 Anos

3.14

MuitoBom

Lori, 12 de Junho
de 1987
Lessu, FohoAilico, 09 de
Setembro de
1993

M

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

4 Anos

3.09

MuitoBom

M

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

6 Anos

2.94

Bom

Elizario
Xavier Dias
da Costa

1220241091

Dili, 04 de Janeiro
de 1988

M

ICT

GestãoInformática

Licenciatura

6 Anos

2.93

Bom

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

12

13

14

17

20
21
22

25

26
27

28

Série II, N.° 19

1420241006

1320241005

1420241198

1420241027

1420241034
1420241038
1220241071

1320241087

1420241144

1420241153

1520241108

1420241166
1220241260

LUGAR E DATA
DE NASCIMENTO

Kupang, 07 de
Agosto de 1989
Uma-I'uc, Laleia,
26 de Maio de
1987

Sexta-Feira, 17 de Maio de 2019
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LISTA DOS GRADUADOS IOB
ANO ACADÉMICO DE 2018
FACULDADE INFORMATION COMMUNICATIONAND TECHNOLOGY (ICT)
ATRIBUIÇÃO DO TÍTULOACADÉMICO DO CURSO DE TÉCNICA INFORMÁTICA
CONFERENTE DOS GRAUS DE LICENCIATURA / S1

NU

NOME
ESTUDATE

NRE

LUGAR E DATA DE
NASCIMENTO

GENERO

FACULDADE

DEPARTEMENTO

1

António José
AnicetoSerrã
o
Agostinha
Maria
Agueda
Gomes Pires

142026102
4

Dili, 18 de
Setembro de 1972

M

ICT

132026100
9
132026103
0

Ângela
Maria
Ximenes
Artonesiada
Silva Reis
CesaltinoFer
nandes
DulceEngraci
a de Jesus
Moniz
Expedito
Oliveira de
Araújo
GáviaGorret
e Filipe de
Carvalho
Jacinta de
Sousa
Joãozinha
Paulina de
Carvalho
Leonia de
Araujo Maia

142026101
8

BelulicLeten, 10 de F
Agosto de 1989
Sigilaba/Atelari/La F
ga, 09 de Fevereiro
de 1989
Ossú, 07 de Agosto F
de 1992

142026103
0
142026105
0
142026106
4

MateusSarm
ento
Monica da
Silva
Noelia Maria

142026116
2
142026116
7
132026122

Norberto
Maria
Fátima Coli
Osménia da
Ressureição
Gusmão

2
3

4

5
6
7

8

9

10
11

12

13
14
15

16

17

Série II, N.° 19

GRAU
CONFERIDO

CURSO
FREQUENTADO

VALOR

PREDICADO
PASAGEM

TécnicaInformática Licenciatura

4 Anos

3.25

MuitoBom

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

5 Anos

3.17

MuitoBom

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

5 Anos

3.13

MuitoBom

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

4 Anos

3.05

MuitoBom

Ainaro, 24 de
F
Março de 1991
UatoCarbau, 17 de M
Setembro de 1993
Tapo-Memo, 04 de F
Dezembro de 1994

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

4 Anos

3.18

MuitoBom

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

4 Anos

3.00

MuitoBom

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

4 Anos

2.98

Bom

132026107
8

Ataúro, 27 de
Maio de 1992

M

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

5 Anos

3.16

MuitoBom

142026109
1

Viqueque, 04 de
Setembro de 1995

F

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

4 Anos

2.87

Bom

142026110
3
142026112
4

Cailara, 21 de
Fevereiro de 1992
Fatululi-Balibo, 29
de Junho de 1994

F

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

4 Anos

3.03

MuitoBom

F

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

4 Anos

3.02

MuitoBom

142026114
1

AtumanaruCarabau, 02 de
Maio de 1992
Zumalai, 21 de
Junho de 1993
Alas Manufahi, 04
de Julho de 1985
Bobonaro, 03 de

F

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

4 Anos

3.01

Bom

M

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

4 Anos

2.79

Bom

F

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

4 Anos

3.26

MuitoBom

F

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

5 Anos

3.28

MuitoBom

132026116 Ailora, 18 de
6
Janeiro de 1993

M

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

5 Anos

3.26

MuitoBom

142026118 Quiar, Covalima,
8
28 de Outubro de
1983

F

ICT

TécnicaInformática Licenciatura

4 Anos

3.18

MuitoBom

Sexta-Feira, 17 de Maio de 2019
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LISTA DOS GRADUADOS IOB
ANO ACADÉMICO DE 2018
FACULDADE INFORMATION COMMUNICATIONAND TECHNOLOGY (ICT)
ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO ACADÉMICO DO CURSO DE CONTABILIDADE COMPUTADOR
CONFERENTE DOS GRAUS DEBACHARELATO / D3

NU

1

2

NOME
ESTUDATE

NRE

Ana Maria da 15201710
RessureiçãoM 01
oniz
Eva da Silva
15201710
04

LUGAR E DATA DE
NASCIMENTO

GENERO

FACULDADE

DEPARTEMENTO

AsumatenCovalima, 05 de
Junho de 1986
Bazartete, 25 de
Fevereiro de 1977

F

ICT

Contabilidade
Computador

F

ICT

Contabilidade
Computador

GRAU
CONFERIDO

CURSO
FREQUENTADO

VALOR

PREDICADO
PASAGEM

Bacharelato

3 Anos

3.15

MuitoBom

Bacharelato

3 Anos

3,10

MuitoBom

Dili, ….deAbril de 2019

Dekanu Fakuldade ICT ViceReitor I
(Antonio Soares Martins, L.Gi.,M.TI) (Antynio José Castro da Cunha, ST.,MM)

Com Conhecimento
Reityr IOB

(DR. Augusto da ConceiçãoSoares, SE.,MM)

Série II, N.° 19

Sexta-Feira, 17 de Maio de 2019
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Despacho Ministerial n.º 40/MESCC/IV/2019

Despacho Ministerial n.º42 /GM-MESCC/IV/2019

Nomeiaa Responsável pelaUnidade de Coordenação Apoio

Delegação de Competência ao Diretor-Geral do Ministério
do Ensino Superior, Ciência e Cultura para aprovação de
formuláriosdecompromisso para pagamentos(CPV’s) e
Ordem de Compra ou Pagamento (PO)

aos Estudantes do MESCC
Considerando a necessidade do Ministério do Ensino Superior,
Ciência e Cultura garantir parcerias que permitam a conceder
oportunidades aos estudantes timorenses de obterem bolsas
de estudos para estabelecimentos de ensino em Timor-Leste
ou em países estrangeiros.
Considerando a necessidade de apoiar os estudantes nos
processos de colocação em estabelecimentos de ensino em
países estrangeiros, bem como de os apoiar regularmente,
através dos funcionários na área de educação colocados nas
representações diplomáticas de Timor-Leste no estrangeiro,
de forma a garantir condições de sucesso nos seus estudos.
Considernado a necessidade de assegurar os procedimentos
necessários para efetuaro pagamento das bolsas de estudo
aos estudantes timorenses no estrangeiro;
Considerando a imperiosidade de assegurar os princípios de
boa gestão e boa governação no que tange àUnidade de
Coordenação de Apoio aos Estudantes.
Nos termos do Artigo 23º do Decreto-Lei Nº 14/2018, de 17 de
Agosto, que estabelece a Orgânica do VIII Governo
Constitucional, conjugado com o disposto do artigo 2.°, al.a)
do Decreto-Lei n.° 2/2019, de 5 de março, que aprova a Orgânica
do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, determino
o seguinte:
1. Atribuir, temporariamente e até à nomeação definitiva da
Estrutura do MESCC, à funcionáriaAmélia da Silva Araújo
as tarefas previstas no ponto 2.° do artigo 20.° da Orgânica
do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura,
relativo à Unidade de Coordenação de Apoio aos
Estudantes
2. Notifique-se a referida funcionária sobre o conteúdo deste
Despacho.

O Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura,
No uso das suas competências legais previstas no n.° 2.°, do
artigo 37.° do Decreto-Lei n.° 14/2018, de 17 de agosto, que
aprova a Orgânica do VIII Governo Constitucional, e
Atendendo às demais competências estipuladas no Estatuto
Orgânico do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura,
em especial às responsabilidades afectas ao Diretor Geral do
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura e, em
conformidade com as normas e procedimentos em vigor sobre
a execução do Orçamento Geral do Estado,
Decide delegar no Diretor-Geral da Administração e Finanças
do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, as
sequintes competências:
1. Aprovação final dos “Vouchers” para Compromissos de
Pagamento (CPV’s) e para os pedidos de pagamentos (PR)
para prestação de Bens e Serviços, nos valores
compreendidos entre 0 US$ a US$ 50,000.00 (até cinquenta
mil dólares americanos); e
2. Assinatura dos CPV’s dos contratos de aprovisionamento
das rubricas de bens e serviços, de CapitalMenor e de
Capital de Desenvolvimentocom valores até ao máximo US$
250.000.00(até duzentos e cinquenta mil dólares
americanos);
3. Assinatura do pedidode pagamento aos bolseiros (parcial,
completo e subsídio aos Filhos dos Veteranos e Formação
aos Funcionários do Ministério do Ensino Superior, Ciência
e Cultura) segundo o programa registado no Livro 6;
4. Informe-se a Direção-Geral do Tesouro (DGT) para os efeitos
do n.° 2, do artigo 6.°, do Decreto do Governo n.° 3/2019 de
27 de março, que aprova a Execução do Orçamento Geral
do Estado para 2019;

Cumpra-se
5. O Presente Despacho produz efeitos desde a data da sua
assinatura.
Díli, ____ de Abrilde 2019
Publique-se
O Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura

Díli, ____ de Abrilde 2019

Dr. Longuinhos dos Santos
O Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura
Dr. Longuinhos dos Santos
Série II, N.° 19
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Jornal da República
Despacho Ministerial n.º 43 GM-MESCC/IV/2019
Constituição da Equipa de Fiscalização Financeira das
Subvenções Públicas atribuidas às Instituições de Ensino
Superior Privadas em 2017 e 2018
Considerando o papel relevante das Instituições de Ensino
Superior Privadas (abreviadamente designadas IESP) na
prestação de um serviço do interesse geral, no setor Do ensino
superior, o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
tem financiado alguns programas, no âmbito das áreas
prioritárias definidas no programa do Governo, através da
atribuição de subvenções públicas, enquadrada pelo Decreto
do Governo n.º 1/2009 de 18 de fevereiro;
Atendendo a que se trata de dinheiro público, proveniente do
orçamento geral do estado, em conformidade com o Decreto
do Governo supra citado e ainda com a Lei n.º 9/2011 (relativa
à Câmara de Contas) torna-se crucial a realização de uma ação
de fiscalização da execução dos referidos subsídios, a fim de
supervisionar in loco a execução dos programas financiados
e o cumprimento dos critérios definidos no Manual de
Subvenções Públicas editado pelo Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura e, mormente, no Memorando de
Entendimento assinado entre as IESP e o Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura.
Asim, o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, no
uso das competências próprias previstas no artigo. 2.°, n.º 2.
alínea d), e) e g), do Decreto-Lei n.°2/2019, de 5 de março(Lei
Orgânica do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura)
e no artigo 23.° do Decreto-Lei n.° 14/2018, de 17 de agosto
(Lei Orgânica do VIII Governo Constitucional), determino o
seguinte:
1. Nomear uma equipa para proceder à fiscalização financeira
das subvenções públicas de 2017 e 2018, constituída por
elementos das Direções Nacionais do Ensino Superior
Universitário (DNESU), da Direção Nacionalde Finanças,
Administração, Logística e Património (DNFALP), da
Gabinete de Inspeção (GI),e ainda, Pessoal do Gabinete do
Ministro coordenada pela Diretora-Geral do Ensino
Superior e Ciências ;

3. Instruir os grupos operacionais para a análise e confirmação
de todas as faturas, recibos, notas de encomenda e demais
documentos apresentados pelas IESP como justificativos
das despesas efetuadas ao abrigo das subvenções de que
beneficiaram em 2017 a 2018 e para a supervisão no local
da implementação física dos projetos quando esta for
possível;
4.

Instruir a equipa (ambos os grupos operacionais, sob a
coordenação da Diretora-Geral do Ensino Superior e
Ciências) para o reporte imediato de qualquer irregularidade
detetada à Comissão de Acompanhamento das Subvenções
Públicas e para a elaboração de um relatório com a
compilação das evidências recolhidas durante o processo
de fiscalização de cada uma das IESP a ser entregue à
referida Comissão, até a data limite de 30 de Dezembro do
corrente ano;

5. A equipa de fiscalização cessa funções com a entrega do
relatório, na data limite mencionada no número anterior,
podendo, no entanto, esta ser convocada na integra ou
apenas a sua coordenadora ou, ainda, apenas os
responsáveis dos grupos de fiscalização a prestarem
esclarecimentos adicionais após aquela data;
6. Instruir a Comissão de Acompanhamento das Subvenções
Públicas a emitir um Parecer, no prazo máximo de uma
semana, depois de recepcionar o relatório de fiscalização,
com indicação de recomendações em conformidade com
os Memorandos assinados entre o MESCC e as IESP.
7. O custeamento da ação de fiscalização pela Direção-Geral
do Ensino Superior e Ciências.
8. O Presente Despacho produz efeitos desde a data da sua
assinatura.

Publique-se
2. Dividir a equipa em dois grupos operacionais, por forma a
agilizar os trabalhos no terreno, de acordo com a seguinte
distribuição, sendo o primeiro elemento de cada grupo o
responsável do mesmo:

Grupo

1

2

Nome dos Funcionários
Francisco da Silva Sarmento
(Coordenador)
Zito de Jesus Soares (Membru)
Estelita Simões Lopes
(Membru)
Rogerio Paulo Gonzaga da
Costa Martins
Paulo Mariano
(Coordenador)
Celeste Maria Martins
(Membro)
Paulina Pereira Morais
(Membro)
João Soares Barreto (Membro)
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Direção de
Proveniência

Instituições a
Fiscalizar

DNESU

DNAF

Díli, ____ de Abrilde 2019

UNITAL
ICR
ISC

O Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura
Dr. Longuinhos dos Santos

GI

DNESU

DNAF

UNDIL
IPDC
IOB

DNA
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Despacho Ministerial N.º______/GM-MESCC/IV/2019
A criação de uma Comissão de Acompanhamento da
Execução dos Subsídio atribuídos às Instituições do Ensino
Superior Privadas ao ano financeiro de 2018 e 2019

f) O Diretor Nacional do Ensino Superior Universitário;
g) O Diretor Nacional do Ensino Superior Técnico;
h) O Diretor Nacional do Currículo do Ensino Superior;
i) Um Jurista representante da Unidade de Apoio Jurídico.

Considerando que o Ministério do Ensino Superior, Ciência e
Cultura está empenhado em investir na qualidade do Ensino
Superior de acordo com as necessidades de cada
Estabelecimento de Ensino Superior Privado, mediante
apresentação de propostas de gestão e execução das áreas
consideradas prioritárias, por ambas as partes, enquadradas
nas metas delineadas pelo Ministério do Ensino Superior,
Ciência e Cultura, e em consonância com o programa do VIII
Governo Constitucional.
Considerando que o Memorando de Entendimento assinado
em 8 de Novembro de 2018, entre o Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura e os Estabelecimento de Ensino
Superior Privados (EESP), é o instrumento que traduz a
importância da cooperação entre o Ministério do Ensino
Superior, Ciência e Cultura e os EESP, osquais constituem um
fator de promoção de um ensino de qualidade e,
consequentemente, de desenvolvimento económico e social;

Asim, o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, no
uso das competências próprias previstas no artigo. 2.°, n.º 2.
alíneas a) e c), do Decreto-Lei n.°2/2019, de 5 de março(Lei
Orgânica do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura)
e no artigo 23.° do Decreto-Lei n.° 14/2018, de 17 de agosto
(Lei Orgânica do VIII Governo Constitucional), determina o
seguinte:
1. Criar uma Comissão de Acompanhamento da Execução dos
Subsídios atribuidos aos Estabelecimentos de Ensino
Superior Privados no âmbito de ação do ano financeiro de
2019.
2. A Comissão adaptada a nova Orgânica do Ministério do
Ensino Superior, Ciência e Cultura, é composta pelo
seguintes membros:

3. A Comissão tem a missão de acompanhar e monitorizar a
execução do Fundo de Tranferências Públicas para a
atribuição dos referidos subsídios aos Estabelecimentos
do Ensino Superior Privados, podendo a mesma
recomendar o que tiver por conveniente e aprovar a
constituição de grupos de trabalho para o efeito;
4. A Comissão reúne, ordinariamente, a cada três meses e,
excecionalmente, sempre que for convocada pelo seu
Presidente ou mediante proposta do Coordenador;
5. É obrigatóriaa elaboração de atas de todas as reuniões da
Comissão bem como a entrega das suas cópias ao Ministro
do Ensino Superior, Ciência e Cultura;
6. Os custos decorrentes do funcionamento da Comissão
constituem responsabilidade da Direção-Geral do Ensino
Superior e Ciência;
7. Ratifico todos os atos praticados pela Comissão, relativos
ao presente ano financeiro de 2019, desde o dia 1 de janeiro
de 2019, até à data de assinatura do presente despacho;
8. O prazo previsível para o funcionamento da Comisão
abrange o ano financeiro corrente, podendo ser renovado
o seu funcionamento no início do ano financeiro
subsequente,caso o interrese público o justifique, mediante
novo despacho do Ministro.
9. O Presente Despacho produz efeitos desde a data da sua
assinatura.

Publique-se,

a) A Diretora-Geral do Ensino Superior e Ciência, que
preside;
Díli, ____ de Abrilde 2019
b) O Diretor-Geral de Administração e Finanças, que
coordena;

O Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura

c) O Gabiente de Inspeção;
Dr. Longuinhos dos Santos
d) O Diretor Nacional de Planeamento, Parcerias e
Estatística;
e) O Diretor Nacional de Finanças, Administração,
Logística e Património;
Série II, N.° 19
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Decisão nº 3056/2019/CFP

Decisão nº 3061/2019/PCFP

Considerando o que apurou em processoinvestigação
disciplinar a que foi submetidoFrancisco de Jesus
Alves,funcionáriodo quadro deMinistério da Administração
Estatal;

Considerando o ofício n.o 0899/DGAF/MEJD/XII/2018, do
Ministério da Educação, Juventude e Desporto, que solicitou
o cancelamento do subsídio do cargo de Gabinete de Apoio
Técnico, do EBC Leohit, Balibo, por motivo de o ocupante já
não exerceu desde abril de 2018

Considerando que ficou evidenciado que o investigadoagiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, porusar de forma
abusiva a propriedade do Estado, e por falta de zelo com o
património do Estado que que está sob a sua guarda, nos
termos previsto do Estatuto da Função Pública;
Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando que as razões de defesa apresentadas pelo
investigado não foi suficiente para justificar sua atitude ou
elidir a sua conduta irregular;
Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
Considerando a decisão do Comissário Disicplinar na 128a
Reunião Disciplinar de 15de abril de 2019;
Assim, a Comissão da Função Pública, pelo seu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. ConsiderarFrancisco de Jesus Alves,culpado de conduta
irregular;

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 que o pessoal de direção e chefia é nomeado
em comissão de serviço pela Comissão da Função, segundo o
n.o 1 do artigo 10 do Decreto-Lei n. 25/2016, de 29 de junho,
sobre o Regime dos Cargos de Direção e Chefia na
Administração Pública.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
número 1897/2016/CFP.
Assim, o Presidenteda Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho,
conjugadas com as definidas na decisão acima citada, decide:
1. EXONERAR o Teodomiro Vicente do cargo do Chefe de
Gabinete de Apoio Técnico do EBC Leohit, Balibo, com os
efeitos desde 01 de Abril de 2018.
2. DETERMINAR o desconto de salários do funcionário para
cobrir o montante auferido.

2. Considerar que violou o disposto da alinea ‘’c’’ do número
2 do artigo 40.o e do disposto da alinea ‘’d’’ do artigo 42o,
ambos da Lei número 8/2004, de 16 de Junho (Estatuto da
Função Pública) com a redação dada por lei número 5/2009
de 15 de julho;

Publique-se

3. Aplicar aFrancisco de Jesus Alvesa pena de repreensão
escrita, na forma do número 2, do Artigo 80o do Estatuto da
Função Pública;

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

4. Imputar ao funcionário o prejuízo causado e determinar o
desconto do salário da quantia mensal de 30% do salário
base por um periódo compreendido para cobrir o montante
total do prejuízo;

Comunique-se ao Investigado e ao MAE.

Publique-se.

Dili, 22 de abril de 2019

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP
Série II, N.° 19

Díli, 11 de janeiro de 2019

Decisão nº 3084/2019/CFP
Considerando o que apurou em processoinvestigação
disciplinar a que foi submetidoAbílio Bernardo
Caldas,funcionário do Parlamento Nacional;
Considerando que ficou evidenciado que o investigadoagiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, quando deixar de
cumprir com o dever de zelo que consiste em conhecer as
normas legais regulamentares, de forma a exercer as suas
funções cuidadosamente com a propriedade do Estado sob a
sua guarda;
Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
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Considerando que as razões de defesa apresentadas pelo
investigado não foi suficiente para justificar sua atitude ou
elidir a sua conduta irregular;

Considerando a alínea b) da Decisão 1897/CFP, que delegou
ao Presidente ou ao seu substituto legal os poderes da CFP
para homologar o resultado de concurso público ou interno;

Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
Considerando a decisão do Comissário Disicplinar na 128a
Reunião Disciplinar de 15de abril de 2019;

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstasna Lei n.º 7/2009, de 15 de Julho,
conjugado com decisão de delegação anteriormente citada,
decide:

Assim, a Comissão da Função Pública, pelo seu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:

1. HOMOLOGAR a exoneração do TDTSP Ismael Salvador
da Costa Barreto do cargo de Diretor Executivo e Presidente
do Conselho de Administração do LNS a partir de 18 de
março de 2019.

1.

2. HOMOLOGAR a nomeação da TDTSP Endang Soares da
Silva para, pelo prazo de 4 anos, exercer o cargo de Diretora
Executiva e Presidente do Conselho de Administração do
Laboratório Nacional de Saúde, cargo equiparado, para
fins salariais, a diretor nacional.

ConsiderarAbílio Bernardo Caldas,culpado de conduta
irregular;

2. Considerar que violou o disposto na letra ‘’c’’ do número
2 do artigo 40oda Lei número 8/2004, de 16 de Junho
(Estatuto da Função Pública) com a redação dada por lei
número 5/2009 de 15 de julho;
3. Aplicar aAbílio Bernardo Caldasa pena de repreensão escrita,
na forma do número 2, do Artigo 80o do Estatuto da Função
Pública;

Comunique-se ao Investigado e ao Parlamento Nacional.

Publique-se

Díli, 3 de abril de 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Publique-se.

Dili, 22 de abril de 2019
Decisão nº 3162/2019/CFP
António Freitas
Comissário Disciplinar da 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.

Decisão n.º 3133/2019/CFP
Considerando a informação do ofício n.o63/MS-LNS/DG/IV/
2019, de 1 de abril, do Laboratório Nacional de Saúde e o
despacho número 5/2019, da Ministra da Saúde em exercício,
que substituiu o Presidente do Conselho de Administração do
LNS;
Considerando que os ocupantes dos cargos de direção e chefia
do Laboratório Nacional de Saúde são nomeados pela Ministra
de Saúde, nos termos do n.o 6 do artigo 8.o do Decreto-Lei 39/
2008, de 29 de Outubro, Estatuto Orgânico de Laboratório
Nacional de Saúde;
Considerando que cabe à CFP homologar o resultado de
qualquer natureza dos concursos feitos no setor público, de
acordo com o artigo 38.o do Decreto-Lei 22/2011, de 8 de Junho,
primeira alteração ao Regime dos Concursos, Recrutamento,
Seleção e Promoção de Pessoal para a Administração Pública;
Série II, N.° 19

Considerando a informação do Ministério do Interior pelo
ofício nr. 133/2019, de 2 de abril, que informa as razões para a
cessação eventual da comissão de serviço de ocupantes de
cargos de direção naquela instituição.
Considerando que o pessoal de direção e chefia é nomeado
em comissão de serviço pela Comissão da Função Pública,
segundo o n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 25/2016, de 29
de junho, sobre o Regime dos Cargos de Direção e Chefia na
Administração Pública.
Considerando que de acordo com o n.o 3 do artigo 19.o do
Decreto-Lei 25/2016, a substituição é feita por urgente
conveniência de serviço pela Comissão da Função Pública,
enquanto aguarda-se o processo de seleção por mérito.
Considerando que se aguarda a promulgação da orgânica do
Ministério do Interior.
Considerando a delegação contida na decisão nr. 1897/2016,
tomada na 55a Reunião Extraordinária de 23 de março;
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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:

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:

1.

1. EXONERAR o TS B Joanico Gonçalves do cargo em
comissão de serviço de Diretor-Geral de Transportes e
Comunicações , do Ministério dos Transportes e
Comunicações, a partir de 10 de abril de 2019;

EXONERAR os seguintes funcionários do cargo em
comissão de serviço do Ministério do Interior, a partir de 1
de maio de 2019, como adiante:
NOME

CARGO EM COMISSÃO

Diretor-Geral dos Serviços Operacionais
Diretor Nacional da Proteção Civil

TS B Domingos Pinto
TS BCândido Filomeno Pereira Gusmão

2. NOMEAR os seguintes funcionários para, em substituição,a
partir de 1 de maio e até 30 de junho de 2019, exercer em
comissão de serviço os cargos do Ministério do Interior,
enquanto aguarda-se a aprovação da sua lei orgânica e a
realização do processo de seleção por mérito, como adiante:
NOME

CARGO EM COMISSÃO

Diretor-Geral dos Serviços Operacionais
Diretor Nacional da Proteção Civil

2. NOMEAR o TS A Thomas de Fátima da Silva para, em
substituição,a partir de 10 de abrile até 30 de abril de 2019,
exercer em comissão de serviço o cargo de Diretor-Geral
dos Transportes e Comunicações do Ministério dos
Transportes e Comunicações, enquanto aguarda-se a
realização do processo de seleção por mérito,
Publique-se

Díli, 8 de abrilde 2019.

Superintendente Assistente Ismael da
Costa Babo
TS B Albano Salem

Faustino Cardoso Gomes
Presidente daComissão da Função Pública
Publique-se

Díli, 5 de abrilde 2019.
Decisão n.º 3164/2019/CFP
Faustino Cardoso Gomes
Presidente daComissão da Função Pública

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

Decisão nº 3163/2019/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 do Ministério dos Transportes e
Comunicações pelo ofício nr. 207/2019, de 5 de abril, que
informa as razões para a cessação eventual da comissão de
serviço de ocupante de cargos de direção-geral naquela
instituição.
Considerando que o pessoal de direção e chefia é nomeado
em comissão de serviço pela Comissão da Função Pública,
segundo o n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 25/2016, de 29
de junho, sobre o Regime dos Cargos de Direção e Chefia na
Administração Pública.
Considerando que de acordo com o n.o 3 do artigo 19.o do
Decreto-Lei 25/2016, a substituição é feita por urgente
conveniência de serviço pela Comissão da Função Pública,
enquanto aguarda-se o processo de seleção por mérito.
Considerando a delegação contida na decisão nr. 1897/2016,
tomada na 55a Reunião Extraordinária de 23 de março;
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Considerando que nos termos do Decreto-Lei número 25/2016,
de 29 de junho, o pessoal de direção e chefia é nomeado em
comissão de serviço pela Comissão da Função Pública;
Considerando que o Decreto-Lei 14/2018, de 17 de
agosto(Orgânica do VIII Governo Constitucional) fixou um
prazo de 60 dias para a aprovação ou alteração das orgânicas
das linhas ministeriais e determinadas secretarias de estado;
Considerando que a Orgânica do Governo implica na alteração
da sua estrutura administrativa, com a extinção e alteração de
linhas ministeriais e outros serviços, especialmente nos órgãos
da Administração Direta do Estado;
Considerando que diversas orgânicas das linhas ministeriais
aguardam a promulgação para a entrada em vigor das novas
estruturas administrativas;
Considerando que importa assegurar a continuidade dos
serviços da Administração Pública e o exercício regular dos
cargos em comissão de serviço de direção e chefia até a
aprovação das novas estruturas das linhas ministeriais;
Considerando que as comissões de serviço podem ser
encerradas a qualquer tempo, mesmo antes do seu termo, se
presentes quaisquer das causas de cessação previstas nos
artigos 15º e 16º , do Decreto-Lei 25/2016, de 29 de junho;
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Considerando as extensões anteriores das comissões de
serviço pela Decisão 2693/2017, de 14 de novembro, Decisão
2760/2018, de 11 de janeiro, Decisão 2813/2018, de 3 de abril,
Decisão 2905/2018, de 17 de julho, Decisão 2962/2018, de 20 de
setembro, Decisão 3029/2018, de 10 de dezembro e Decisão
3074/2019, de 11 de fevereiro;
Considerando que importa assegurar o tempo hábil necessário
às linhas ministeriais para planear e realizaros processos de
seleção por mérito.
Considerando os princípios de mérito inscritos na legislação
da Função Pública e a exigência do respetivo processo de
seleção por mérito, previsto no artigo 5o, do Decreto-Lei 25/
2016, de 29 de junho, para o exercício de cargos de direção e
chefia;
Considerando a delegação contida na decisão nr. 1897/2016,
tomada na 55a Reunião Extraordinária de 23 de março;

segundo o n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 25/2016, de 29
de junho, sobre o Regime dos Cargos de Direção e Chefia na
Administração Pública.
Considerando a delegação contida na decisão nr. 1897/2016,
tomada na 55a Reunião Extraordinária de 23 de março;
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:
EXONERAR os TS B Abel da Costa Soaresdo cargo em
comissão de serviço de Diretor Municipal da SEFOPE em
Ermera.
Díli, 9 de abril de 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente daComissão da Função Pública

Assim, a Comissão da Função Pública, no uso das
competências próprias previstas na alínea a) do n.o2 , do artigo
5º , da Lei nº 7/2009, de 15 de Julho, decide:
1. ESTENDER até 31 de julho de 2019 as comissões de serviço
de todos os ocupantes de cargos de direção e chefia dos
órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado.
2. ESTENDER até 31 de julho de 2019o prazo para a realização
do processo de seleção por mérito para cargos de direção
e chefia pelosinstitutos públicos e demais organismos
integrados na Administração Indireta do Estado,cujos
titulares exercem cargos em comissão de serviço de direção
e chefia em regime de substituição.

Decisão nº 3166/2019/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 do Ministério da Saúde pelo ofício
nr. 169/2019, de 27 de março, que solicita a nomeação em
substituição para cargos de direção na estrutura daquela
instituição.
Considerando que o pessoal de direção e chefia é nomeado
em comissão de serviço pela Comissão da Função Pública,
segundo o n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 25/2016, de 29
de junho, sobre o Regime dos Cargos de Direção e Chefia na
Administração Pública.

Publique-se

Díli, 8 de abrilde 2019

Considerando que de acordo com o n.o 3 do artigo 19.o do
Decreto-Lei 25/2016, a substituição é feita por urgente
conveniência de serviço pela Comissão da Função Pública,
enquanto aguarda-se o processo de seleção por mérito.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Considerando a promulgação da orgânica do Ministério do
Saúde.
Decisão nº 3165/2019/CFP

Considerando a delegação contida na decisão nr. 1897/2016,

tomadana55a Reunião Extraordinária de 23 de março;
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 SEFOPE e do MESCC sobre a
nomeação para o cargo de adido para a educação na República
das Filipinas;
Considerando que o pessoal de direção e chefia é nomeado
em comissão de serviço pela Comissão da Função Pública,
Série II, N.° 19

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 os seguintes funcionários para, em substituição,a
partir de 10 de abrile até 31 de julho de 2019, exercer em
comissão de serviço os cargos do Ministério da Saúde,
enquanto aguarda-se a realização do processo de seleção por
mérito, como adiante:
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NOME

CARGO EM COMISSÃO

TS B Victor Soares Martins
TP C Narciso Fernandes

Diretor-Geral dos Serviços Corporativos
Chefe do Gabinete de Política, Planeamento e
Cooperação em Saúde, cargo equiparado, para
fins salariais, a diretor nacional
Médico Geral J Heitor da Costa Chefe do Gabinete de Licenciamento e Registo
Pereira
das Atividades de Saúde, cargo equiparado, para
fins salariais, a diretor nacional
TS B Marcelo Amaral
Diretor Nacional do Orçamento e Gestão
Financeira
TP C Agapito da Costa
Diretor Nacional de Aprovisionamento
TS B Pedro Canísio da Costa Amaral Diretor Nacional da Saúde Pública
Enfermeiro Geral J António da Costa Diretor Nacional do Controlo de Doenças
TDTSP Delfim da Costa Xavier Diretor Nacional de Farmácias e Medicamentos
Ferreira
TP C Belarmino da Silva Pereira
Chefe da Unidade de Apoio Jurídico e
Contencioso, cargoequiparado, para fins salariais,
a diretor nacional
TS B Ivone de Jesus dos Santos
Diretora de Cooperação do INS, cargo
equiparado, para fins salariais, a Diretor
Municipal
TDTSP Vicente Tilman da Costa
Chefe da Unidade de Ligação e Apoio aos Serviços
Municipais de Saúde, cargo equiparado, para fins
salariais, a Chefe de Secção

1. EXONERAR o TS B Deonísio de Araújo do cargo em
comissão de serviço de Diretor Nacional dos Serviços
Postais, a partir de 10 de abril de 2019;
2. NOMEAR o TS B Deonísio de Araújo para, em substituição,a
partir de 10 de abrile até 31 de julho de 2019, exercer em
comissão de serviço o cargo de Diretor-Geral de
Administração e Finançasdo Ministério dos Transportes
e Comunicações, enquanto aguarda-se a realização do
processo de seleção por mérito,
Publique-se

Díli, 9 de abrilde 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente daComissão da Função Pública

Publique-se

Decisão nº 3169/2019/CFP

Díli, 9 de abrilde 2019.

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.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente daComissão da Função Pública

Considerando a informação do Ministério das Finanças, pelo
ofício 299/URH/2019, de 8 de abril, sobre a situação de agente
da Administração Pública nomeado para cargo de direção no
MF pela Decisão nr. 2648/2017.

Decisão nº 3168/2019/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 do Ministério dos Transportes e
Comunicações pelo ofício nr. 209/2019, de 5 de abril, que solicita
a nomeação em substituição para cargo de direção-geral
naquela instituição.
Considerando que o pessoal de direção e chefia é nomeado
em comissão de serviço pela Comissão da Função Pública,
segundo o n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 25/2016, de 29
de junho, sobre o Regime dos Cargos de Direção e Chefia na
Administração Pública.
Considerando que de acordo com o n.o 3 do artigo 19.o do
Decreto-Lei 25/2016, a substituição é feita por urgente
conveniência de serviço pela Comissão da Função Pública,
enquanto aguarda-se o processo de seleção por mérito.

Considerando que o pessoal de direção e chefia é nomeado
em comissão de serviço pela Comissão da Função Pública,
segundo o n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 25/2016, de 29
de junho, sobre o Regime dos Cargos de Direção e Chefia na
Administração Pública.
Considerando que de acordo com o n.o 3 do artigo 19.o do
Decreto-Lei 25/2016, a substituição é feita por urgente
conveniência de serviço pela Comissão da Função Pública,
enquanto aguarda-se o processo de seleção por mérito.
Considerando a delegação contida na decisão nr. 1897/2016,
tomada na 55a Reunião Extraordinária de 23 de março;
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:
EXONERAR Dionísio da Cruz Pereira do cargo em comissão
de serviço de Diretor Nacional de Gestão de Riscos da
Autoridade Aduaneira do Ministério das Finanças, a partir de
10 de abril de 2019;
Publique-se

Considerando a delegação contida na decisão nr. 1897/2016,
tomada na 55a Reunião Extraordinária de 23 de março;

Díli, 10 de abrilde 2019

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:

Faustino Cardoso Gomes
Presidente daComissão da Função Pública
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Decisão nº 3171/2019/CFP

Considerando as informações apresentadas no ofício 0226/
RDTL/DGAF-MEJD/IV/2019, do Ministério da Educação
Juventude e Desporto, que solicitou a nomeação e exoneração
dos ocupantes dos cargos do chefe de Gabinete de Apoio
Técnico e Coordenadores das Escolas Básicas Filiais do
município de Lautém.

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 os artigos12.o e 15.odo Decreto-Lei n.o 7/2010,
de 19 de maio, do Regime Jurídico da Administração e Gestão
do Sistema de Ensino Básico, os cargos do Gabinete Diretivo
podem ser nomeados por um período de dois anos.
Considerandoque o pessoal de direção e chefia é nomeado
em comissão de serviço pela Comissão da Função, segundo
o n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 25/2016, de 29 de
junho.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
realizar os recrutamentos, nomeações e promoções no sector
público, nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 5.o da Lei
n.o 7/2009, de 15 de julho, que cria a Comissão da Função
Pública.
Considerando a alínea a) da decisão 1897/2016/CFP, que
delegou ao Presidente ou ao seu substituto legal os poderes
da CFP para nomear e exonerar funcionários públicos e em
comissão de serviço os ocupantes dos cargos de direção e
chefia.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de Julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
decisão de delegação anteriormente citada, decide:
1. Nomear os seguintes funcionários para, pelo período de
dois anos, desde 01 de maio de 2019 até 01 de maio de
2021, assumir os cargos nos ensinos básicos filiais do
município de Lautém, como adiante:
NOME

CARGO

Marianus Sama Leto

Coordenador da EBF Lori

Nicolaus Seran

Coordenador da EBF Lereado

Duarte Simiões

Coordenador da EBF Tasi-Ibun

Armando da Silva

Chefe do GAT da EBC Lautém

Considerando a informação do Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação pelo ofício nr. 20/DRH/2019, de 5
de abril, que solicita a nomeação em substituição para cargo
de chefia naquela instituição.
Considerando que o pessoal de direção e chefia é nomeado
em comissão de serviço pela Comissão da Função Pública,
segundo o n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 25/2016, de 29
de junho, sobre o Regime dos Cargos de Direção e Chefia na
Administração Pública.
Considerando que de acordo com o n.o 3 do artigo 19.o do
Decreto-Lei 25/2016, a substituição é feita por urgente
conveniência de serviço pela Comissão da Função Pública,
enquanto aguarda-se o processo de seleção por mérito.
Considerando a delegação contida na decisão nr. 1897/2016,
tomada na 55a Reunião Extraordinária de 23 de março;
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 a TP C Domingas Guterres da Silva Oliveirapara, em
substituição,a partir de 1 de abrile até 31 de julho de 2019,
exercer em comissão de serviço o cargo de Chefe do
Departamento de Aprovisionamento da Direção do Plano e
Finanças do MNEC, enquanto aguarda-se a promulgação da
sua lei orgânica e a realização do processo de seleção por
mérito.

Publique-se

Díli, 11 de abrilde 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente daComissão da Função Pública

2. Exoneraros atuais ocupantes dos cargos acima referidos,
com os efeitos desde 01 de maio de 2019.
Decisão N.º 3172/2019/CFP
Publique-se

Considerando o que apurou em processo investigação
disciplinar a qual foisubmetidoJacinto da Conceição,
funcionário do Ministério do Interior;

Dili, 11 de abril de 2019.
Considerando que a investigação do Secretariado da CFP não
apurou provas conclusivas que indiquem a conduta irregular
por parte do funcionário;
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
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inexistindo provas conclusivas contra o investigado impõese a sua absolvição;
Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de Novembro, da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;
Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar de 15 de abril de 2019.
Assim, a Comissão da Função Pública, pelo seu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. Absolver Jacinto da Conceição,de conduta irregular;

Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. ConsiderarGaspar dos Santos Pinto Amaral, culpado de
conduta irregular;
2. Considerar que violou o disposto na letra “a”, do número
2 do artigo 40o e do disposto nas letras ‘’e’’ e ‘’h’’ do
número 41o ambos da Lei número 8/2004, de 16 de Junho
(Estatuto da Função Pública) com a redação dada por lei
número 5/2009 de 15 de julho;
3. Aplicar a Gaspar dos Santos Pinto Amaral,a pena de
suspensão por 90 dias, na forma do n.o 5 do artigo 80.o do
Estatuto da Função Pública;
Comunique-se ao investigado e ao MOP.

2. Determinar o arquivamento do processo disciplinar.
Comunique-se ao investigado e ao Ministério do Interior.

Publique-se,
Díli, 22 de abril de 2019.

Publique-se,

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Díli, 22 de abril de 2019

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

DecisãoN.º3174/2019/CFP

DecisãoN.º3173/2019/CFP
Considerando o que apurou a investigação em processo
investigação disciplinar a que foi submetidoGaspar dos Santos
Pinto Amaral, funsionáriodo Ministério das Obras Públicas;
Considerando que ficou evidenciado que oinvestigado agiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, por deixar de
cumprir com o dever de lealdade na sua posição a conduzir
atividades que causou o prejuízo ao interesse do Estado nos
termos do Estatuto da Função Pública;
Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;

Considerando o que apurou a investigação em processo
investigação disciplinar a que foi submetido Ludgerio de
Carvalho Verdial Veira, funsionáriodo Ministério das Finanças;
Considerando que ficou evidenciado que oinvestigado agiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, por deixar de
cumprir com o dever de assiduidadee de pontualidade, previsto
no Estatuto da Função Pública;
Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de novembro da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;

Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de novembro da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;

Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar de15 de abril de 2019;

Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar de15 de abril de 2019;
Assim, a Comissão da Função Pública, peloseu Comissário

Assim, a Comissão da Função Pública, peloseu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
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1. ConsiderarLudgerio de Carvalho Verdial Veira, culpado de
conduta irregular;

3. Aplicar aJustino Moniz a pena de demissão, na forma do n.o
8 do artigo 80.o do Estatuto da Função Pública.

2. Considerar que violou o disposto na letra “f” e ‘’g’’ ambos
do número 2 do artigo 40oda Lei número 8/2004, de 16 de
Junho (Estatuto da Função Pública) com a redação dada
por lei número 5/2009 de 15 de julho;

Comunique-se ao investigado e ao Ministério da Saúde.
Publique-se
Díli, 22 de abril de 2019

3. Aplicar a Ludgerio de Carvalho Verdial Veira,a pena de
suspensão por 30 dias, na forma do n.o 5 do artigo 80.o do
Estatuto da Função Pública;

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Comunique-se ao investigado e ao Ministério das Finanças.
Publique-se.
Decisão N.º 3176/2019/CFP
Díli, 22 de abril de 2019.
Considerando o que apurou a investigação em processo
investigação disciplinar a que foi submetidoJulio Lobo,
funcionário do quadro de PNDS doMinistério da Administração
Estatal do Município de Lautém;

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Decisão N.º 3175/2019/CFP

Considerando que ficou evidenciado que o investigado agiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, por deixar de
cumprir com o dever de assiduidade, previsto no Estatuto da
Função Pública;

Considerando o que apurou a investigação em processo
investigação disciplinar a que foi submetidoJustino Moniz,
portador de PMIS 12200-9, funcionário do Ministério daSaúde
do Serviço Municipál de Saúde de Lautém;

Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando ainda que o investigado não compareceu no
local para prestar as devidas declarações;

Considerando que ficou evidenciado que o investigado agiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, por deixar de
cumprir com o dever de assiduidade, previsto no Estatuto da
Função Pública;
Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando ainda que o investigado não compareceu no
local para prestar as devidas declarações;

Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
Considerando a decisão do Comissário da CFP na 128a Reunião
Disciplinar de 15 de abril de 2019;
Assim, a Comissão da Função Pública, pelo seu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. Considerar Julio Lobo, culpado de conduta irregular;

Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
Considerando a decisão do Comissário da CFP na 128a Reunião
Disciplinar de 15 de abril de 2019;
Assim, a Comissão da Função Pública, pelo seu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:

2. Considerar que violou o disposto na letra “f”, do número 2,
do artigo 40o da Lei número 8/2004, de 16 de Junho (Estatuto
da Função Pública) com a redação dada por lei número 5/
2009 de 15 de julho;
3. Aplicar aJulio Lobo a pena de demissão, na forma do n.o 8
do artigo 80.o do Estatuto da Função Pública.
Comunique-se ao investigado e ao PNDS-MAE.
Publique-se

1. Considerar Justino Moniz, culpado de conduta irregular;
Díli, 22 de abril de 2019
2. Considerar que violou o disposto na letra “f”, do número
2, do artigo 40o da Lei número 8/2004, de 16 de Junho
(Estatuto da Função Pública) com a redação dada por lei
número 5/2009 de 15 de julho;
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Considerando o que apurou a investigação em processo
investigação disciplinar a que foi submetidoFlorival da Costa
Ribeiro, funcionário do quadro da RTTL. E.p.;
Considerando que ficou evidenciado que o investigado agiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, por deixar de
cumprir com o dever de assiduidade, previsto no Estatuto da
Função Pública;
Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar evedencia que o investigado
ausentou do local de trabalho sem aprovação prévia da licença
pela Comissão da Função Pública;
Considerando a decisão do Comissário da CFP na 128a Reunião
Disciplinar de 15 de abril de 2019;
Assim, a Comissão da Função Pública, pelo seu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. Considerar Florival da Costa Ribeiro, culpado de conduta
irregular;
2. Considerar que violou o disposto na letra “f”, do número
2, do artigo 40o da Lei número 8/2004, de 16 de Junho
(Estatuto da Função Pública) com a redação dada por lei
número 5/2009 de 15 de julho;

Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de novembro da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;
Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar de15 de abril de 2019;
Assim, a Comissão da Função Pública, peloseu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. ConsiderarGabriel Soares, culpado de conduta irregular;
2. Considerar que violou o disposto na letra “f”, do número
2 do artigo 40oda Lei número 8/2004, de 16 de Junho
(Estatuto da Função Pública) com a redação dada por lei
número 5/2009 de 15 de julho;
3. Aplicar a Gabriel Soares,a pena de suspensão por 120 dias,
na forma do n.o 5 do artigo 80.o do Estatuto da Função
Pública;
4. Reativar o salário do investigadoapós o cumprimento da
respetiva pena;
Comunique-se ao investigado e ao Ministério da Saúde.
Publique-se,

3. Aplicar aFlorival da Costa Ribeiroa pena de demissão, na
forma do n.o 8 do artigo 80.o do Estatuto da Função Pública.

Díli, 22 de abril de 2019.

Comunique-se ao investigado e ao RTTL.E.p,.

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Publique-se
Díli, 22 de abril de 2019
Decisão nº 3179/2019/CFP
António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Considerando o que apurou em processoinvestigação
disciplinar a que foi submetidoDelio Tobias Ximenes Abilio e
Sabina da Costa Ferreira,funcionáriosdo quadro deMinistério
da Solidariedade Social e Inclusão;

DecisãoN.º3178/2019/CFP
Considerando o que apurou a investigação em processo
investigação disciplinar a que foi submetidoGabriel Soares,
funsionáriodo quadro de Ministério da Saúde;
Considerando que ficou evidenciado que oinvestigado agiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, por deixar de
cumprir com o dever de assiduidade previsto no Estatuto da
Função Pública;
Série II, N.° 19

Considerando que ficou evidenciado que os
investigadosagiram em desconformidade com o previsto no
capítulo das obrigações do Estatuto da Função Pública, por
não ser modelo de integridade pessoal que procura contribuir
para a boa reputação da Função Pública através de um
comportamento diário exemplar;
Considerando que foi garantido aos investigados o pleno
direito de defesa e o acesso a todas as provas contra eles
produzidas;
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Considerando que as razões de defesa apresentadas pelos
investigados não foram suficientes para justificar suas atitudes
ou elidir as suas condutas irregulares;

Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de Novembro, da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;

Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;

Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar de 15 de abril de 2019.

Considerando a decisão do Comissário Disicplinar na 128a
Reunião Disciplinar de 15de abril de 2019;
Assim, a Comissão da Função Pública, pelo seu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. Considerar Delio Tobias Ximenes Abilio e Sabina da Costa
Ferreira,culpados de conduta irregular;
2. Considerar que violaram o disposto do número 4 doCódigo
de Ética para a Função Pública que se refere o artigo 45oda
Lei número 8/2004, de 16 de Junho (Estatuto da Função
Pública) com a redação dada por lei número 5/2009 de 15 de
julho;
3. Aplicar aDelio Tobias Ximenes Abilio e Sabina da
CostaFerreira a pena de repreensão escrita, na forma do
número 2, do Artigo 80o do Estatuto da Função Pública;

Assim, a Comissão da Função Pública, pelo seu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. Absolver Filiciano Martins, de conduta irregular;
2. Determinar o arquivamento do processo disciplinar;
3. Solicitar ao MEJD a tomar as providências necessárias para
a submissão de requerimento do Filiciano Martins ao MSSI
para os efeitos de processamento de pensão por invalidez;
Comunique-se ao investigado e ao MEJD.
Publique-se,
Díli, 22 de abril de 2019

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Comunique-se aos investigados e ao MSSI.
Publique-se,
Decisão N.º 3182/2019/CFP
Dili, 22 de abril de 2019

Considerando o que apurou em processo investigação
disciplinar a qual foisubmetidoMoises Nazario Pereira,
Margarida F. J. M. dos Santos, Joanita Silvira da Costa, Dirce
M. F. Xavier, Francelina Tilman e José dos Santos, funcionários
do quadro de Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça;

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Considerando que a investigação do Secretariado da CFP não
apurou provas conclusivas que indiquem a conduta irregular
por parte dos funcionários;
Decisão N.º 3180/2019/CFP
Considerando o que apurou em processo investigação
disciplinar a qual foisubmetidoFiliciano Martins, funcionário
do Ministério da Educação Joventude e Desporto;
Considerando que a investigação do Secretariado da CFP não
apurou provas conclusivas que indiquem a conduta irregular
por parte do funcionário;
Considerando as razões apresentadas pelo investigado e
inexistindo provas conclusivas contra o investigado impõese a sua absolvição;
Considerandoque o investigado apresentou o atestado médico
e as outras provas documentaisna defesa e foram suficientes
para justificar sua atitude ou elidir a sua conduta;
Série II, N.° 19

Considerando as razões apresentadas pelos investigados e
inexistindo provas conclusivas contra os investigados impõese as suas absolvições;
Considerando as razões de defesa apresentadas pelos
investigados foram suficientes para justificar suas atitudes
ou elidir as suas condutas;
Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de Novembro, da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;
Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar de 15 de abril de 2019.
Assim, a Comissão da Função Pública, pelo seu Comissário
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Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. Absolver de conduta irregular, os funcionários de quadro
da Provedoria dos Direitos Humanos e Justiçacujos nomes
submetidos neste processo;
2. Determinar o arquivamento do processo disciplinar;

a fim de evitar a aplicação de pena disciplinar pela Comissão
da Função Pública;
Comunique-se ao investigado e ao MAE.
Publique-se,
Díli, 22 de abril de 2019

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Comunique-se aos investigados e ao PDHJ.
Publique-se,
Decisão nº 3185/2019/PCFP
Díli, 22 de abril de 2019
Considerando as informações apresentadas no ofício n.o40/
UNTL/AG/IV/2019, da UNTL, sobre a pedido de homologação
da nomeação e exoneração dos ocupantes dos cargos da
UNTL.

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Considerando os despachos do Reitor da UNTL número 25,
26 e 27/UNTL/R/III/2019, que exonerou e nomeou os ocupantes
da estrutura da faculdade de Ciências Sociais da UNTL.
Decisão N.º 3184/2019/CFP
Considerando o que apurou em processo investigação
disciplinar a qual foisubmetidoPolicarpo da Costa Oliveira,
funcionário do quadro de Ministério da Administracão Estatal;

Considerando o Decreto-Lei número 16/2010, de 20 de outubro,
que aprova o Estatuto da Univesidade Nacional Timor
Lorosa’e.

Considerando que a investigação do Secretariado da CFP não
apurou provas conclusivas que indiquem a conduta irregular
por parte do funcionário;

Considerando que cabe à CFP homologar o resultado de
qualquer natureza dos concursos feitos no setor público, de
acordo com o artigo 38.o do Decreto-Lei 22/2011, de 8 de junho,
(Regime dos Concursos, Recrutamento, Seleção e Promoção
de Pessoal para a Administração Pública).

Considerando as razões apresentadas pelo investigado e
inexistindo provas conclusivas contra o investigadoimpõe-se
a sua absolvição;

Considerando a alínea b) da Decisão 1897/CFP, que delegou
ao Presidente ou ao seu substituto legal os poderes da CFP.

Considerando as razões de defesa apresentadas pelo
investigado foi suficiente para justificar suaatitude ou elidir a
suaconduta;

Assim, a Comissão da Função Pública, no uso das
competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima decide:

Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de Novembro, da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;

1.

Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar de 15 de abril de 2019.

aexoneração dos ocupantes dos cargosda estrutura da
Faculdade de Ciências Sociais daUNTL, a partir de 1 de
abril de 2019, como adiante:
NOME

CARGO EM COMISSÃO

Professor Camilo Ximenes

Diretor Académico do Dep. Ciência Política da Fac. De

Almeida

Assim, a Comissão da Função Pública, pelo seu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:

Ciências Sociais

Ubaldo Donancio Guterres

Vice-Decano para os Assuntos Académicos

António Gusmão

Vice-Decano para os Assuntos de Administração e Finanças

Elda da Silva

Diretora

Académica

do

Departamento

de

AdministraçãoPública
Martinho Martins

Vice-Diretor Académico do Departamento de Ciência Política

Januário da Correia

Diretor Académico do Departamento de Desenvolvimento
Comunitário

1. Absolver Policarpo da Costa Oliveirade conduta irregular;
2. Determinar o arquivamento do processo disciplinar;
3. Advertir o Policarpo da Costa Oliveirapara que mantenha
uma atitude de acordo com os deveres da Função Pública
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Natalino

de

Jesus

Soares

Vice-Diretor

Académico

do

Departamento

Gusmão

Desenvolvimento Comunitário

Marcelino Joaquim

Diretor Académico do Departamento de Políticas Públicas

Felisberto de Carvalho

Vice-Diretor

Académico

do

Departamento

de

de

Políticas

Públicas
Dominika Dwikori Sitaresmi

Diretora Académica do Departamento de Comunicação Social

Dulce da Silva Martins

Vice-Diretora Académica do Departamento de Comunicação
Social

Tolentino de Araújo
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2.

Homologar a nomeação dos ocupantes dos cargosda
estrutura da Faculdade de Ciências Sociais da UNTL, pelo
período de dois anos, com os efeitos a contar desde 1 de
abril de 2019 até 1 de abril de 2021, como adiante:
NOME

CARGO EM COMISSÃO

Januário de Correia

Vice-Decano para os Assuntos Académicos

Júlio Aparício

Vice-Decano para os Assuntos de Administração e Finanças

Bernardo Idalina Leto

Vice-Decano para os Assuntos Estundantis

Prof. Doutora Therese N.

Vice-Decana para os Assuntos de Pós-Graduação e Pesquisa

Thi Phoung Tam, Ph. D
Ananias Soares

Diretor Académico do Departamento de Administração Pública

Ubaldo Donancio Guterres

Vice-Diretor Académico do Departamento de Administração

Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de novembro da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;
Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar de15 de abril de 2019;
Assim, a Comissão da Função Pública, peloseu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. ConsiderarJosé da Costa, culpado de conduta irregular;

Pública
Martinho Martins

Diretor Académico do Departamento da Ciência Política

Lukus Meides S. Correia

Vice-Diretor Académico do Departamento de Ciência Política

Mateus Tilman

Diretor Académico do Departamento de Desenvolvimento
Comunitário

Domingos Savio

Vice-Diretor Académico do Departamento de Desenvolvimento
Comunitário

Felisberto de Carvalho

Diretor Académico do Departamento de Políticas Públicas

Vicente da Silva Almeida

Vice-Diretor Académico do Departamento de Políticas Públicas

Marcelino Ximenes Magno

Diretor Académica do Departamento de Comunicação Social

Roberto Pacheco

Vice-Diretoro Académica do Departamento de Comunicação
Social

Moisés Martins da Costa

Diretor Académico do Departamento de Relações Internacionais

Professor Antero Bendito da

Diretor Académico do Centro de Estudos para a Paz da Fac. De

Silva

CiênciasSociais.

2. Considerar que violou o disposto na letra “e”, do número
2 do artigo 40o, do disposto na letra ‘’i’’ do número 1 do
artigo 41.o e do disposto na letra ‘’b’’ do artigo 42.o, todos
da Lei número 8/2004, de 16 de Junho (Estatuto da Função
Pública) com a redação dada por lei número 5/2009 de 15 de
julho;
3. Aplicar a José da Costa,a pena de suspensão por 60 dias,
na forma do n.o 5 do artigo 80.o do Estatuto da Função
Pública;
Comunique-se ao investigado e ao MS.
Publique-se.

Publique-se
Díli, 22 de abril de 2019.
Díli, 16 de abril de 2019
António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da Comissão da Função Pública

DecisãoN.º3187/2019/CFP
DecisãoN.º3186/2019/CFP
Considerando o que apurou a investigação em processo
investigação disciplinar a que foi submetido José da Costa,
funsionáriode quadro do Ministério da Saúde do Centro de
Saúde de Laulara;
Considerando que ficou evidenciado que oinvestigado agiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, por deixar de
cumprir com o dever de isenção que consiste em não retirar as
vantagens diretas ou indiretas, pecuniária ou outras das
funções que exerce,por não assegurar a transparência no
desempenho das funções e pela prática de abuso de poder,
nos termos previsto no Estatuto da Função Pública;
Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
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Considerando o que apurou a investigação em processo
investigação disciplinar a que foi submetido José Sechi
Gusmão, funsionáriode quadro doSEFOPE;
Considerando que o investigado foi julgado sob a decisão
2506/2017/CFP de 22 junho de 2017, a qual foi absolvido da
acusação;
Considerando que após da sua absolvição ficou evidenciado
que o investigado continuou agir em desconformidade com o
previsto no capítulo das obrigações do Estatuto da Função
Pública, por deixar de cumprir com o dever de assiduidade e de
obediência,previsto no Estatuto da Função Pública;
Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
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Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de novembro da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;
Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar de15 de abril de 2019;
Assim, a Comissão da Função Pública, peloseu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. Considerar José Sechi Gusmão, culpado de conduta
irregular;
2. Considerar que violou o disposto nas letras “b” e ‘’f’’ do
número 2 do artigo 40o, da Lei número 8/2004, de 16 de
Junho (Estatuto da Função Pública) com a redação dada
por lei número 5/2009 de 15 de julho;
3. Aplicar a José Sechi Gusmão,a pena de suspensão por 90
dias, na forma do n.o 5 do artigo 80.o do Estatuto da Função
Pública;

Assim, a Comissão da Função Pública, pelo seu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. Considerar Afonso Paixão Martins,culpado de conduta
irregular;
2. Considerar que violou o disposto do número 4 doCódigo
de Ética para a Função Pública que se refere o artigo 45oda
Lei número 8/2004, de 16 de Junho (Estatuto da Função
Pública) com a redação dada por lei número 5/2009 de 15 de
julho;
3. Aplicar aAfonso Paixão Martins a pena de repreensão escrita,
na forma do número 2, do Artigo 80o do Estatuto da Função
Pública;
Comunique-se ao Investigado e ao Ministério das Finanças.
Publique-se.
Dili, 22 de abril de 2019

Comunique-se ao investigado e ao SEFOPE.
António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Publique-se.
Díli, 22 de abril de 2019.

Decisão N.º 3190/2019/CFP

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Considerando o que apurou em processo investigação
disciplinar a qual foisubmetidoCaetano Gonzaga dos Santos,
funcionário do Ministério da Educação Joventude e Desporto;
Decisão nº 3189/2019/CFP
Considerando o que apurou em processoinvestigação
disciplinar a que foi submetidoAfonso Paixão
Martins,funcionáriodo quadro deMinistério das Finanças;
Considerando que ficou evidenciado que o investigadoagiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, por não ser modelo
de integridade pessoal que procura sempre contribuir para a
boa reputação da Função Pública através de um
comportamento diário exemplar, previsto no Código de Ética
da Função Pública;
Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando que as razões de defesa apresentadas pelo
investigado não foi suficiente para justificar sua atitude ou
elidir a sua conduta irregular;

Considerando que a investigação do Secretariado da CFP não
apurou provas conclusivas que indiquem a conduta irregular
por parte do funcionário;
Considerando as razões apresentadas pelo investigado e
inexistindo provas conclusivas contra o investigado impõese a sua absolvição;
Considerandoo pedido de reforma apresentadona defesa do
investigado;
Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de Novembro, da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;
Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar de 15 de abril de 2019.

Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;

Assim, a Comissão da Função Pública, pelo seu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:

Considerando a decisão do Comissário Disicplinar na 128a
Reunião Disciplinar de 15de abril de 2019;

1. Absolver Caetano Gonzaga dos Santos, de conduta
irregular;
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2. Determinar o arquivamento do processo disciplinar;
3. Solicitar ao MEJD a tomar as providências necessárias para
a submissão de requerimento do Caetano Gonzaga ao MSSI
para os efeitos doprocessamento de pensão de reforma;

2. Considerar que violaram o disposto na letra “i”, do número
1 do artigo 41o e do disposto na letra ‘’f’’ do artigo 42.o
ambos da Lei número 8/2004, de 16 de Junho (Estatuto da
Função Pública);
3. Aplicar a Ângelo Urbano Fernandes, António do Coração
de Jesus da Silva e Cesar José Martins da Silvaa pena de
inatividade por um ano, na forma do número 6, do Artigo
80o do Estatuto da Função Pública a partir de 22 de abril de
2019;

Comunique-se ao investigado e ao MEJD.
Publique-se,

Díli, 22 de abril de 2019

4. Determinar a reativação dos funcionários a partir de 22 de
abril de 2020;

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Comunique-se aos investigados e ao MAE.
Publique-se,

Dili, 22 de abril de 2019.
Decisão nº 3191/2019/CFP
Considerando o que apurou a investigação em processo
administrativo disciplinar a que foi submetido Ângelo Urbano
Fernandes, António do Coração de Jesus da Silva e Cesar
José Martins da Silva,funcionários do Ministério da
Administração Estatal;
Considerando que ficou evidenciado que os investigados
agiram em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, por não assegurar
a transparência no desempenho das funções e conduzir
atividades em conjunto dentro do setor em que trabalhem, que
beneficiem os interesses pessoais e que tragam a desvantagem
para o Estado;
Considerando que foi garantido aos investigados o pleno
direito de defesa e o acesso a todas as provas contra eles
produzidas;
Considerando que as razões de defesa apresentadas pelos
investigados não foram suficientes para justificar suas atitudes
ou elidir as suas condutas irregulares;
Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar, de 15 de abril de 2019;
Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de Novembro, da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;
Assim, a Comissão da Função Pública, no uso das
competências próprias previstas na letra h) do número 1 , do
artigo 5º da Lei nº 7/2009, de 15 de Julho, decide:
1. Considerar Ângelo Urbano Fernandes, António do Coração
de Jesus da Silva e Cesar José Martins da Silva, culpados
de conduta irregular;
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António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Decisão nº 3192/2019/CFP
Considerando o que apurou em processoinvestigação
disciplinar a que foi submetidoDuarte Bragança,funcionáriodo
quadro deMinistério da Educação Joventude e Desporto do
Serviço da Educação Municipál de Dili;
Considerando que ficou evidenciado que o investigadoagiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, quando deixar de
cumprir com o dever de servir o público sem qualquer forma de
discriminação, ou intimidação, incluindo a sexual, e sem abuso
verbal ou físico no relacionamento no local de trabalho,
previsto no Código de Ética da Função Pública;
Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando que as razões de defesa apresentadas pelo
investigado foi considerado como circuntânciasda atenuação
das infrações disciplinares;
Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
Considerando a decisão do Comissário Disicplinar na 128a
Reunião Disciplinar de 15de abril de 2019;
Assim, a Comissão da Função Pública, pelo seu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. Considerar Duarte Bragança,culpado de conduta irregular;
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2. Considerar que violou o disposto do número 9 do Código
de Ética para a Função Pública que se refere o artigo 45oda
Lei número 8/2004, de 16 de Junho (Estatuto da Função
Pública) com a redação dada por lei número 5/2009 de 15 de
julho;
3. Aplicar aDuarte Bragança a pena de repreensão escrita, na
forma do número 2, do Artigo 80o do Estatuto da Função
Pública;
Comunique-se ao Investigado e ao MEJD.
Publique-se,

NOME

CARGO EM COMISSÃO

TP C Natalino do Rosário
TP C Lino Barreto
TS B Terêncio Tibúrcio Turíbio
Fernandes Moniz
TS B Juliana do Rego Ximenes
TP C Nicolau Santos Celestino
TS B Rui Manuel Neto Fraga

Diretor Nacional de Transportes Terrestres
Diretor Nacional de Transportes Marítimos
Diretor Nacional de Meteorologia e Geofísica

Diretora Nacional de Serviços Postais
Diretor Nacional de Infraestruturas de Comunicação
Diretor Nacional de Administração, Logística e
Gestão do Património
TP C Nuno Alves da Costa
Diretor Nacional de Orçamento e Gestão Financeira
TP C Lucia do Rosário Pereira
Diretora Nacional de Aprovisionamento
TP C Estanislau Aparício Chefe do Gabinete Jurídico, cargo equiparado, para
Guterres
fins salariais, a diretor nacional

Publique-se

Dili, 22 de abril de 2019.
Díli, 16 de abrilde 2019.
António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Faustino Cardoso Gomes
Presidente daComissão da Função Pública

Decisão nº 3193/2019/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.

Decisão nº 3194/2019/CFP

Considerando a informação do Ministério dos Transportes e
Comunicações, pelo ofício nr. 159/GM-MTC/II/2019, de 6 de
fevereiro, que solicita a nomeação em substituição para cargos
de direção e chefia na estrutura daquela instituição.

Considerando o que apurou a investigação em processo
administrativo disciplinar a que foi submetido Joaquim da
Silva,funcionáriodo quadro de Ministério do Desenvolvimento
da Reforma Institucional;

Considerando que o pessoal de direção e chefia é nomeado
em comissão de serviço pela Comissão da Função Pública,
segundo o n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 25/2016, de 29
de junho, sobre o Regime dos Cargos de Direção e Chefia na
Administração Pública.

Considerando que ficou evidenciado que o investigado agiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, por conduzir
atividades em conjunto com colegas fora do setor em que
trabalhem, que beneficiem os interesses pessoais e que tragam
a desvantagem para o dinheiro doEstado;

Considerando que de acordo com o n.o 3 do artigo 19.o do
Decreto-Lei 25/2016, a substituição é feita por urgente
conveniência de serviço pela Comissão da Função Pública,
enquanto aguarda-se o processo de seleção por mérito.
Considerando a promulgação da orgânica do Ministério dos
Transportes e Comunicações em 3 de abril de 2019.
Considerando que se aguarda a publicação de diploma
ministerial que aprove os cargos de chefia daquela instituição
Considerando a delegação contida na decisão nr. 1897/2016,
tomada na 55a Reunião Extraordinária de 23 de março;

Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando que as razões de defesa apresentadas pelo
investigado não foi suficiente para justificar sua atitude ou
elidir a sua conduta irregular;
Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar, de 15 de abril de 2019;

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:

Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de Novembro, da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;

NOMEAR os seguintes funcionários para, em substituição,até
31 de julho de 2019, exercer em comissão de serviço os cargos
do Ministério dos Transportes e Comunicações, enquanto
aguarda-se a realização do processo de seleção por mérito,
como adiante:

Assim, a Comissão da Função Pública, no uso das
competências próprias previstas na letra h) do número 1 , do
artigo 5º da Lei nº 7/2009, de 15 de Julho, decide:
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1. Considerar Joaquim da Silva, culpado de conduta irregular;
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2. Considerar que violou o disposto na letra ‘’f’’ do artigo
42.oda Lei número 8/2004, de 16 de Junho (Estatuto da
Função Pública);
3. Aplicar a Joaquim da Silva a pena de inatividade por dois
anos, na forma do número 6, do Artigo 80o do Estatuto da
Função Pública a partir de 22 de abril de 2019;
4. Determinar a reativação do funcionário a partir de 22 de
abril de 2021;

forma do número 2, do Artigo 80o do Estatuto da Função
Pública;
Comunique-se ao Investigado e ao MAP.
Publique-se.
Dili, 22 de abril de 2019
António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Comunique-se ao investigado e ao MDRI.
Publique-se,
DecisãoN.º3196/2019/CFP
Dili, 22 de abril de 2019.

Considerando o que apurou a investigação em processo
investigação disciplinar a que foi submetidoAbílio Magalhães,
funsionáriodo quadro de Ministério da Educação Joventude e
Desporto;

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Decisão nº 3195/2019/CFP
Considerando o que apurou em processoinvestigação
disciplinar a que foi submetido Gil Rangel da Cruz,funcionáriodo
quadro deMinistério da Agricultura e Pescas;
Considerando que ficou evidenciado que o investigadoagiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, por deixar de
cumprir com o dever de criar e manter um bom ambiente de
trabalho;
Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando que as razões de defesa apresentadas pelo
investigado não foi suficiente para justificar sua atitude ou
elidir a sua conduta irregular;
Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
Considerando a decisão do Comissário Disicplinar na 128a
Reunião Disciplinar de 15de abril de 2019;
Assim, a Comissão da Função Pública, pelo seu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. Considerar Gil Rangel da Cruz,culpado de conduta irregular;
2. Considerar que violou o disposto da alinea ‘’o’’ do número
1 do artigo 41oda Lei número 8/2004, de 16 de Junho
(Estatuto da Função Pública) com a redação dada por lei
número 5/2009 de 15 de julho;
3. Aplicar aGil Rangel da Cruza pena de repreensão escrita, na
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Considerando que ficou evidenciado que oinvestigado agiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, por deixar de
cumprir com o dever isenção que consiste emnão retirar as
vantagens pecuniárias das funções que exerce, pela prática de
abuso de poder e pelo uso de forma abusiva o dinheiro do
Estadonos termos previsto no Estatuto da Função Pública;
Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de novembro da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;
Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar de15 de abril de 2019;
Assim, a Comissão da Função Pública, peloseu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. ConsiderarAbílio Magalhães, culpado de conduta irregular;
2. Considerar que violou o disposto na letra “e”, do número
2 do artigo 40o e do disposto nas letras ‘’b’’ e ‘’d’’ do
número 42o ambos dalei número 8/2004, de 16 de Junho
(Estatuto da Função Pública) com a redação dada por lei
número 5/2009 de 15 de julho;
3. Aplicar a Abílio Magalhães,a pena de suspensão por 30
dias, na forma do n.o 5 do artigo 80.o do Estatuto da Função
Pública;
Publique-se.
Díli, 22 de abril de 2019.
António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP
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DecisãoN.º3197/2019/CFP
Considerando o que apurou a investigação em processo
investigação disciplinar a que foi submetidoEtelvino Maria
Pereira, funsionáriodo quadro de Ministério das Finanças da
direção de Aduaneira;
Considerando que ficou evidenciado que oinvestigado agiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, por usar sua posição
na função pública a conduzir atividades que prejudicam e
tragam o prejuizo ao Estadonos termos previsto no Estatuto
da Função Pública;
Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de novembro da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;
Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar de15 de abril de 2019;
Assim, a Comissão da Função Pública, peloseu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. ConsiderarEtelvino Maria Pereira, culpado de conduta
irregular;
2. Considerar que violou o disposto das alineas “a”, ‘’e’’ e
‘’h’’ do número 1 do artigo 41odalei número 8/2004, de 16
de Junho (Estatuto da Função Pública) com a redação dada
por lei número 5/2009 de 15 de julho;
3. Aplicar a Etelvino Maria Pereira,a pena de suspensão por
60 dias, na forma do n.o 5 do artigo 80.o do Estatuto da
Função Pública;
4. Transferir o local de trabalho para outra direção dentro do
Ministério após o cumprimento da respetiva pena;
Comunique-se ao investigado e ao Ministério das Finanças.
Publique-se.

Considerando que ficou evidenciado que oinvestigado agiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, quando deixar de
cumprir com o dever de servir de exemplo para a comunidade,
respeitar os cidadãos sem discriminação, e por não ser modelo
de integridade pessoal que procura contribuir para a boa
reputação da Função Pública atravéz de um comportamento
diário exemplar, nos termos previsto no Estatuto da Função
Pública;
Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;
Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;
Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de novembro da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;
Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar de15 de abril de 2019;
Assim, a Comissão da Função Pública, peloseu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. ConsiderarAlipio Moniz, culpado de conduta irregular;
2. Considerar que violou o disposto na letra “n”, do número
1 do artigo 41o e do disposto do número 4 do Código de
Ética para a Função Pública que se refere o artigo 45o ,
ambos da lei número 8/2004, de 16 de Junho (Estatuto da
Função Pública) com a redação dada por lei número 5/2009
de 15 de julho;
3. Aplicar a Alipio Moniz,a pena de suspensão por 30 dias, na
forma do n.o 5 do artigo 80.o do Estatuto da Função Pública;
Comunique-se ao investigado e ao MAE.
Publique-se,
Díli, 22 de abril de 2019.

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Díli, 22 de abril de 2019.

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

DecisãoN.º3199/2019/CFP
Considerando o que apurou a investigação em processo
investigação disciplinar a que foi submetido Armindo Pinto
Fernandes, funsionáriodo quadro de Ministério das Finanças;

DecisãoN.º3198/2019/CFP
Considerando o que apurou a investigação em processo
investigação disciplinar a que foi submetidoAlipio Moniz,
funsionáriodo quadro de Ministério da Administração Estatal
do Posto Administrativo de Maliana;
Série II, N.° 19

Considerando que ficou evidenciado que oinvestigado agiu
em desconformidade com o previsto no capítulo das
obrigações do Estatuto da Função Pública, por deixar de
cumprir com o dever de zelo em conhecer as normas legais
regulamentares de forma a exercer as suas funções com
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eficiência e correção, e por não criar e manter um bom ambiente
de trabalho,nos termos do Estatuto da Função Pública;
Considerando que foi garantido ao investigado o pleno direito
de defesa e o acesso a todas as provas contra ele produzidas;

NOMEAR o TS Grau B ANTÓNIO DIAS para, em
substituição, exercer em comissão de serviço o cargo de Chefe
do Gabinete de Apoio ao Secretário Executivo do Secretariado
da CFP, cargo equiparado a diretor nacional, enquanto perdurar
o afastamento da titular.

Considerando o que consta do relatório do processo
administrativo disciplinar;

Díli, 22 de abril de 2019.

Considerando a deliberação 35/2017, de 23 de novembro da
CFP, que delegou ao seu Comissário Disciplinar a competência
para julgar processos disciplinares;

Faustino Cardoso Gomes
Presidente daComissão da Função Pública

Considerando a decisão do Comissário Disciplinar da CFP na
128a Reunião Disciplinar de15 de abril de 2019;
Assim, a Comissão da Função Pública, peloseu Comissário
Disciplinar, no uso das competências próprias previstas na
alínea h) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
decide:
1. Considerar Armindo Pinto Fernandes, culpado de conduta
irregular;
2. Considerar que violou o disposto na letra “c”, do número
2 do artigo 40o e do disposto na letra ‘’o’’, do número 1 do
artigo 41o ambos da lei número 8/2004, de 16 de Junho
(Estatuto da Função Pública) com a redação dada por lei
número 5/2009 de 15 de julho;
3. Aplicar a Armindo Pinto Fernandes,a pena de suspensão
por 60 dias, na forma do n.o 5 do artigo 80.o do Estatuto da
Função Pública;

Decisão nº 3201/2019/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 do SCFPsobre o afastamento
temporário de ocupante de cargo de chefia ora em licença
maternidade e a necessidade de nomear substituto para exercer
o referido cargo;
Considerando a delegação contida na decisão nr. 1897/2016,
tomada na 55a Reunião Extraordinária de 23 de março;
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:

Comunique-se ao investigado e ao Ministério das Finanças.
NOMEAR o TS Grau B DOMINGOS PUNEF para, em
substituição, exercer em comissão de serviço o cargo de Chefe
do Departamento de Plano Interno e Finanças da Direção
Nacional de Administração Geral, do Secretariado da CFP,
enquanto perdurar o afastamento da titular.

Publique-se.
Díli, 22 de abril de 2019.

Díli, 22 de abril de 2019.

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Faustino Cardoso Gomes
Presidente daComissão da Função Pública
Decisão nº 3200/2019/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 do SCFPsobre o afastamento
temporário de ocupante de cargo de direção ora em licença
maternidade e a necessidade de nomear substituto para exercer
o referido cargo;
Considerando a delegação contida na decisão nr. 1897/2016,
tomada na 55a Reunião Extraordinária de 23 de março;
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:
Série II, N.° 19

Decisaono3202/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas no ofício de
referência204/GSG/IV/2019, do Ministério da Agricultura e
Pescas, que solicitou o cancelamento do suplemento de cargo
do ocupante por terresignado da suafunção.
Considerando que osuplemento de cargo é pagoaofuncionário
a quemnomeado para assumir um cargo de direçãochefia,
nostermos do n.o 1 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 25/2016, de
29 de junho.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
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público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.º
7/2009, de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
condições de emprego e respectivo benefício, nos termos da
alínea j) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
que cria a Comissão da Função Pública;
Considerando a decisão 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes da CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugadas com a
decisão acima citada, decide:
EXONERAR Natalia Maria Mestre Dias Ximenesdo cargo de
Diretora do Serviço Municipal de Díli, com osefeitosdesde01
de maio de 2019.

2018 até 31 de julho de 2019, os cargos adiante na Autoridade
ou Administração Municipal, enquanto aguarda-se a realização
do processo de seleção por mérito:
NOME
MUNICÍPIO DE BAUCAU
1 Diogo António do Rosário Parada
MUNICÍPIO DE BOBONARO
2 Delfim Berecão
MUNICÍPIO DE LAUTÉM
3 Narciso Camões
4 Justino dos Santos

CARGO
Chefe do Centro de Saúde de Bukoli
Chefe do Centro de Saúde de Cailaco
Chefe do Centro de Saúde de Iliomar
Chefe do Centro de Saúde de Lospalos

Díli, 22 de abril de 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente daComissão da Função Pública

Publique-se
Decisão nº 3204/2019/CFP
Dili, 23 de abril de 2019

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;

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Considerando a informação do SCFPsobre o afastamento
temporário de ocupante de cargo de chefia ora em licença
maternidade e a necessidade de nomear substituto para exercer
o referido cargo;

Decisão nº 3203/2019/CFP

Considerando a delegação contida na decisão nr. 1897/2016,
tomada na 55a Reunião Extraordinária de 23 de março;

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;

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:

Considerando que os chefes dos centros de saúde foram
nomeados pela Decisão nr. 292/2011, da CFP, e até a presente
data não houve processo de seleção por mérito;

NOMEAR o TS Grau B MARTINHO ADÃO para, em
substituição, exercer em comissão de serviço o cargo de Chefe
da Secção de Arquivo do Secretariado da CFP, no período
entre 29 de janeiro e 6 de maio, enquanto perdurar o afastamento
da titular em licença-maternidade.

Considerando a informação do Ministério da Saúde pelo Ofício
347/2019, de 15 de abril, sobre os funcionários que assumiram
as funções relativas a gestão dos centro de saúde, sem que
tenham sido nomeados para os cargos de chefia;
Considerando o processo de seleção por mérito que será
iniciado no Ministério da Saúde;

Díli, 23 de abril de 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente daComissão da Função Pública

Considerando a delegação contida na decisão nr. 1897/2016,
tomada na 55a Reunião Extraordinária de 23 de março;
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 os seguintes funcionários para, em substituição,
exercer em comissão de serviço a partir de 1 de outubro de
Série II, N.° 19

Decisão n.º 3205/2019/CFP
Considerando que nos termos da Lei n.º 7/2009, de 15 de Julho,
compete à Comissão da Função Pública realizar os
recrutamentos, nomeações e promoções no sector público;
Considerando a informação do ofício n.o140/GDG AA/2019, de
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23 de abril , da Autoridade Aduaneira, que trata da nomeação
em substituição para cargo de direção na estrutura da
instituição;
Considerando que o Decreto-Lei 9/2017, de 29 de março criou
a Autoridade Aduaneira como sucessora da Direção-Geral das
Alfândegas;
Considerando a vacatura do cargo em vista da exoneração do
ocupante anterior;
Considerando que a AA deve iniciar o mais breve possível o
processo de seleção por mérito para os cargos de direção e
chefia da Autoridade Aduaneira;
Considerando a delegação contida na decisão nr. 1897/2016,
tomada na 55a Reunião Extraordinária de 23 de março;

Considerando o despacho 5592/2018/PCFP que delegou as
competências em matéria de funcionamento da Administração
Pública ao Comissário Disciplinar da CFP Sr. António Freitas
para assumir a qualidade de Presidente em exercício da CFP,
durante o período de ausência do Presidente;
Assim, a Comissão da Função Pública pelo seu Presidente em
Exercício, nos termos das competências previstas na Lei n.º 7/
2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
decide:
1. CESSAR a relação do trabalho por motivo da morte, os
funcionários abaixo identificado do MEJD e determinar a
cessão do vinculo aos quadros da Função Pública como
adiante;
- Angelino dos Santos da Costa

Assim, a Comissão da Função Pública, no uso das
competências próprias previstas na alínea a) do n.o2 , do artigo
5º , da Lei nº 7/2009, de 15 de Julho, decide:

- Rodolfo Soares
- Mario Soares

NOMEAR o TP C Francisco de Lourdes Xavier Ximenes
Gonçalvespara,em substituição e até 31 de julho de 2019,
exercer em comissão de serviço o cargo de Diretor Nacional de
Gestão de Riscos da Autoridade Aduaneira, enquanto aguardase a realização do processo de seleção por mérito.

- Luis Germinal Lopes Queiros
- Martinha da Costa
2.

Publique-se

CANCELAR definitivamente o salário dos respectivos
funcionários falecidos;

Díli, 26 de abril de 2019

Publique-se

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Díli, 29 de novembro de 2018.
António Freitas
Presidente em Exercício da CFP

Despacho n.o 5582/2018/PCFP
Considerando o pedido de cancelamento definitivo do salário
dos funcionários do MEJD, por motivo da morte dos
funcionários do respectivo Ministério, apresentado sob o
ofício 0815/RDTL/DGAF-MEJD/XI/2018,
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o
7/2009,de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre a cessação da relação de trabalho na Função
Pública, nos termos da lei acima citada.
Considerando o que dispõe o n.o 1 do artigo 116.odo Estatuto
da Função Pública.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Série II, N.° 19

N.o5583/2018/CFP
Considerando o pedido de cancelamento do salário submetido
pelo MEJD,sob o oficio n.o0810/RDTL/DGAF-MEJD/XI/2018;
Considerando a existência de indícios da prática de infração
disciplinar por parte do funcionário do Ministério da Educação
Joventude e Desportu;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;
Assim, o Comissário da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.o 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
deliberação de delegação acima citada, decide:
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1. Determinar a abertura de procedimento disciplinar para
investigar a conduta de Aldina Ximenes, funcionária pública
da Escola Básica Filial de Vila-Nova do Município de
Baucau do MEJD .

nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 20/2010 de 01 de
dezembro, com base na folha de presença com o registo mensal
das horas prestadas, pelo período desde agosto de 2018 até
janeiro de 2019.

2.

Publique-se.

Designar o Diretor Nacional de Ética, Disciplina e
Procedimento Administrativo do Secretariado da Comissão
da Função Pública como instrutor do processo.

Díli, 03 de maio de 2019

Publique-se
José Telo Soares Cristóvão
Presidente em exercícioda CFP
Dili, 29 de novembro de 2018

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Despacho n.º5934/2019/PCFP

Despacho n.º5890/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas no ofíciode
referência 177/IV/2019, que solicitou o pagamento do
suplemento de horas extraordinária ao funcionário, pelo período
de agosto de 2018 até janeiro de 2019.
Considerando que um acto pode ter eficácia retroativo quando
seja favorável para o interessado e não lese direitos ou
interesses legalmente protegidos de terceiros, desde que à
data a que se pretende remontar a eficácia do acto já existissem
os pressupostos justificativos da retroatividade, nos termos
da alínea a) do n.o 2 do artigo 46.o do Decreto-Lei 32/2008, de 27
de Agosto.
Considerando que se a necessidade de trabalho extraordinário
se prolongar para além de seis meses consecutivos, é necessária
a aprovação prévia da CFP, nos termos do n.o 5 do artigo 4.o do
Decreto-Lei 20/2010, de 01 de dezembro.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
condições de emprego e respetivos benefícios, nos termos da
alínea j) do n.o 1 do artigo 5.odan.o 7/2009, de 15 de julho, que
cria a Comissão da Função Pública.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Considerando que o Presidente da CFP delegou as suas
competências ao Comissário José Telo Soares Cristóvão, sob
o despacho 6075/2019/PCFP.

Considerando as informações apresentadas pela UNTL pelo
ofício de referência número 26/UNTL/AG/III/2019, que
solicitou o pagamentodebónus de chefia ao docente da UNTL,
a quem foi nomeado para ocargo.
Considerando o despacho 20/UNTL/R/II/2019, do Reitor da
UNTL, o qual foi nomeado oocupante do cargo académico na
estrutura da UNTL.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando o Decreto do Governo n.o 2/2015, de 14 de janeiro,
que aprovou os subsídios académicos e bónus de chefia ao
pessoal docente da UNTL.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
condições de emprego e respetivos benefícios, nos termos da
alínea j) do n.o 1 do artigo 5.oda Lei anteriormente citada.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidenteda Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
delegação acima referida, decide:
1. AUTORIZAR o pagamento de bónus de chefia do docente
da UNTL, pelo período de dois anos, desde 11 de fevereiro
de 2019 até 11 de fevereiro de 2021. como adiante:
NOME
Cancio Monteiro

CATEGORIA
Leitor Senior C3

Assim, o Presidente em exercício da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.º 7/2009,
de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública e com
base na delegação acima, decide:

Publique-se.

AUTORIZAR o pagamento do suplemento de trabalho
extraordinário ao Assistente do Grau F, Jacinto do Rego Alves,

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

Série II, N.° 19

Cargo
Vice-Decano Ass.
Pesquisa
e
Cooperação

SUBSÍDIO
$259.00

desde

Díli, 18 de março de 2019
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Despacho n.º 5935/2019/PCFP
Considerando a informação do ofício 151/DGAF/MEJD/III/
2019, de 11 de março, do Ministério da Educação e Cultura,
que solicitou o pagamento de subsídio de área remota aos
funcionários.

conceder licença com vencimentos para fins de estudos, nos
termos da decisão n.º 19/2009, de 22 de Outubro e do DecretoLei n.o 21/2011, de 08 de junho.
Considerando o que dispõe o artigo 53.o, inciso I , “f”, do
Estatuto da Função Pública.

Considerando a Decisão n.o 549/2012, de 08 de Novembro, da
CFP que aprovou a lista das localidades remotas, muito remotas
e extremamente remotas, as áreas como, EBF Ailaino de Lautém
e EBF Tefo de Manufahe não integram na lista.

Considerando os termos e condições definidas na orientação
19/CFP/2018, que aprova o procedimento de requerimento de
licenças sem vencimentos, com vencimentos e licenças
especiais.

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
emitir decisões sobre os termos e condições de emprego na
Função Pública, nos termos da Lei n.o 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública.

Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.

Considerando que dispõe o artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 20/
2010, de 01 de Dezembro, sobre a atribuição do suplemento
salarial por trabalho em local remoto ou de difícil acesso.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, a Comissão da Função Pública, no uso das
competências próprias previstas no artigo 15.o da Lei n.º 7/
2009, de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a decisão acima, decide:

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho, e
atendendo ao disposto na decisão de delegação acima, decide:
CONCEDER a docenteda UNTL, licença com vencimentos para
fins de estudo, como adiante:
NOME

ÁREA DE ESTUDO

INÍCIO

TÉRMINO

Denilay Richardo Rambing

Mestrado em Epidemologia

01-09-2018

01-09-2020

Publique-se.
Dili, 18 de março de 2019

Nome
Romeu de Jesus

Escola e Município
EBF Beamoas Bobonaro

Localidade
Extremamente
remota

Percentual
40%

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Publique-se.
Despacho No5937/2019/PCFP

Díli, 15 de abril de 2019

Considerando o requerimento de funcionária e o ofício da
instituição de referência236/MS-DGSC/CFP/III/2019, do
Ministério da Saúde, que solicitou a licença sem vencimento a
funcionária.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho nº 5936/2019/PCFP
Considerando as informações do ofício de referência46/UNTL/
DNRH/II/2019, que solicitou a licença com vencimentos para
fins de estudo do docente da UNTL.
Considerando o parecer favorável da Direção Nacional de
Formação e Desenvolvimento do SCFP.
Considerando que o objecto do evento de capacitação é de
relevância para o desenvolvimento nacional.
Considerando que pode ser concedida ao funcionário licença
com vencimentos para fins de estudo, nos termos do artigo
33.o do Decreto-Lei 38/2012, de 1 de agosto;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
Série II, N.° 19

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder as licenças sem vencimentos, nos termos do DecretoLei n.o 21/2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 40/
2008, de 29 de outubro, sobre Regime das Licenças e das Faltas
dos Trabalhadores da Administração Pública.
Considerando também que o artigo 54.o do Estatuto da Função
Pública, estabelece as condições da concessão de licença sem
vencimento;
Considerando os termos e condições definidas na orientação
19/CFP/2018, que aprova o procedimento de requerimento de
licenças sem vencimentos, com vencimentos e licenças
especiais.
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Considerando a alínea c) da decisão 1897/2016/CFP, que
delegou ao Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes
da CFP para conceder licenças aos funcionários públicos;
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.o 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
decisão acima citada, decide:
Conceder a licençasemvencimento, peloperíodo a partir de 05
de maio de 2019 até 05 de janeiro de 2021a Lolalina da Conceição
Freitas, funcionária do Ministério da Saúde.

Dili, 18 de março de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho n.o5938/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas no ofício de
referência2019/III/DG-SEJD/22, sobre a reativação do
funcionárioapós o período da pena de suspensão,
aplicadanostermos da decisão 3021/2018/CFP.
Considerando que cabe à Comissão da Função Pública decidir
sobre as práticas administrativas e de gestão no sector público,
nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de julho, que
cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que cabe à CFP, instaurar, conduzir e decidir
processos disciplinares nos termos da alínea h) do n.o 1 do
artigo 5 da Lei 7/2009, de 15 de julho.
Considerando que competetambém à CFP aconselhar o
Governosobre a remuneração e ostermos e condições de
emprego e respetivosbenefícios, nostermos da lei acimacitada.
Considerando a delegação de competências ao Presidente ou
ao seu substituto legal, nos termos da decisão 1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, nos
termos das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública, decide:
REINTEGRAR Mario Tilman aos quadros da Função Pública,
determinando o seu retorno à Secretaria de Estado da
Juventude e do Desporto,com os efeitos a partir de 11de março
de 2019.

Díli, 18 de março de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Série II, N.° 19

Considerando o ofício n.o143/DGAF/2019, de 5 de março, do
MEJD, que solicitou a extensão do contrato de agentes da
Administração Pública, daquele ministério;
Considerando que o contrato a termo certo é o acordo bilateral
pelo qual é contratada uma pessoa não integrada no quadro
legal para a satisfação de uma necessidade transitória com
caráter de subordinação, sendo de duração determinada,
segundo o artigo 27.o do Estatuto da Função Pública;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
realizar os recrutamentos, nomeações e promoções no setor
público, nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 5.o da Lei n.o
7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando as alíneas a) e b) do n.o 1 do artigo 46.o do
Decreto-Lei n.o 22/2011, de 8 de Junho, que altera o DecretoLei n.o 34/2008, de 27 de Agosto, sobre o Regime dos
Concursos, Recrutamento, Seleção e Promoção do Pessoal
para a Administração Pública;

Publique-se

Publique-se.

Despachon.o5939/2019/PCFP

Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto nos termos da decisão 1897/
2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho e com base
na decisão 1897/2016/CFP, decide:
AUTORIZAR, nos termos do artigo 46.o do Decreto-Lei n.o 22/
2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 34/2008, de
27 de agosto, sobre Regime dos Concursos, Recrutamento,
Seleção e Promoção do Pessoal para a Administração Pública,
o contrato de trabalho sob a rubrica de salários e vencimentos
dos seguintes agentes do MEJD, desde 01 de março até 31 de
dezembro de 2019:
No.

No
PAYROLL

Base
Salary

Nome Completo

Grau
Nivel

meses

Start Date

Contract
End Date

MUNISIPIU AILEU
$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

85826

Alexandre Amaral da Cruz
Marcelo Soares Correia

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

3

87071

Felisberto A.B. Bere

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

4

85827

Agostinho de Fatima

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

5

89872

Jorge de Deus

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

6

89891

Andre de Araújo

MUNISIPIU AINARO
$272.00
D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

7

85824

André de Carvalho

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

8

89042

Aquilio Pereira

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

9

89938

Domingas de Araujo Magno

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

10

89975

Hermenegildo S. Rangel

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

11

85831

Jose da Silva

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

12

89901

Julio Conceição de Araujo

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

13

89928

Luzinha Gomes

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

14

89941

Marcelino Babo Lopes

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

15

89969

Martinha de Araujo

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

16

89982

Mouzinho do Espirito Santo

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

17

89983

Narcisio Xavier

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

18

89990

Raul Maia

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

19

89992

Rogerio da Silva

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

20

89995

Sãozinha J.B. de Almeida

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

21

81164

Regina G. V. da Conceição

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

22

85825

Julio Pinto da Silva Gomes

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

23

89908

Julio Soares de Andrade

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

24

85819

Maria Dircia de Sá Benevides

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

25

89860

Abril Mendonça

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

1

87076

2
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25

89860

Abril Mendonça

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

26

89880

Alcina Jose Pereira

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

27

85818

Alda Borges

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

28

85824

André de Carvalho

$272.00

D

10

1-Mar-19

29

85823

Andre da ConceiçãoSarmento

$272.00

D

10

30

89943

EguelinaSebastiana Dias

$272.00

D

10

31

85817

32

89902

33
34
35
36

87079
89976
89909
90004

JanuarioBendito

$272.00

Arminda de Orleans

Benjamin Pinto

$272.00

D
D

MUNISIPIU BAUCAU
$272.00
D

Izac Moniz de Jesus

$272.00

Juvita da Silva

$272.00

Zulmira Pereira Martins

$272.00

D
D
D

10
10

10
10
10
10

78

81174

Elvino Cirilo dos Santos

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

79

85861

Tome Panão de S. Pereira

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

31-Dez-19

80

89855

Abilio dos Santos

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

1-Mar-19

31-Dez-19

81

89856

Abilio Jose de Deus

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

1-Mar-19

31-Dez-19

82

89864

Adelino Tilman Amaral

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

31-Dez-19

83

89871

Agapito de Deus Maia

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

84

89887

Ana Fernades Pereira

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

85

89912

Bartolomeu Marçal da Silva

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

86

89927

Carolino Martins

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

87

89947

Ezaquel de Deus Gonçalves
Filomena da Conceição
Guterres
Francisco Soares de Deus

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

1-Mar-19
1-Mar-19

1-Mar-19
1-Mar-19
1-Mar-19
1-Mar-19

31-Dez-19

31-Dez-19
31-Dez-19

88

89960

MUNISIPIU ERMERA
$272.00

31-Dez-19

89

89965

31-Dez-19

90

89968

Gabriel Ximenes Castro

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

91

89867

Joaquim Xavier dos Santos

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

92

89881

Josefina Araujo Noronha

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

37

85815

MUNISIPIU COVALIMA
Antonio T. Nunes Amaral
$272.00
D

38

81173

Duarte do Carmo

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

94

89922

Luis dos Santos

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

39

85816

Juliana Sequeira Martins

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

95

89934

Manuela Soares

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

40

90009

Julião de Araújo

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

96

89954

Marcos Santos de Deus

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

31-Dez-19

97

89964

Marito Gago dos Santos

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

98

89966

Marta da Conceição Soares

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

99

89993

Romaldo Julio Exposto

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

100

89997

SaturninoBabo

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

93

89915

Laurindo Faria

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

42

89942

Domingos Soares do Carmo

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

43

89994

Rosita Amaral Diniz

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

44

90008

Cecilia Sarmento

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

101

89998

Sergio Soares Marçal

43

89039

AbraãoMarçal Belo

MUNISIPIU DILI
$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

102

89910

MUNISIPIU LAUTEM
Baltazar da Costa Nunes
$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

31-Dez-19

103

89914

Belarmino Pinto Pereira

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

104

86397

Delfim Oliveira

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

105

89980

Januario Pinto

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

106

87074

Nelinha de Jesus Marques

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

Acacio da Silva
Adão de Sousa

$272.00
$272.00

D

31-Dez-19

90010

85863

$272.00

1-Mar-19

41

44

Maria de Fatima da Silva

10

D
D

10

10
10

1-Mar-19

1-Mar-19

45

87066

1-Mar-19

31-Dez-19

46

87078

Agostinho de Sousa da Silva

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

47

89041

Antonio Pinto

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

107

89986

Olavio da Cruz

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

48

89038

Apolinario da Costa Freitas

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

108

87085

Teovaldo da Costa

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

49

85860

Apolinário Pinto

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

109

90003

Zinajalda dos Santos Vinhas

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

110

87075

Sabino da Costa

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

50

89923

Carlito Alves de A. Saldanha

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

51

85810

Cergio Alberto P. Soares

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

52

85865

Ciquito Lay

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

111

89859

Abril da Conceição

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

Emilio Soares

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

112

89861

Abril Ribeiro

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

53

87065

89904

Augusto Gonçalves

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

54

85867

Fernando Cabecas

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

113
114

89882

Alzira Ribeiro

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

55

89962

Filomena da Silva

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

115

89884

Amelia Correia do Amaral

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

56

85855

Germano G. do R. Pereira

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

116

89886

Amilcar Rafael dos Santos

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

57

80524

Helena de Carvalho

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

117

89895

Antonio de Jesus dos Santos

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

Imaculada M.Martins de Jesus

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

118

89929

Cecilia Alves Lobato

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

58

87068

89935

Claudino dos Santos

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

59

85811

Isac Pereira

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

119
120

89945

Elvia Gonçalves X.Babo

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

60

85859

Jacinta Teresa Moreira

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

121

89950

Ezequiel Ribeiro Neves

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

61

89866

Joaquim Pinto

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

122

89854

Jeremias dos Santos Lobato

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

123

89869

Joni dos Santos

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

124

89888

Josefina Sarmento Soares

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

MUNISIPIU LIQUICA
$272.00

62

89872

Jorge de Deus

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

63

87077

Marcelino Martins

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

125

89896

Juliao Gonçalves dos Santos

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

31-Dez-19

126

89903

Julio de Jesus Tomas

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

127

89958

Mariazinha dos Santos Doutel

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

64

86462

Maria Serafina Sarmento

65

85868

Mario Gomes

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

128

89924

Lusinho de Araujo Barreto

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

66

85853

Mario Lucio G. Madeira

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

129

89961

Mario dos Santos Martins

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

89984

Nelia Maria de Jesus

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

67

89046

Mario Pinto Victor

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

130
131

89999

Vasco da Silva Babo

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

68

85866

Martinha de Sousa Gama

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

132

89953

Felismino da Silva

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

69

89047

Mauricio Costa de Lima

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19
133

89857

MUNISIPIU MANATUTO
Abina Monica da S. Soares
$272.00
D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

70

85835

31-Dez-19

134

89879

Albino da Costa Moniz

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

31-Dez-19

135

89905

AureliaBi-au Ximenes Viegas

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

Bernadino Soares

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

Paulo de Araújo
Rosito Marcelo Simões

$272.00

$272.00
$272.00

D

D
D

10

10
10

1-Mar-19

1-Mar-19

71

85854

1-Mar-19

72

85862

Sebastião F. da Cruz

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

73

87064

Secar Nazario

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

74

85857

Virgilio Monteiro

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

75

85858

Xisto Soares

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

76

87069

Yohanes Gerson B. Gomes

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

77

83596

Zofanias Soares

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

Série II, N.° 19

136
137

89932

Cesar da Silva

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

138

89937

Deolindo Luis Gonzaga Viegas

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

139

89604

Edi Antonio Leite

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

140

89876

Jose Pascoal

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

141

89985

Nelson da Costa Faria Lemos

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

142

89987

Patricia A. VerawatiBraz

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

143

89603

Paulina Freitas Silva

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

144

89967

Fransual da Costa S. da Cruz

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19
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145

90005

MUNISIPIU MANUFAHI
Agostinho da Silva
$272.00 D

146

89875

Aida Manuela dos Santos

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

147

90006

Higino Vicente Orleans

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

148

89949

Marcelino da Costa Pereira

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

149

89959

Mariazinha Soares Perreira

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

150

90007

Mario da Costa

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

151

89988

Paulino de Araujo Machado

$272.00

D

10

1-Mar-19

31-Dez-19

10

1-Mar-19

31-Dez-19

Publique-se

Considerando o ofício n.o143/DGAF/2019, de 5 de março, do
MEJD, que solicitou a extensão do contrato de agentes da
Administração Pública, daquele ministério;
Considerando que o contrato a termo certo é o acordo bilateral
pelo qual é contratada uma pessoa não integrada no quadro
legal para a satisfação de uma necessidade transitória com
caráter de subordinação, sendo de duração determinada,
segundo o artigo 27.o do Estatuto da Função Pública;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
realizar os recrutamentos, nomeações e promoções no setor
público, nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 5.o da Lei n.o
7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública.

Dili, 14 de março de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Considerando as alíneas a) e b) do n.o 1 do artigo 46.o do
Decreto-Lei n.o 22/2011, de 8 de Junho, que altera o DecretoLei n.o 34/2008, de 27 de Agosto, sobre o Regime dos
Concursos, Recrutamento, Seleção e Promoção do Pessoal
para a Administração Pública;

Despacho nº 5940/2019/PCFP
Considerando o requerimento apresentado pelo funcionário
de ser resignado das funções desempenhados no quadro da
Secretaria de Estado de Comunicação Social.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o
7/2009,de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre a cessação da relação de trabalho da Função
Pública, nos termos da lei acima citada.

Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto nos termos da decisão 1897/
2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho e com base
na decisão 1897/2016/CFP, decide:
AUTORIZAR, nos termos do artigo 46.o do Decreto-Lei n.o 22/
2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 34/2008, de
27 de agosto, sobre Regime dos Concursos, Recrutamento,
Seleção e Promoção do Pessoal para a Administração Pública,
o contrato de trabalho sob a rubrica de salários e vencimentos
dos seguintes agentes do MEJD, desde 01 de janeiro até 31 de
dezembro de 2019:

Considerando o que dispõe o n.o 1 do artigo 116.oe o n.o 1 e 2
do artigo 117.o ambos do Estatuto da Função Pública;
Considerando as competências da CFP delegadasao Presidente
ou ao seu substitute legal, nostermos da decisão 1897/2016/
CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previstas no artigo 15.o da Lei n.o 7/
2009, de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública,
decide:
EXONERAR Agapito dos Santos, Técnico Profissional do
Grau D, do quadro da Função Pública, do Ministério da Reforma
Legislativa e Assuntos Parlamentares, da Secretaria de Estado
de Comunicação Social.
Publique-se
Díli, 18 de março de 2019
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Série II, N.° 19

MUNISIPIU AINARO
Nu.
Geral
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No
Orde NaranCompleto
n

Base
Salary

Grau
Nivel

Total
meses

Start Date

Contract End
Date

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19

31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Agostinho Corte Real
Alcino Carlos Rodrigues
Domingos Lobato Pereira
Felisberto Amaral Xavier Lopes
Francisco de Araujo
Junior Mendonça de Araujo
Maria Lourdes A. Silva
Mirando de Araujo
Paulina da Costa
Silvia Miranda Bianco

$272.00
$272.00
$272.00
$272.00
$272.00
$272.00
$272.00
$272.00
$272.00
$272.00

11
12
13

1
2
3

AlipioNoronnha
Eufrasio Fatima da Cunha Cardoso
Merita Santos

$272.00
$272.00
$272.00

14
15
16

1
2
3

Andre Noronha de Fatima
Inocencio Moniz
Ponciana Soares

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Afonso Ximenes Marcal
Angelina Soares Araujo
Anselmo das Neves
Arsenio Dota Ribeiro Soares
DomingosMarçal
Filipe Soares de Araujo
Gil do Carmo Santos
João Bosco da Silva
Jose Manuel Martins
Manuel Soares
Marcos Monteiro

MUNISIPIU BOBONARO

Sexta-Feira, 17 de Maio de 2019

D
D
D

12
12
12

1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19

31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19

MUNISIPIU COVALIMA
$272.00
D
$272.00
D
$272.00
D

12
12
12

1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19

31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19

MUNISIPIU ERMERA
$272.00
D
$272.00
D
$272.00
D
$272.00
D
$272.00
D
$272.00
D
$272.00
D
$272.00
D
$272.00
D
$272.00
D
$272.00
D

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19

31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
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27
28
29
30

11
12
13
14

Marcos Monteiro
Odete Soares Maia
Pedro Seco Soares
Salvador da Silva

31

1

Afonsina Fernandes

32

2

Etelvina da Costa

$272.00

D

Jose Lopes Pereira

$272.00

33

3

Agostinho da Silva

34

1

35
36

2
3

Lamberto Marques
Manuel Anselmo de Carvalho

4

Manuel Fatima da C.Soares Pinto

37
38

5

$272.00
$272.00
$272.00
$272.00

D
D
D
D

12
12
12
12

1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19
1-Jan-19

31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19
31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

D

12

1-Jan-19

31-Dez-19

MUNISIPIU VIQUEQUE
$272.00
D

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12
12

1-Jan-19
1-Jan-19

31-Dez-19
31-Dez-19

1-Jan-19

31-Dez-19

MUNISIPIU MANUFAHI
$272.00
D

Marcelo Miguel B. Gomes Rangel

$272.00

D
D

$272.00
$272.00
$272.00

D

12

D

12

1-Jan-19

Seleção e Promoção do Pessoal para a Administração Pública,
o contrato de trabalho sob a rubrica de salários e vencimentos
dos seguintes agentes do MEJD, desde 01 de janeiro até 31 de
dezembro de 2019:

Número
Geral

Orden

No.Payroll

1

1

89873

Agapito dos Reis

2

2

89940

Domingos L. dos S. Oliveira

$272.00
$272.00

3

3

89979

Januario de Carvalho do Rego

$272.00

4

4

89894

Juliana Cardoso

$272.00

5

5

89996

Sara de Jesus

$272.00

6

6

90001

Victorino Tobu Fahik

$272.00

7

7

90000

Venancio Nunes Ximenes

$272.00

8

1

89852

Abel Noronha da Costa

$272.00

Adelia Alves

$272.00

2

89863

Nome Completo

31-Dez-19

39

6

Pedro Soares Pinto

$272.00

D

12

1-Jan-19

31-Dez-19

40

7

Rosito Soares Morais

$272.00

D

12

1-Jan-19

31-Dez-19

41

8

Sergito Gomes

$272.00

D

12

1-Jan-19

31-Dez-19

Publique-se

Salarial
Por Mês

meses

Start Date

Contract End
Date

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

COVALIMA

Dili, 14 de março de 2019

LAUTEM

9

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

10

3

89868

Adolfo Paulo Hornay

$272.00

11

4

89877

Alarico Noronha

$272.00

5

89883

Amalde Monica Soares

$272.00

13

6

89893

Anita Pinto

$272.00

14

7

89933

Claudino Boavida

$272.00

15

8

89946

Eugenia Ximenes

$272.00

16

9

89865

João da Costa Belo

$272.00

17

10

89920

Luis da Costa

$272.00

18

11

89930

Maculada Morais Basílio

$272.00

12

89931

Manuel Soares

$272.00

20

13

89936

Manuelito Pinto

$272.00

21

14

89991

Raul Pinto

$272.00

22

1

89885

Americo dos Santos Barreto

$272.00

23

2

89925

Carlos dos Santos da Costa

$272.00

24

3

89926

Carlos dos Santos da Cruz

$272.00

4

89948

Ezequiel Alvez de Jesus

$272.00

26

5

89955

Fernando Xavier

$272.00

27

6

89971

Gilberto Correia

$272.00

28

7

89974

Gui Antonio Mouzinho

$272.00

29

8

89978

Jaime de Jesus dos Santos

$272.00

30

9

89870

Joaquim Ribeiro

$272.00

31

10

89889

Juliana Barreto dos Santos

$272.00

11

89907

Julito Carlos dos Santos

$272.00

33

12

89911

Laura dos Santos

$272.00

34

13

89956

Marcelino dos Santos

$272.00

35

14

89973

Miguel de Fatima da
Conceção

$272.00

36

15

89989

Raimundo Correia Lopes

$272.00

37

16

89858

Abito dos Santos

$272.00

38

17

89963

Floriana dos Santos de Jesus

$272.00

39

18

89917

Leoneto de Jesus Tavares

$272.00

40

19

89890

Ana Maria da Silva

$272.00

41

20

89892

Aniel Mariano dos Reis

$272.00

42

21

89898

Arita Ballo

$272.00

43

22

89900

Arlindo de Fátima

$272.00

44

23

89919

Benjamin Maia

$272.00

45

24

89939

Domingos dos S. Lopes

$272.00

46

25

89957

Filomena C. de Jesus

$272.00

47

26

89970

Gil Vicente dos Santos

$272.00

48

27

89862

Joao B. dos Santos

$272.00

49

28

89878

Jonio Brites

$272.00

50

29

89906

Júlio Perreira dos Santos

$272.00

51

30

89951

Marcelo de Jesus

$272.00

52

31

89952

Marcos de Carvalho

$272.00

53

32

89972

Matias Serrão de Jesus

$272.00

54

33

90002

Zebedeus Nunes

$272.00

12

Despacho n.o5942/2019/PCFP
Considerando o ofício n.o143/DGAF/2019, de 5 de março, do
MEJD, que solicitou a extensão do contrato de agentes da
Administração Pública, daquele ministério;

19

LIQUICA

Considerando que o contrato a termo certo é o acordo bilateral
pelo qual é contratada uma pessoa não integrada no quadro
legal para a satisfação de uma necessidade transitória com
caráter de subordinação, sendo de duração determinada,
segundo o artigo 27.o do Estatuto da Função Pública;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
realizar os recrutamentos, nomeações e promoções no setor
público, nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 5.o da Lei n.o
7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública.
o

o

Considerando as alíneas a) e b) do n. 1 do artigo 46. do
Decreto-Lei n.o 22/2011, de 8 de Junho, que altera o DecretoLei n.o 34/2008, de 27 de Agosto, sobre o Regime dos
Concursos, Recrutamento, Seleção e Promoção do Pessoal
para a Administração Pública;
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto nos termos da decisão 1897/
2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho e com base
na decisão 1897/2016/CFP, decide:
o

o

AUTORIZAR, nos termos do artigo 46. do Decreto-Lei n. 22/
2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 34/2008, de
27 de agosto, sobre Regime dos Concursos, Recrutamento,
Série II, N.° 19

25

32
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12

1-Jan-19

31-Dez-19

Firminio Dias Quintas Soares
MartinhoSegueira

12

1-Jan-19

31-Dez-19

Octávio da Costa Araújo

12

1-Jan-19

31-Dez-19

$272.00

12

1-Jan-19

31-Dez-19

$272.00

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

12

1-Jan-19

31-Dez-19

Manufahi

55

1

89897

Apolonia Pereira Ximenes

$272.00

56

2

89916

Benigno da Costa

$272.00

57

3

89944

Elda Sarmento Mendonça

$272.00

58

4

89977

Jacinta da Costa Santos

59

5

89899

Julinda de Andrade

60

6

89981

Miguel Pinto

$272.00

Lourdes Maria de Fatima

$272.00

61

7

89918

Publique-se

SekretáriaEstaduJoventude no Desportu
Universidade Nasionál Timor Lorosa’eUNTL
PolísiaSientifikaInvestigasaunKriminalPCIC

Olavio da Costa Monteiro de
Almeida

Comissão Nacional de Eleições-CNE

Ambrosio Graciano Soares

Provedoria Direitus Humanos no JustisaPDHJ
PrezidensiaRepúblika
InspesaunJerálEstadu
KomisaunFunsaunPúblika

Joscelina de Carvalho Gusmão
Tito Roserio
Nelson Philomeno Rego de
Jesus

Publique-se

Dili, 14 de março de 2019

Díli, 15 de março de 2019.
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da Comissão da Função Pública

Despacho nº 5943/2019/PCFP
Despacho n.o5944/2019/PCFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
emitir orientações e decisões sobre as práticas administrativas
e de gestão no setor público, nos termos do artigo 5º, da Lei
número 7/2009, de 15 de julho;

Considerando as informações apresentadas no ofício de
referência232/URH-MF/2019-3, sobre a reativação do
funcionária após o período da licença concedida nos termos
da despacho5403/2018/PCFP.

Considerando as conclusões da reunião de trabalho entre os
inspetores dos gabinetes de inspeção das linhas ministeriais;

Considerando que cabe à Comissão da Função Pública decidir
sobre as práticas administrativas e de gestão no sector público,
nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de julho, que
cria a Comissão da Função Pública.

Considerando a necessidade de melhor regulamentar a
dinâmica e harmonizar os procedimentos do serviço inspetivo;
Considerando que importa definir uma equipa de trabalho para
estudar o tema e apresentar conclusões;
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, contida na alínea b) da
decisão 1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:
FIXAR a composição de uma equipa de trabalho para
determinar a dinâmica e os procedimentos do serviço inspetivo
nas linhas ministeriais, composta pelos seguintes inspetores:
Nome
Elvino Bonaparte do Rêgo
Evaristo Maria de Jesus
Jose Alexandre de Carvalho
Helio Juliao Correia
NatalinoGonsalves De Araujo
Lucas António da Costa
Octávio da Costa Monteiro de
Almeida
Julio Alves Ribeiro
CélioGonjagaSarmento
Olímpio Maria Alves Gomes
Miranda Branco
Elsa Sarmento Freitas
Francisco Amaral da Silva
Cândida do Rosário da Costa
Soares
Manuel Noronha
Maria José Sanches
Firminio Dias Quintas Soares
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Instituição
MinistériuAdministrasaunEstatál
MinistériuEdukasaun, Joventude no
Desportu
MinistériuFinansas
Ministériu Obras Públikas
Ministériu Saúde
MinistériuJustisa
MinistériuAgrikultura no Peska
Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun
MinistériuTurismu, Komérsiu no Indústria
MinistériuNegósiuEstranjeiru no
Kooperasaun
MinistériuPlaneamentu no
InvestimentuEstratéjiku
MinistériuDefeza
MinistériuInteriór
SekretáriaEstaduFormasaunProfisionál no
Empregu
SekretáriaEstadu Igualdade no Inkluzaun
SekretáriaEstaduJoventude no Desportu

Considerando que compete também à CFP aconselhar o
Governo sobre a remuneração e os termos e condições de
emprego e respetivos benefícios, nos termos da lei acima
citada.
Considerando a Orientação n.o 19/CFP/2018, que aprova os
procedimentos de licenças sem vencimentos, com vencimentos
e licença especial na Administração Pública.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente e ao seu substituto legal nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, nos
termos das competências previstas na Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com
a decisão acima, decide:
REINTEGRAR Assistente do Grau F, LeonitaCalcona da Cruz
aos quadros da Função Pública, determinando o seu retorno
ao Ministério das Finanças, com os efeitos desde 01 de março
de 2019.
Publique-se.
Díli, 18 de março de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
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Despacho N.o5945/2019/CFP

Despacho nº 5946/2019/PCFP

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;

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 a recapitulação da lista de presença dos
funcionários públicos do MAE apresentada sob o ofício da
referência n.o 10/DGSC/MAE/2019;

Considerando o Decreto-Lei nr. 19/2011, de 8 de Junho, alterou
o Decreto-Lei nr. 14/2008, de 7 de Maio, que aprovou o regime
da avaliação de desempenho dos trabalhadores da
Administração Pública;

Considerando que existiu indícios da práticade infração
disciplinar por parte dosfuncionários públicos da respetiva
Instituição;

Considerando que o mencionado decreto-lei estabelece que
os diretores-gerais não estão sujeitos à avaliação de
desempenho;

Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;

Considerando que a avaliação de desempenho cumpre um
importante papel na carreira dos funcionários públicos, sendo
também instrumental à progressão funcional;

Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:
1. a abertura de processo disciplinar para investigar a conduta
de;
N.o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nome
Severino Guterres de Jesus
Emilio Soares da Silva Pinheiro
Nelson Barreto Martins
Fernando Moniz da Cruz
Ramalho da Costa
Nene de Fátima Pereira Lima
Alexandrino de Araújo Gomes
Agustinho da Graça
Eliapa da Costa
Honório Tito Pereira de Paulo
Salvador da Costa
João Cancio Soares
Justina Pereira
Bento Magno
João Pedro Soares da Silva
José Eduardo Corte-Real
Emanuel de Araújo Barros
Alcino Pereira
Awal Verdial
Joens Bento Jacinto Sarmento da Costa Pinto
Rosito Guterres
Tiago dos Santos Fernandes
Micaela Ximenes
Licia Yani Kumala Dewi
Dulce do Ceu Martins
Maria José da Silva
Marcos Colo

Todos os funcionários acima nominados são do MAE;
1. Designar o Chefe do Departamento de Investigaçãoe
Procedimento Disciplinardo Secretáriado da Comissão da
Função Pública, de TS/B, Lourenço Barros Magno como
instrutor do processo.

Considerando que o funcionário público no exercício do cargo
em comissão de serviço de diretor-geral está sob contínua
avaliação do membro do Governo a quem responde;
Considerando que somente o desempenho satisfatório implica
na permanência no cargo em comissão de serviço;
Considerando o estabelecido pelo Diploma Ministerial de 21
de Julho de 2014, do Ministro dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, sobre a equiparação dos diplomatas aos
ocupantes de cargos de direção e chefia na Administração
Pública;
Considerando o disposto no despacho 1683/2014, do
Presidente da CFP, sobre a atribuição da menção “Muito Bom”
aos diretores-gerais 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:
DETERMINARo registo da menção “Muito Bom” como
resultado da avaliação de desempenho aos seguintes
ocupantes de cargos de direção-geral e cargos equiparados
no MNEC:
Nome
Antonito de Araújo
Libório Pereira
Olímpio Maria Alves Gomes Miranda
Branco
Isílio António de Fátima Coelho da Silva
FunHaTchong
Juvêncio de Jesus Martins
Jorge Trindade Neves de Camões
Marciano Octavio Garcia da Silva
Caetano de Sousa Guterres
Francisco Tilman Cepeda
João Freitas de Câmara
Abel Guterres

Cargo no MNEC
Secretário-Geral
Diretor Executivo
Inspetor-Geral

Avaliação no
Período
2014 a 2018
2015 a 2018
2015 a 2018

Diretor-Geral
Diretora-Geral
Diretor-Geral
Diretor-Geral
Embaixador
Embaixador
Embaixador
Embaixador
Embaixador

2017 a 2018
2018
2009 a 2018
2018
2009 a 2018
2012 a 2018
2015 a 2018
2016 a 2018
2014 a 2018

Publique-se.
Publique-se
Dili, 18 de março de 2019.
Dili, 18 de março de 2019
António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP
Série II, N.° 19

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
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Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.º 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública;
Considerando que o funcionário tem direito a uma ajuda de
custo em caso de recolocação, conforme prevê na alínea a) do
n.o 2 do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 20/2010, de 1 de Dezembro,
sobre o suplemento salarial de ajuda de custo por recolocação;
Considerando as informações do MJ, apresentada pelo ofício
n.o209/MJ/DNAF/2019, de 12 de março, que solicitou o
pagamento de subsídio mensal.
Considerando a alínea e) da decisão 1897/2016/CFP, que
delegou ao Presidente ou ao seu substituto legal os poderes
da CFP, para autorizar o pagamento dos suplementos salariais
definidos no Decreto-Lei 20/2010, de 1 de dezembro;
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
decisão de delegação acima citada, decide:
AUTORIZAR, nos termos da alínea b) do n.o 2 do artigo 14.o
do Decreto-Lei n.o 20/2010, de 1 de dezembro, o pagamento do
subsídio de renda mensal ao TP D Frederico Paulo de Fátima
Martins, do MJ, a partir de fevereiro de 2019.
Publique-se

Dili,18 de março de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

Despacho n.º5948/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas no ofício0858/
RDTL/DGAF-MEJD/XII/2018, que solicitou o pagamento de
subsídio aos formadores do INFORDEPE.
Considerando o pelo Decreto do Governo n.o 15/2016, de 9 de
novembro, que aprovou incentivos especiais a educadores da
educação pré-escolar e professores do Ensino Básico e
Secundário no âmbito do Desenvolvimento do Currículo e da
Formação Contínua e Especializada de Docentes.
Considerando as disposições dos números 3 e 4 do artigo 4.o
do Decreto do Governo n.o 15/2016, de 9 de novembro.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Série II, N.° 19

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
condições de emprego e respetivos benefícios, nos termos da
alínea j) do n.o 1 do artigo 5.oda Lei anteriormente citada.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidenteda Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
delegação acima referida, decide:
AUTORIZAR o pagamento do subsídio de formador e o
acréscimo com base na habilitação académica, nos termos dos
n.o3 e 4 do artigo 4.o do Decreto do Governo n.o 15/2016, de 9
de novembro,pelo período de setembro até dezembro de 2018,
aos formadores do INFORDEPE, como adiante:

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Nome
Afonso Silva da Cruz
Agostinho Ulan
Augusta da Costa
Crispin Lopes Moniz
Cristina dos Reis de Ataíde
Esperanca do Carmo Barreto
Floriano Guterres da Silva
Jorge Alves Soares
Maria Barreto
Maria L. de Araújo Corte Real
Maria M da Costa Ximenes
Marino C da Costa Tavares
Mateus Soares Pinto
Natália de J. de Sá Benevides
Samuel de Araújo
Venâncio Tilman
Viriato dos Santos Fraga
Antonia F. da Conceição
Manuel Ferreira
Maria Madalena Lopes
Miguel Moniz Pires
Nuhar Maria dos Santos
Casimiro da Costa
Catarina de Sousa Guterres
João Reis da Cruz
Ana Maria Pereira
Augusto Henriques
Diogo Sávio
Domingas dos Reis Costa
Felismino A.C. do Rosário
Emerenciana Inês dos Santos
Gabriel Manek
Maria Ester Cardoso Jaques Fernandes
Martinus de Araújo
Mateus António Ximenes
Waldio da Costa Monteiro
Amaro da Costa
Anastácio Lemos Soares
Antero M. da Costa Fernandes
Celina José Freitas
Emiliano dos Santos
Filomena da Costa Nunes
Francelina da Costa Laode
Francisca Martins Belo
Gabriela Cipriana Guterres
Graciana Pereira Soares
Hélio Faria Guterres
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Acréscimo
Subsídio
habilitação
Formador
académica
45%
10%
45%
45%
10%
45%
45%
45%
10%
45%
45%
10%
45%
10%
45%
10%
45%
45%
10%
45%
45%
10%
45%
45%
10%
45%
10%
45%
45%
10%
45%
10%
45%
45%
10%
45%
45%
45%
10%
45%
45%
45%
10%
45%
10%
45%
45%
45%
45%
10%
45%
10%
45%
10%
45%
10%
45%
10%
45%
10%
45%
45%
10%
45%
45%
10%
45%
10%
45%
10%
45%
10%
45%
45%
-
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Noemia da Silva Manuel Leite
Aquilino Mau Tema Rosário
Bonciano Hornay
Domingos Martins
Heldera G. Cortereal e Silva
José António Gusmão Cabral
Maria de Jesus Barreto
Maria de Fátima Aleixo
Aderito R. da Costa Freitas
Amandio Mendonça
Gabriel L. Ribeiro da Cruz
Longuinhos da Silva
Maria Manuela Gusmão
Maria Yasinta Aso Nuba
Victor Brito

45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

MEJD que deixou de comunicar o afastamento atenpada
da respetiva funcionária;
2.Designar o Inspetor do SCFP como instrutor do processo.
Publique-se

Dili, 20de março de 2019.

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Publique-se.
Despacho n.º5950/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas pela UNTL pelo
ofício 66/UNTL/DNRH/III/2019, e que solicitou a reintegração
de docente, incluindo a reativação do pagamento de subsídio
académico, a quem terminou já o estudo.

Díli, 19 de março de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Despacho N.o 5949/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando as provas apuradas sob o relatório de
investigação disciplinar da Comissão da Função Pública sobre
a conduta de Francisca dos Santos, funcionária do MEJD do
Serviço da Educação Municipál de Lautém;
Considerando os fatos apontados no relatório sobre o
pagamento de salário prestado para a conta da Francisca dos
Santos, funcionáriaque afastou do trabalho desde 2014 a juño
2018;
Considerando que importa apurar se existem indícios de
infração disciplinar praticada por funcionários públicos;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a investigação e instalação de
procedimento administrativo disciplinar, em razão da delegação
de competência contida na Deliberação n.o 35/2017, de 20 de
novembro, da Comissão da Função Pública;
Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública, decide:
1.

Determinar uma investigação preliminar sobre os fatos
acima apontados, para apurar a conduta de funcionário do

Série II, N.° 19

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder as licenças, nos termos do Estatuto da Função Pública
e do Decreto-Lei n.o 21/2011, de 08 de junho, que altera o
Decreto-Lei n.o 40/2008, de 29 de outubro, sobre Regime das
Licenças e das Faltas dos Trabalhadores da Administração
Pública.
Considerando a Orientação n.o 19/CFP/2018, que aprova os
procedimentos de licenças sem vencimentos, com vencimentos
e licença especial na Administração Pública.
Considerando o Decreto do Governo n.o 2/2015, de 14 de janeiro,
que aprovou os subsídios académicos ao pessoal docente.
Considerando que os subsídios académicos são atribuídos a
todas as categorias profissionais da carreira do pessoal de
docente, à exceção dos assistentes, conforme o n.o 3 do artigo
44.o do Decreto-Lei 2/2018, de 24 de janeiro (segunda alteração
ao Estatuto da Carreira Docente Universitária).
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
condições de emprego e respetivos benefícios, nos termos da
alínea j) do n.o 1 do artigo 5.oda Lei anteriormente citada.
Assim, o Presidenteda Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
delegação contida na decisão 1897/2016/CFP, decide:
REINTEGRAR o docente aos quadros da Função Pública,
determinando o retorno à UNTL, incluindo a reativaçãodo
subsídio académico,como adiante:

Sexta-Feira, 17 de Maio de 2019
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NOME

CATEGORIA

SUBSÍDIO

Gabriel Antonio de Sá

Leitor Orientador C1 $ 393.75

01/02/2019

Considerando as informações do ofício de referência 0110/
MESCC/MINISTRO/II/2019, do Ministério do Ensino Superior,
Ciência e Cultura, que solicitousó o subsídioaoVicePresidente-I do IPB e, por lapsoadministrativo, foiemitido o
despacho 5799/2019/PCFP, que autorizoutambém o pagamento
de subsídioao Vice-Presidente-II.

Publique-se.
Díli, 19 de março de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

Despacho nº 5951/2019/PCFP
Considerando as informações do ofício 140/P.A.M Dili/III/2019,
que solicitou a devolução de salários do funcionário para o
cofre do Estado, a quem faleceu em 26 de julho de 2017, no
entanto foram transferidos, de forma contínua, os salários para
a conta do falecido até fevereiro de 2018.
Considerando que é necessário exonerar o funcionário do
quadro da Função Pública, por estar já desvinculado da função
pública, desde a data do seu falecimento.
Considerando que é necessário restituir o montante de salários
transferidos para a conta do falecido à conta do estado.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o
7/2009,de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre a cessação da relação de trabalho da Função
Pública, nos termos da lei acima citada.
Considerando o que dispõe o n.o 1 do artigo 116.o e o n.o 1 e 2
do artigo 117.o ambos do Estatuto da Função Pública.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências na Lei n.o 7/2009, de 15 de julho, que cria a
Comissão da Função Pública, conjugada com a decisão acima
citada, decide;
1. EXONERAR Paulo da Cruz do quadro da Função Pública,
da Autoridade Municipal de Díli, com osefeitosdesde26 de
julho de 2017.
2. Informa-se ao SCFP para comunicar o Banco Nacional
Ultramarino, a fim de tomarprovidênciaemconvertir o
montante do saláriotransferido à conta do falecido à conta
Geral do Estado.
Publique-se.
Díli, 22 de março de 2019
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Série II, N.° 19

Despacho No5952/2019/PCFP

INÍCIO

Considerando que os erros de cálculo e os erros materiais na
expressão da vontade do órgão administrativo, quando
manifestos, podem ser rectificados, a todo o tempo, pelos órgãos
competentes para a revogação do ato, nos termos do artigo
60.o do Decreto-Lei 32/2008, de 27 de agosto.
Considerando que o Presidente do IPB é equiparado a Reitor e
Vice-Presidente é equiparado a Vice-Reitor, conforme as alíneas
a) e b) do artigo 19.o do Decreto-Lei 45/2016, de 9 de novembro.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.º
7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
condições de emprego e respetivo benefício, nos termos da
alínea j) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
que cria a Comissão da Função Pública;
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal nos termos da decisão
n.o 1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugadas com as da decisão acima citada, decide:
RETIFICAR o despacho 5799/2019/PCFP, determinando só o
pagamento da remuneração do Vice-Presidente-I do Instituto
Politécnico de Betano, com a respetiva equiparação, como
adiante:
NOME
Cipriano Tilman

CARGO
Vice-Presidente equiparado I a Vice-Reitor

Publique-se
Dili, 19 de março de 2019
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho n.o5953/2019/PCFP
Considerando o pedido de estensão de contratos do
professores apresentado sob os ofícios n.os0133 e 0144/DGAF/
DNRH-MEJD/III/2019, do MEJD, que solicitou a extensão do
contrato de agentes da Administração Pública, daquele
ministério.
Sexta-Feira, 17 de Maio de 2019
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Considerando que a verificação dos contratos no SIGAP, onde
se identificaram que os contratos anteriormente existentes,
relatados sob a referência 38/DNGDPVPR-SCFP/III/2019.
Considerando que o contrato a termo certo é o acordo bilateral
pelo qual é contratada uma pessoa não integrada no quadro
legal para a satisfação de uma necessidade transitória com
caráter de subordinação, sendo de duração determinada,
segundo o artigo 27.o do Estatuto da Função Pública;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
realizar os recrutamentos, nomeações e promoções no setor
público, nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 5.o da Lei n.o
7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando as alíneas a) e b) do n.o 1 do artigo 46.o do
Decreto-Lei n.o 22/2011, de 8 de Junho, que altera o DecretoLei n.o 34/2008, de 27 de Agosto, sobre o Regime dos
Concursos, Recrutamento, Seleção e Promoção do Pessoal
para a Administração Pública;
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto nos termos da decisão 1897/
2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho e com base
na decisão 1897/2016/CFP, decide:
AUTORIZAR, nos termos do artigo 46.o do Decreto-Lei n.o 22/
2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 34/2008, de
27 de agosto, sobre Regime dos Concursos, Recrutamento,
Seleção e Promoção do Pessoal para a Administração Pública,
a estensão do contrato de trabalho sob a rúbrica de salários e
vencimentos dos seguintes agentes do MEJD, desde 01 de
janeiro até 31 de dezembro de 2019:

Despacho N.o 5954/2019/CFP
Considerando a notificação do Tribunal Distrital de Dili sob a
referência NUC 0012/19.CVTDD, sobre o levantamento do
salário da funcionária pública falecida;
Considerando os fatos apontados sobre o pagamento do
salário prestado para a conta da funcionária falecida desde
2014 a fevereiro 2019;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando que importa apurar se existem indícios de
infração disciplinar praticada por funcionários públicos;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a investigação e instalação de
procedimento administrativo disciplinar, em razão da delegação
de competência contida na Deliberação n.o 35/2017, de 20 de
novembro, da Comissão da Função Pública;
Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública, decide:
1.

Determinar uma investigação preliminar sobre os fatos
acima mencionados para apurar a conduta de funcionário
do MEJD que deixou de comunicar o falecimento da
funcionária pública atenpadamente;

2. Designar o Inspetor do SCFP como instrutor do processo.

Publique-se
NOME

Número PMIS

CATEGORIA

Local de Trabalho

Nuno da Silva

35054-0

TA/E

EBC Herois da Pátria

Alberto de Fátima

34855-4

TA/E

EBF 1.2 Ciclo Marnir

Olinda Soares da Silva

39785-7

TA/E

EBC Cristal

Amelia Gaspar

39772-5

TA/E

São Luis Gonjaga

Ermelinda Soares

35310-8

TA/E

EBC Aiteas Manatuto

Cristalina Fernandes

37131-9

TP/D

ESGP.F
Costa

Gorja

Vitoria Henriques

19786-6

TP/D

ESG 5
BEcora

de

Joanita dos Santos

40865-4

TP/D

EB 1,2 Maubara

Maria Jose de Lourdes Ximenes

40763-1

TP/D

EBC Horta Cairui

Iria Soares

37738-4

TA/E

EBF Hauba Bobonaro

Balbina Soares

41201-5

TP/D

EBC Kuluhun

da

Dili, 20de março de 2019.

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Maio

Despacho N.o 5955/2019/CFP

Dili, 20 de março de 2019

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Considerando as alegações apresentadas por funcionários do
Ministério das Obras Públicas, sobre o ajudo de custos por
deslocação local de serviço;

Publique-se
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Considerando que importa apurar se existem indícios de
infração disciplinar praticada por funcionários públicos;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a investigação e instalação de
procedimento administrativo disciplinar, em razão da delegação
de competência contida na Deliberação n.o 35/2017, de 20 de
novembro, da Comissão da Função Pública;
Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública, decide:
1. Determinar uma investigação preliminar sobre os
fatosalegados por funcionários do MOP, para apurar se
haver a falsificação dos documentos sobre o ajudo de
custos por deslocação local de serviço;
2. Designar o Inspetor do SCFP como instrutor do processo.
Publique-se

Publique-se
Dili, 20 de março de 2019

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Despacho nº 5957/2019/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 o que dispõe o Decreto-Lei nr. 23/2010, de 9 de
dezembro, sobre o Estatuto da Carreira Docente;

Dili, 20de março de 2019.

Considerando que o referido decreto-lei determina que o
docente que concluir a certificação equivalente às habilitações
académicas de bacharelato ou licenciatura passa a integrar
automaticamente a carreira;

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Despacho N.o5956/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando o pedido de instauração do processo disciplinar
apresentado sob o ofício 0052/GIGE-MEJD/II/2019, do
Ministério da Educação Joventude e Desporto;
Considerando que existiu indícios da práticade infração
disciplinar por parte do funcionário do respetivo Ministério;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;
Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:
1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta deJosé A. P. do Carmo , funcionáriodo quadro
de Ministério da Educação Joventude e Desporto da Escola
Secundária Geral 10 de Dezembro;
2. Designar o Chefe do Departamento de Investigaçãoe
Procedimento Disciplinardo Secretáriado da Comissão da
Série II, N.° 19

Função Pública, de TS/B, Lourenço Barros Magno como
instrutor do processo.

Considerando a informação do Ministério da Educação pelo
Ofício 147/2019, de 7 de março, que o funcionário preenche os
critérios para o ingresso na carreira docente;
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:
INTEGRAR o professorNIKOLAS NAHAK BINTALDAYS na
carreira docente, nos termos do artigo78o do Decreto-Lei nr.
23/2010, de 9 de dezembro, como adiante:
Categoria
Professor Escalão 1
Professor Escalão 2

Período
Janeiro de 2015 a outubro de 2018
Novembro 2018 a março 2019

Remuneração
$298.00
$ 310.00

Publique-se.
Dili, 20 de março de 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho nº5958/2019/PCFP
Considerando a informação apresentada no ofício n.o231/
MACLN/III/2019, de 13 de março, que manifestou interesse
em receber pessoal da SECOMS.
Considerando o Despacho n.o 5672/2019, de 25 de janeiro, que
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cessou a requisição de funcionários a serviço da RTTL E.P. e
determinou o retorno à SECOMS.
Considerando o despacho n.o 5779/2019, que determinou o
destacamento de funcionários do quadro de pessoal da
Secretaria de Estado da Comunicação Social, para que prestem
serviçosno SCFP, pelo período entre 1 de fevereiro a 31 de
dezembro de 2019.

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei número 7/2009, de 15
de Julho;
Considerando que a Lei 12/2016, de 14 de novembro e sua
regulamentação posterior determina que a remuneração da
trabalhadora durante a licença maternidade é assegurada pelo
Regime Contributivo de Segurança Social;

Considerando a necessidade do serviço e atendendo a
aceitação manifestada pelo MACLN pelo ofício acima
identificado.

Considerando a decisão 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes da CFP.

Considerando o disposto no artigo 33.oda Lei n.o 8/2004 de 16
de junho, com a redação dada pela Lei n.o 5/2009, de 15 de
julho, que aprovou o Estatuto da Função Pública.

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de
julho,conjugada com a decisão acima citada, decide:

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

1. CANCELAR o pagamento da remuneração da TP D Lucia
Ernestina S. Martins durante o período desde 23 de fevereiro
a 30 de maio de 2019, em razão da concessão de licençamaternidade.

Considerando a decisão n.o 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal os poderes da CFP.

2. DETERMINAR que o SCFP comunique a suspensão dos
vencimentos ao INSS para efeitos de pagamento do
benefício correspondente pela Segurança Social.

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:
1. Cessar o destacamento dos funcionários da Secretaria de
Estado da Comunicação Social a serviço no Secretariado
da CFP, conforme indicadona tabela do número seguinte;
2. Destacaros seguintes funcionário do quadro de pessoal
da Secretaria de Estado da Comunicação Social,para prestar
serviçosno Ministério para os Assuntos dos Combatentes
da Libertação Nacional, pelo período até 31 de dezembro
de 2019.
Nr. Nr.SIGAP
1 30668-1
2 11760-9

3.

Nome
António Sarmento
Agostinho Ximenes

Categoria e grau
TA E
Assistente F

Informar o MACLN da necessidade de ajustamento do
mapa de pessoal para 2020, a fim de assegurar a
transferência definitiva do pessoal da SECOMS para o
MACLN.

Publique-se.

Dili, 20 de março de 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho nº5960/2019/PCFP
Considerando a informação da PCM sobre o interesse em
colocar a funcionário em outra unidade de serviço;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6o da Lei
número 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função
Pública.

Publique-se.
Dili, 20 de março de 2019

Considerando as condições definidas nos termos do artigo
33.o do Estatuto da Função Pública.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Considerando que o destacamento, nos termos do n.o 2 do
artigo 33.o do EFP, tem a duração de dois anos, podendo ser
prorrogado.

Despacho nº 5959/2019/PCFP

Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.

Considerando as informações apresentadas pelo MOP, sob o
ofício 113/SG-MOP, sobre o afastamento da funcionária do
serviço em razão da licença de maternidade.

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugadas com a decisão acima, decide:
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DESTACARaTS B Maria Inês da Conceição Sequeira Afonso
dos Santos, da PCM, para exercer funções no Secretariado da
CFP.
Publique-se.

Despacho nº 5962/2019/PCFP
Considerando as informações contidas nos ofícios de
referências: 021/MESCC/III/MINISTRO/2019 e 085/UNTL/R/
III/2019, sobre o destacamento do funcionário da UNTL para
Assistente de Adido da EducaçãonaIndonésia.

Dili, 21 de março de 2019
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;

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho nº 5961/2019/PCFP
Considerando as informações do ofício de referência0157/DGAF/MEJD/III/2019, do Ministério da EducaçãoJuventude e
Desporto, que solicitou a licençaaofuncionário para fins de
estudo.
Considerando o parecer favorável da Direção Nacional de
Formação e Desenvolvimento do SCFP.

Considerando o que dispõe o artigo 33o da Lei Nº 8/2004, de 16
de Junho (Estatuto da Função Pública);
Considerando as competências da CFP delegada sao Presidente
ou ao seus ubstituto legal, nos termos da decisão 1897/2016/
CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:

Considerando que o objecto do evento de capacitação é de
relevância para o desenvolvimento nacional.

DESTACAR Ermelindo das Neves Mendonça, funcionário da
UNTLparaexercer as funções de assistente do adido da
educação junto a embaixada de Timor-Leste na Indonésia.

Considerando que pode ser concedida ao funcionário a licença
com vencimentos para fins de estudo, nos termos do artigo
33.o do Decreto-Lei 38/2012, de 1 de agosto;

Publique-se.
Dili, 22 de março de 2019.

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder licença com vencimentos para fins de estudos, nos
termos da decisão n.º 19/2009, de 22 de Outubro e do DecretoLei n.o 21/2011, de 08 de junho.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Considerando o que dispõe o artigo 53.o, inciso I , “f”, do
Estatuto da Função Pública.
Considerando os termos e condições definidas na orientação
19/CFP/2018, que aprova o procedimento de requerimento de
licenças sem vencimentos, com vencimentos e licenças
especiais.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho, e
atendendo ao disposto na decisão de delegação acima, decide:
CONCEDER a licença com vencimentos para fins de estudo a
Rosa Soares Doutel Sarmento, funcionária do MEJD, do
Município de Manatuto, pelo período desde 07 de janeiro até
24 de maio de 2019.
Publique-se.
Dili, 22 de março de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Série II, N.° 19

Despacho nº 5963/2019/PCFP
Considerando as informações contidas nos ofícios de
referências: 021/MESCC/III/MINISTRO/2019 e 083/UNTL/R/
III/2019, sobre o destacamento do funcionário da UNTL para
Assistente de Adido da Educaçãoem Portugal.
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 o que dispõe o artigo 33o da Lei Nº 8/2004, de 16
de Junho (Estatuto da Função Pública);
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidenteou ao seu substituto legal, nostermos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:
DESTACAR Natalino de Jesus Gusmão Soares, funcionário
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da UNTLparaexercer as funções deadido da educação junto a
embaixada de Timor-Leste em Portugal.

Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nostermos da decisão
1897/2016/CFP.

Publique-se.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:

Dili, 22 de março de 2019.

DESTACAR Augusto Mendonça, funcionário da
UNTLparaexercer as funções deadido da educação junto a
embaixada de Timor-Leste no Brasil.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Publique-se.
Despacho nº 5964/2019/PCFP

Dili, 22 de março de 2019.

Considerando as informações contidas nos ofícios de
referências: 32/MESCC/III/MINISTRO/2019 e 086/UNTL/R/III/
2019, sobre o destacamento do funcionário da UNTL para
Assistente de Adido da Educaçãoem Cabo Verde.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

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 o que dispõe o artigo 33o da Lei Nº 8/2004, de 16
de Junho (Estatuto da Função Pública);
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nostermos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:
DESTACAR Júlio Sarmento Lopes, funcionário da
UNTLparaexercer as funções de assistente do adido da
educação junto a embaixada de Timor-Leste em Cabo Verde.

Despacho n.º5966/2019/PCFP
Considerando a informação do ofícion.o118/Gab-DE/HNGV/
III/2019, do Hospital Nacional Guido Valadares, que solicitou
opagamento de turno aos funcionários que prestaram
trabalhosem regime de turno.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
emitir decisões e orientações sobre os termos e condições de
trabalho no setorpúblico, de acordo com aalínea f) do n.o 2 do
artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão
da FunçãoPública;
Considerando o artigo 8.o do Decreto-Lei 20/2010, de 1 de
dezembro, que define as condições sobre os suplementos para
o trabalho por turnos.

Dili, 22 de março de 2019.

Considerando que cabe à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governosobre a remuneração e ostermos e
condições de emprego e respetivosbenefícios, nostermos da
alínea j) do n.o1 do artigo 5.o da Lei 7/2009, de 15 de Julho, que
cria a CFP.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
número 1897/2016/CFP.

Publique-se.

Despacho nº 5965/2019/PCFP

Assim,o Presidente da Comissão da FunçãoPública, no uso
das competênciasprevistasna Lei nº 7/2009, de 15 de
julho,conjugadas com as definidasnadecisãoacimacitada,
decide:

Considerando as informações contidas nos ofícios de
referências: 021/MESCC/III/MINISTRO/2019 e 084/UNTL/R/
III/2019, sobre o destacamento do funcionário da UNTL para
oAdido da Educaçãono Brasil.

AUTORIZAR o pagamento dos suplementos de trabalho por
turno,aosprofissionais de saúde no HNGV, nostermosprevistos
no Decreto-Lei 20/2010, de 1 de dezembro,conforme a lista dos
funcionáriosapresentada para o mes de janeiro de 2019,
conforme a lista do HNGV anexada.

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;

Publique-se

Considerando o que dispõe o artigo 33o da Lei Nº 8/2004, de 16
de Junho (Estatuto da Função Pública);

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
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Despacho nº 5967/2019/PCFP
Considerando as informações do ofício 234/MACLN, sobre o
falecimento do funcionário em 27 de dezembro de 2018.
Considerando que é necessário exonerar o pessoal do quadro
da Função Pública, de forma a determinar o cancelamento de
salários do mesmo.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o
7/2009,de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre a cessação da relação de trabalho da Função
Pública, nos termos da lei acima citada.
Considerando o que dispõe o n.o 1 do artigo 116.o e o n.o 1 e 2
do artigo 117.o ambos do Estatuto da Função Pública.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências na Lei n.o 7/2009, de 15 de julho, que cria a
Comissão da Função Pública, conjugada com a decisão acima
citada, decide;
EXONERAR TA/E Alfredo Soares do quadro da Função
Pública, do Ministério para os Assuntos dos Combatentes da
Libertação Nacional, com os efeitos desde 27 de dezembro de
2018.

desde que à data a que se pretende fazer remontar a eficácia
existissem presupostos justificativos, segundo a alínea a) do
n.o 2 do artigo 46.o do Decreto-Lei 32/2008, de 27 de agosto.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.º 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
condições de emprego e respetivo benefício, nos termos da
alínea j) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando as competências das CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
decisão de delegação acima citada, decide:
Autorizar o ajustamento do salário do funcionário do
Ministério da Educação Juventude e Desporto, determinando
o pagamento retroativodo salário para cobrir o montante que
não tinha auferido, como adiante:

Nome

Categoria

Salário mensal

Domingos
da Silva
Guterres

Professor ETV
GTI BEcora

$323.00

Publique-se.

Publique-se

Díli, 22 de março de 2019

Dili,22 de marçode 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

Total do pagamento
retroativo
$4,450.00

Despacho No5968/2019/PCFP

Despacho nº5969/2019/PCFP

Considerando as informações apresentadas no ofício de
referência0099/DGAF/MEJD/II/2019, que solicitou o
pagamento do remanescentesalarial que o funcionário não tem
au ferido des demaio de 2012 até fevereiro de 2019.

Considerando a informação apresentada no ofício de referência
n. o99/AM.AIN/III/2019, que manifestou a aceitação da
transferência de pessoal para a Administração do Município
de Ainaro.

Considerando que o salário mensal do Professor Domingos
da Silva Guterres é $ 323.00, no entanto durante o período
acima, o mesmo só tem auferido o salário mensal de $ 273.00, o
que determina o reembolso do remanescente salarial que o
mesmo não aferiu ainda.

Considerando o Despacho n.o 5672/2019, de 25 de janeiro, que
cessou a requisição de funcionários a serviço da RTTL E.P. e
determinou o retorno à SECOMS.

Considerando que o ato administrativo pode ter eficácia
retroativa se a retroatividade seja favorável para o interessado
e não lese direito ou interesse legalmente protegido de terceiro,
Série II, N.° 19

Considerando o despacho n.o 5779/2019, que determinou o
destacamento de funcionários do quadro de pessoal da
Secretaria de Estado da Comunicação Social, para que prestem
serviçosno SCFP, pelo período entre 1 de fevereiro a 31 de
dezembro de 2019.
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Considerando a necessidade do serviço e atendendo a
aceitação manifestada pela SEFOPEpelo ofício acima
identificado.
Considerando o disposto no artigo 33.oda Lei n.o 8/2004 de 16
de junho, com a redação dada pela Lei n.o 5/2009, de 15 de
julho, que aprovou o Estatuto da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei número 7/2009, de 15
de julho.
Considerando a decisão n.o 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal os poderes da CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:
1. Cessar o destacamento de Paulo Xavier da Secretaria de
Estado da Comunicação Social no Secretariado da CFP.
2. Destacar Paulo Xavier do quadro de pessoal da Secretaria
de Estado da Comunicação Social,para prestar serviçosna
Administração do Município de Ainaro, pelo período até
31 de dezembro de 2019.
3. Informar a Administração do Município de Ainaro da
necessidade de ajustamento do mapa de pessoal para 2020,
a fim de assegurar a transferência definitiva do pessoal da
SECOMS para a Administração do Município de Ainaro.

Pública, estabelece as condições da concessão de licença sem
vencimento;
Considerando os termos e condições definidas na orientação
19/CFP/2018, que aprova o procedimento de requerimento de
licenças sem vencimentos, com vencimentos e licenças
especiais.
Considerando a alínea c) da decisão 1897/2016/CFP, que
delegou ao Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes
da CFP para conceder licenças aos funcionários públicos.
Considerando que o Presidente da CFP delegou as suas
competências ao Comissário José Telo Soares Cristóvão, sob
o despacho 6075/2019/PCFP.
Assim, o Presidente em exercício da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.º 7/2009,
de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública e com
base na delegação acima, decide:
Conceder licença sem vencimentos a Natividade Vila Nova
Almeida, funcionária do MNEC, pelo período a partir de 18 de
março até 19 de abril de 2019.
Publique-se,

Dili, 03 de maio de 2019.

José Telo Soares Cristóvão
Presidente em exercício da CFP

Publique-se.
Dili, 22 de março de 2019

Despacho N.o 5971/2019/CFP

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho No5970/2019/PCFP
Considerando as informações do ofício 32/GSG/MNEC/2019,
do MNEC, que solicitou a licença sem vencimento da
funcionária pelo período de um mês.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder as licenças sem vencimentos, nos termos do DecretoLei n.o 21/2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 40/
2008, de 29 de outubro, sobre Regime das Licenças e das Faltas
dos Trabalhadores da Administração Pública.
Considerando também que o artigo 54.o do Estatuto da Função
Série II, N.° 19

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando os fatos apontados na queixa de Saturlina Inacia
do R. Pereira;
Considerando que importa apurar se existem indícios de
infração disciplinar praticada por funcionários públicos;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a investigação e instalação de
procedimento administrativo disciplinar, em razão da delegação
de competência contida na Deliberação n.o 35/2017, de 20 de
novembro, da Comissão da Função Pública;
Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública, decide:
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1.

Determinar uma investigação preliminar sobre os fatos
acima apontados, para apurar a conduta de Grinaldo Freitas,
funcionário deMinistério do Interior;

2. Designar o Inspetor do SCFP como instrutor do processo.
Publique-se

Despacho No5973/2019/PCFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder as licenças sem vencimentos, nos termos do DecretoLei n.o 21/2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 40/
2008, de 29 de outubro, sobre Regime das Licenças e das Faltas
dos Trabalhadores da Administração Pública.

Dili, 2de abril de 2019.

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Considerando o requerimento de licença do funcionário e
aprovação do Ministério da Saúde, sob o ofício n.o255/MSDGSC/CFP/III/2019;

o

Despacho N. 5972/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando as informações apresentadas sob o ofício de
referência 170/SAMES/DE-DAFRH/III/2019, do SAMES;
Considerando que existiu indícios da práticade infração
disciplinar por parte do funcionário da respetiva Instituição;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;
Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:

Considerando a licença sem vencimento concedido ao
funcionário por periódo de um ano, apartir de 02 de fevereiro
de 2018 até 02 de fevereiro de 2019 sob o despacho n.o 4656/
2018/PCFP;
Considerando também que o artigo 54.o do Estatuto da Função
Pública, estabelece as condições da concessão de licença sem
vencimento;
Considerando a alínea c) da decisão 1897/2016/CFP, que
delegou ao Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes
da CFP para conceder licença sem vencimentos, licença
especial sem vencimentos e licença para fins de estudo para
os funcionários públicos;
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.o 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com o
decisão acima citada, decide :
ESTENDERaté 02 de fevereiro de 2020, a licença sem
vencimento concedido ao TSdo Grau B,Maximiano Neno, do
Ministério da Saúde.
Publique-se
Dili, 25de marsu de 2019

1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta deAmorin da Costa, funcionáriodo quadro
deServiço Autonómo de Medicamentos e Equipamentos
de Saúde;
2.

Designar o Diretor Nacional de Disciplina Ética e
Procedimento Administrativo do Secretáriado da Comissão
da Função Pública como instrutor do processo.

Publique-se

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho nº 5974/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas pelo MEJD, sob
o ofício 174/DGAF-MOP, sobre a doença mental que acomete
o professor Alcino Pinto.

Dili, 2 de abril de 2019

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP
Série II, N.° 19

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei número 7/2009, de 15
de Julho;
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Considerando que a Lei 12/2016, de 14 de novembro e sua
regulamentação posterior instituiu a pensão por invalidez no
Regime Contributivo de Segurança Social;

Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal nos termos da decisão
n.o 1897/2016/CFP.

Considerando o relatório médico que aponta ser professor
portador de esquizofrenia;

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstasna Lei n.o7/2009, de 15 de julho e
com base na decisão acima citada, decide:

Considerando a decisão 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes da CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:
1. DETERMINAR o ajustamento da situação funcional do
professor Alcino Pinto no SIGAP, para não ativo, em razão
de afastamento do serviço;
2. DETERMINAR que o SCFP apure por que foi registado
como falecido e teve a remuneração cancelada desde 2004;
3. DETERMINAR a abertura do processo de pensão por
invalidez do Professor Alcino Pinto, do MEJD, em vista do
atestado médico de invalidez apresentado.
Publique-se.
Dili, 29 de março de 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

o

Despacho N 5975/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas sob o ofício 75/
PCIC/GDN/III/2019, que solicitou a extensão dos contratos de
estagiários da PCIC, pelo período a partir de 01 de abril até 30
de junho de 2019.
Considerando que os contratos em causa foram estendidos
anteriormente pelo despacho n.o 5676/2019/PCFP, pelo período
desde 01 de janeiro até 31 de março de 2019.

AUTORIZARa extensão do contrato de trabalho sob a rúbrica
de salários e vencimentos, dos investigadores estagiários da
PCIC, pelo período desde 01 de abril até 30 de junho de 2019,
como adiante:
Nome
1

Augusto da Costa

2

Domingos de Assis Moniz

3

Dyana Filipe Ximenes

4

Fernando Pinto

5

Fidel Belo da Cruz

6

Florenciano Miranda da Costa

7

Godinho Gonçalo Pereira

8

Grinaldo Saturnino dos Reis

9

Guido da Silva

10

Inocêncio João Bosco da Costa

11

Jacinta Francisca Assis Tavares

12

Joaquim Constâncio

13

José António Manuel Alin Catota

14

José de Jesus Barreto Carvalho

15

Lúcio S.T. de Assis Gonçalves

16

Luis António Marçal Salsinha

17

Maria Domingas M. Freitas

18

Marito M. da Costa Gusmão

19

Martinho da Costa Oliveira

20

Mateus do Carmo da Costa

21

Ogilivie Miguel Freitas Soares

22

Olinda Amélia Fernandes

23

Patrício Roberto Maria Borges

24

Rebeco dos Reis A. Caldas

25

Romenia R. Fátima M. Moisés

26

Roque Afonso de Jesus

27

Sílvio Â. Rosa Exposto da Silva

28

Teotónio Caeiro Afonso

29

Vitorino da Conceição Soares

30

Zezita Maria Pereira Pinto

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

Publique-se

Considerando que o contrato a termo certo é acordo bilateral
pelo qual é contratada uma pessoa não integrada no quadro
legal para a satisfação de uma necessidade transitória com
caráter de subordinação, sendo de duração determinada,
segundo o artigo 27o do Estatuto da Função Pública;

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Dili, 26 de março de 2019

Despacho nº 5976/2019/PCFP
Considerando as alíneas a) e b) do n.o1 do artigo 46o do DecretoLei n.o 22/2011, de 8 de Junho, que altera o Decreto-Lei n.o 34/
2008, de 27 de Agosto, sobre o Regime dos Concursos,
Recrutamento, Seleção e Promoção do Pessoal para a
Administração Pública.
Série II, N.° 19

Considerando as informações contidas no ofício 051/GMEJD/
III/2019, de 21 de março, sobre o destacamento de
funcionáriodo MEJDpara exercer o cargo de assistente do
Adido da Educação em Portugal.
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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 o que dispõe o artigo 33o da Lei Nº 8/2004, de 16
de Junho (Estatuto da Função Pública);
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:
DESTACAR o Professor Francisco da Costa Tavares, do MEJD,
para exercer funções no MESCC de assistente de adido da
Educação junto Embaixada de Timor-Leste em Portugal.

Despacho nº5978/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas no ofício de
referência n.o075/DGGA/III/2019, do MPIE, que confirmou a
aceitação da transferência dos funcionários, sem com
ossalários.
Considerando que antes a CFP solicitou a confirmação do
MPIE sob o ofício, cuja referência n.o242/2019/PKFP.
Considerando a necessidade do serviço e atendendo a
aceitação manifestada pelo MPIE, sob o ofício acima
identificado.
Considerando o disposto no artigo 33.oda Lei n.o 8/2004 de 16
de junho, com a redação dada pela Lei n.o 5/2009, de 15 de
julho, que aprovou o Estatuto da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei número 7/2009, de 15
de julho.

Publique-se.
Dili, 25 de março de 2019.

Considerando a decisão n.o 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal os poderes da CFP.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho nº5977/2019/PCFP
Considerando a informação apresentada no ofício n.o 39/
GMEJD/III/2019, de 19 de março, sobre a cessção do
destacamento de funcionário do MEJD para o IPB.
Considerando a necessidade do serviço manifestadapelo ofício
acima identificado.
Considerando o disposto no artigo 33.oda Lei n.o 8/2004 de 16
de junho, com a redação dada pela Lei n.o 5/2009, de 15 de
julho, que aprovou o Estatuto da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei número 7/2009, de 15
de julho.

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:
DETERMINAR a transferência dos funcionários públicos, com
a exceção dos salários, do quadro da Comissão da Função
Pública para integrar o quadro do Ministério do Planeamento
e Investimento Estratégico, como adiante:
NOME

CATEGORIA

Teresinha de J. dos Reis Tilman

TA/E

Natália das Neves Soares

TA/E

Nuno Luis Costa Gonçalves

TP/D

Calisto de Jesus

TP/D

Publique-se.

Dili, 26 de março de 2019

Considerando a decisão n.o 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal os poderes da CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública,
no uso das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de
julho, conjugada com a decisão acima citada, decide:
CESSAR o destacamento da TP C Marcelina Liu, no Instituto
Politécnico de Betano e determinar o seu retorno ao MEJD.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Publique-se.

Considerando as informações apresentadas pela UNTL pelo
ofício 80/UNTL/DNRH/III/2019, e que solicitou a reintegração
de docentes, incluindo a reativação do pagamento de subsídios
académicos, a quem terminaram já os seus estudos.

Dili, 25de março de 2019
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Série II, N.° 19

Despacho n.º5979/2019/PCFP

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
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decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder as licenças, nos termos do Estatuto da Função Pública
e do Decreto-Lei n.o 21/2011, de 08 de junho, que altera o
Decreto-Lei n.o 40/2008, de 29 de outubro, sobre Regime das
Licenças e das Faltas dos Trabalhadores da Administração
Pública.
Considerando a Orientação n.o 19/CFP/2018, que aprova os
procedimentos de licenças sem vencimentos, com vencimentos
e licença especial na Administração Pública.

conceder as licenças nos termos do Decreto-Lei n.o 21/2011,
de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 40/2008, de 29 de
outubro, sobre o Regime das Licenças e das Faltas dos
Trabalhadores da Administração Pública.
Considerando que cabe à Comissão da Função Pública decidir
sobre as práticas administrativas e de gestão no sector público,
nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de julho, que
cria a Comissão da Função Pública;
Considerando a Orientação n.o 19/CFP/2018, que aprova os
procedimentos de licenças sem vencimentos, com vencimentos
e licença especial na Administração Pública.

Considerando o Decreto do Governo n.o 2/2015, de 14 de janeiro,
que aprovou os subsídios académicos ao pessoal docente.

Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente e ao seu substituto legal nos termos da decisão
1897/2016/CFP.

Considerando que os subsídios académicos são atribuídos a
todas as categorias profissionais da carreira do pessoal de
docente, à exceção dos assistentes, conforme o n.o 3 do artigo
44.o do Decreto-Lei 2/2018, de 24 de janeiro (segunda alteração
ao Estatuto da Carreira Docente Universitária).

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, nos
termos das competências previstas na Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com
a decisão acima, decide:

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
condições de emprego e respetivos benefícios, nos termos da
alínea j) do n.o 1 do artigo 5.oda Lei anteriormente citada.

1. Determinar a reintegração dos funcionários aos quadros da
Função Pública, determinando o retorno dos mosmos ao
Ministério da Agricultura e Pescas, com osefeitosdesde01
de março de 2019, como adiante:

Assim, o Presidenteda Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
delegação contida na decisão 1897/2016/CFP, decide:
REINTEGRAR os docentes aos quadros da Função Pública,
determinando o retorno dos mesmos à UNTL, incluindo a
reativaçãode subsídios académicos,como adiante:
NOME

CATEGORIA

Antonio Coa
Leitor Junior C4
Lindalva Maria Jeronimo Viana Assistente Junior D2

SUBSÍDIO

INÍCIO

$ 221.75
$52.50

11/03/2019
25/02/2019

NOME
Adelia
Santos

CATEGORIA
C.

NÍVEL DE ESTUDO

Gonzaga

dos TP/D

Mestrada

Fidelino Sousa Marques

TP/C

Mestrado

Jose da Costa Ronald Freygen

TP/D

Mestrado

Maria Natalice Ximenes

TP/D

Mestrada

2. Determinar o registo no SIGAP dos níveis de habilitações
académicas obtidos pelos funcionários.
Publique-se

Publique-se.
Díli, 26 de março de 2019
Díli, 26 de março de 2019
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP
Despacho nº5981/2019/PCFP
Despacho n.o5980/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas sob o ofício de
referência 54/DNRH/III/2019, do MAP, o qual solicitou a
reintegração de funcionáriosaosserviços, por motivo de
concluíramjáosseusestudos.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
Série II, N.° 19

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6o da Lei
número 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função
Pública.
Considerando as condições definidas nos termos do artigo
33.o do Estatuto da Função Pública;
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Considerando o pedido do funcionário apresentado sob o
ofício 124/DGSC-MAE/III/2019, do MAEe a concordância
daPDHJ, manifestada sob o ofício 134/PDHJ/III/2019, de 23 de
março;
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previstas no artigo 15.o da Lei n.º 7/
2009, de 15 de Julho, decide:
DESTACAR o Assistente do Grau F, José Maria Mendonça,
do MAE,para a partir de 1 de abril de 2019 e pelo prazo de dois
anos, a exercer funções na Provedória dos Direitos Humanos
e Justiça.
Publique-se.

CONCEDER à docenteda UNTL, licença com vencimentos para
fins de estudo, como adiante:
NOME

ÁREA DE ESTUDO

INÍCIO

TÉRMINO

Cipriana Santa Brites
Dias

Doutoramento
em
Cultura e Comunicação

10-09-2018

10-09-2023

Publique-se.
Dili, 26 de março de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Dili, 26 de março de 2019

Despacho No5983/2019/PCFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
Julho, que cria a Comissão da Função Pública;

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho nº 5982/2019/PCFP
Considerando as informações dos ofícios 17/UNTL/DNRH/II/
2019 e 79/UNTL/DNJRU/III, que solicitou a licença com
vencimentos para fins de estudo de docente da UNTL.
Considerando o parecer favorável da Direção Nacional de
Formação e Desenvolvimento do SCFP.
Considerando que o objecto do evento de capacitação é de
relevância para o desenvolvimento nacional.
Considerando que pode ser concedida ao funcionário licença
com vencimentos para fins de estudo, nos termos do artigo
33.o do Decreto-Lei 38/2012, de 1 de agosto;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder licença com vencimentos para fins de estudos, nos
termos da decisão n.º 19/2009, de 22 de Outubro e do DecretoLei n.o 21/2011, de 08 de junho.
o

Considerando o que dispõe o artigo 53. , inciso I , “f”, do
Estatuto da Função Pública.
Considerando os termos e condições definidas na orientação
19/CFP/2018, que aprova o procedimento de requerimento de
licenças sem vencimentos, com vencimentos e licenças
especiais.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho, e
atendendo ao disposto na decisão de delegação acima, decide:
Série II, N.° 19

Considerando a informação do Ministério da Educação
Joventude e Desporto apresentado sob o ofício n.o0168/RDTL/
DGAF-MEJD/II/2019, de 14 de março sobre o pedido de
reativação do salário;
Considerando que o funcionário já cumpriu a pena disciplinar
aplicada;
Assim o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previstas no artigo 15.o da Lei n.o 7/
2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública e
com base da decisão n.o1897/2016/CFP decide:
REINTEGRAR Longuinhos de Jesus Gouveia Leite, aos
quadros da Função Pública determinar o seu retorno ao MEJD
e reativação do pagamento a partir de 02 de fevereiro de 2019.
Publique-se
Dili, 26 de março de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho nº 5984/2019/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 o Decreto-Lei nr. 19/2011, de 8 de Junho, alterou
o Decreto-Lei nr. 14/2008, de 7 de Maio, que aprovou o regime
da avaliação de desempenho dos trabalhadores da
Administração Pública;
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Considerando que a avaliação de desempenho cumpre um
importante papel na carreira dos funcionários públicos, sendo
também instrumental à progressão funcional;

Considerando que é necessário alterar o tipo de mobilidade,
tendo em conta as concordâncias das instituições
manifestadas, do destacamento para a transferência.

Considerando que o mencionado decreto-lei estabelece que
os diretores-gerais não estão sujeitos à avaliação de
desempenho;

Considerandoque osactos administrativos podem ser
revogados por iniciativa dos órgãoscompetentesou a pedido
dos interessados, mediante a reclamação ou recurso
administrativo, nostermos do artigo 55.o do Decreto-Lei 32/
2008, de 27 de Agosto.

Considerando que o funcionário público no exercício do cargo
em comissão de serviço de diretor-geral está sob contínua
avaliação do membro do Governo a quem se reporta;
Considerando que somente o desempenho satisfatório implica
na permanência no cargo em comissão de serviço;
Considerando o estabelecido pelo Diploma Ministerial de 21
de Julho de 2014, do Ministro dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, sobre a equiparação dos diplomatas aos
ocupantes de cargos de direção e chefia na Administração
Pública;
Considerando o disposto no despacho 1683/2014, do
Presidente da CFP, sobre a atribuição da menção “Muito Bom”
aos diretores-gerais 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:
DETERMINARo registo da menção “Muito Bom” como
resultado da avaliação de desempenho aos seguintes
ocupantes de cargos de direção-geral e cargos equiparados
no MNEC:
Nome
FunHaTchong
Jorge Trindade
Camões

Cargo no MNEC

Neves

de

Diretora-Geral/embaixadora
Diretor-Geral/embaixador

Avaliação no
Período
2016
2014, 2015 e
2016

Considerando o disposto no artigo 33.oda Lei n.o 8/2004 de 16
de junho, com a redação dada pela Lei n.o 5/2009, de 15 de
julho, que aprovou o Estatuto da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei número 7/2009, de 15
de julho.
Considerando a decisão n.o 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal os poderes da CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:
1. Revogar o despacho n.o 5861/2019/PCFP, que destacou os
funcionários da UNTL para IPB pelo período até 31 de
dezembro de 2019;
2. DETERMINAR a transferência dos funcionários públicos,
com a exceção dos salários, do quadro da UNTL para
integrar o quadro do IPB, como adiante:
a) Viriato Rafael Mendonça;
b) Domingos Faria;
c) Nequito da C. Perreira;

Publique-se.

d) Jaimito Perreira; e

Dili, 27 de março de 2019.

e) Armando da S. de J. Tilman.

Publique-se.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Dili, 29de março de 2019

Despacho n.º5985/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas no ofício de
referência 34/UNTL/AJ/III/2019, da UNTL, sobre a
concordância do IPB e UNTL na transferência de
funcionáriossem com ossalários do quadro da UNTL para IPB.
Considerando que os funcionários em causa estão a prestar
serviços no IPB sob o regime de destacamento, o qual foi
estendido o período até 31 de dezembro de 2019, sob o
despacho 5861/2019/PCFP.
Série II, N.° 19

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho n.o5986/2019/PCFP
Considerando o pedido de estensão de contratos do
professores apresentado sob oofício n.o08/DGAF-MESCC/II/
2019, que solicitou a extensão do contrato de agentes da
Administração Pública, daquele ministério.
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Considerando a verificação dos contratos no SIGAP, onde se
identificaram que os 11 contratos anteriormente já existentes,
no entanto um deles não existe no SIGAP, relatados sob a
referência 43/DNGDPVPR-SCFP/III/2019.
Considerando que o contrato a termo certo é o acordo bilateral
pelo qual é contratada uma pessoa não integrada no quadro
legal para a satisfação de uma necessidade transitória com
caráter de subordinação, sendo de duração determinada,
segundo o artigo 27.o do Estatuto da Função Pública;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
realizar os recrutamentos, nomeações e promoções no setor
público, nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 5.o da Lei n.o
7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública.
o

o

Considerando as alíneas a) e b) do n. 1 do artigo 46. do
Decreto-Lei n.o 22/2011, de 8 de Junho, que altera o DecretoLei n.o 34/2008, de 27 de Agosto, sobre o Regime dos
Concursos, Recrutamento, Seleção e Promoção do Pessoal
para a Administração Pública;

Despacho nº 5987/2019/PCFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.oda Lei número 7/2009, de 15
de julho.
Considerando a solicitação da Presidência da República,
manifestada no ofício 88/XXI-III/GCCC/2019, de 21 de março,
que solicitou a requisição do funcionário do Parlamento
Nacional.
Considerando a concordância do Parlamento Nacional,
manifestada no ofício 143/2019/SG, de 25 de março.
Considerando o que dispõe o artigo 33.o da Lei Nº 8/2004, de
16 de junho (Estatuto da Função Pública).
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.

Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto nos termos da decisão 1897/
2016/CFP.

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima, decide:

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho e com base
na decisão 1897/2016/CFP, decide:

REQUISITARo Técnico Superior Parlamentar Assistente
Armando Machado, do Parlamento Nacional para, pelo período
de dois anos,a partir de 1 de abril de 2019, exercer atividades
profissionais na Presidência da República.

AUTORIZAR, nos termos do artigo 46.o do Decreto-Lei n.o 22/
2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 34/2008, de
27 de agosto, sobre Regime dos Concursos, Recrutamento,
Seleção e Promoção do Pessoal para a Administração Pública,
a estensão do contrato de trabalho sob a rúbrica de salários e
vencimentos dos seguintes agentes do MESCC, como adiante:
NOME

CATEGORIA

DURAÇÃO

Ursula Pereira da Graça

TP/C

01/01-30/06/2019

Zelipe Alves Jaques

TP/C

01/01-30/06/2019

Judith Guterres do Rosario

TP/C

01/01-30/06/2019

Rui da Costa Hornai

TP/C

01/01-30/06/2019

Justo da Silva

TP/C

01/01-30/06/2019

Geraldo Soares

TP/C

01/01-30/06/2019

Joaquim Maia Ximenes

TP/C

01/01-30/06/2019

Platão Desiderato C. Lebre

TP/C

01/01-30/06/2019

Tomazia dos Reis Sarmento

TP/C

01/02/-30/06/2019

Joaquim Soares de Jesus Faria

TP/C

01/02/-30/06/2019

Publique-se

Dili, 29 de março de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Série II, N.° 19

Publique-se.

Dili, 28 de março de 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho nº5988/2019/PCFP
Considerando a informação do HNGV sobre o pedido de
destacamento de funcionária para o MS, pelo ofício 134/GabDE/2019, de 25 de março;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6o da Lei
número 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função
Pública.
Considerando as condições definidas nos termos do artigo
33.o do Estatuto da Função Pública.
Considerando que o destacamento, nos termos do n.o 2 do
artigo 33.o do EFP, tem a duração de dois anos, podendo ser
prorrogado.
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Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.

2. Informar a PDHJ da necessidade de ajustamento do mapa
de pessoal para 2020, a fim de assegurar a transferência
definitiva do pessoal da SECOMS para a PDHJ.

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugadas com a decisão acima, decide:

Publique-se.

DESTACARaEnfermeira Paulina Pinto do HNGV, para pelo
prazo de dois anos, exercer funções no Ministério da Saúde, a
partir de 1 de abril de 2019.

Dili, 29 de março de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Publique-se.
Despacho n.º 5990/2019/PCFP

Dili, 28 de março de 2019

Considerando a informação do ofício 0183/DGAF/MEJD/III/
2019,do Ministério da EducaçãoJuventude e Desporto, que
solicitou o pagamento de subsídio de área remota ao
funcionário.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Considerando a Decisão n.o 549/2012, de 08 de novembro, da
CFP que aprovou a lista das localidades remotas, muito remotas
e extremamente remotas, onde a EBC Fatubessi, é considerada
extremamente remota.
Despacho nº5989/2019/PCFP
Considerando a concordância da SECOM e da PDHJ sobre a
transferência de funcionários do quadro da SECOM para
integrar o quadro da PDHJ, manifestadas sob os ofícios de
referências 56/G-SECS/II/2019 e 82/PDHJ/II/2018.
Considerando o Despacho n.o 5672/2019, de 25 de janeiro, que
cessou a requisição de funcionários a serviço da RTTL E.P. e
determinou o retorno à SECOMS.
Considerando o disposto no artigo 33.oda Lei n.o 8/2004 de 16
de junho, com a redação dada pela Lei n.o 5/2009, de 15 de
julho, que aprovou o Estatuto da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei número 7/2009, de 15
de julho.
Considerando a decisão n.o 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal os poderes da CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:
1. Destacaros seguintes funcionários do quadro de pessoal
da Secretaria de Estado da Comunicação Social,para prestar
serviçosna Provedoria de Direitos Humanos e Justiça, pelo
período até 31 de dezembro de 2019:

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
emitir decisões sobre os termos e condições de emprego na
Função Pública, nos termos da Lei n.o 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que dispõe o artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 20/
2010, de 01 de dezembro, sobre a atribuição do suplemento
salarial por trabalho em local remoto ou de difícil acesso.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, a Comissão da Função Pública, no uso das
competências próprias previstas no artigo 15.o da Lei n.º 7/
2009, de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a decisão acima, decide:
DETERMINAR o pagamento de suplemento salarial por
trabalho em local muito remoto ou de difícil acesso previsto
no artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 20/2011, de 01 de dezembro,
sobre o Regime dos Suplementos Remuneratórios da
Administração Pública, do seguinte funcionário do Ministério
da Educação Juventude e Desporto, com os efeitos a a contar
desde de 01 de janeiro de 2019:

Nome
Marito
Marçal

Escola e Município
Saldanha EBC Fatubessi

Localidade
Extremamente
Remota

Percentual
40%

Publique-se.
Díli, 29 de março de 2019

Nr.
1
2

Nr.SIGAP
31550-8
32550-3
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Nome
Teresinha da Costa
Natália Afonso Moniz

Categoria e grau
T.Adm/Grau E
T.Adm/Grau E

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
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Despachon.o5991/2019/PCFP
Considerando os ofíciosn.o180 e 182/DGAF/2019, de 20 e 22
de março, do MEJD, que solicitou a extensão do contrato de
agentes da Administração Pública, daquele ministério;
Considerando que o contrato a termo certo é o acordo bilateral
pelo qual é contratada uma pessoa não integrada no quadro
legal para a satisfação de uma necessidade transitória com
caráter de subordinação, sendo de duração determinada,
segundo o artigo 27.o do Estatuto da Função Pública;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
realizar os recrutamentos, nomeações e promoções no setor
público, nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 5.o da Lei n.o
7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando as alíneas a) e b) do n.o 1 do artigo 46.o do
Decreto-Lei n.o 22/2011, de 8 de Junho, que altera o DecretoLei n.o 34/2008, de 27 de Agosto, sobre o Regime dos
Concursos, Recrutamento, Seleção e Promoção do Pessoal
para a Administração Pública;
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto nos termos da decisão 1897/
2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho e com base
na decisão 1897/2016/CFP, decide:

Considerando que cabe à Comissão da Função Pública decidir
sobre as práticas administrativas e de gestão no sector público,
nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de julho, que
cria a Comissão da Função Pública;
Considerando a Orientação n.o 19/CFP/2018, que aprova os
procedimentos de licenças sem vencimentos, com vencimentos
e licença especial na Administração Pública;
Considerando o Despacho número 5267/2018, do Presidente
da CFP, que concedeu licença especial sem vencimentos ao
funcionário aqui referido;
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente e ao seu substituto legal nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, nos
termos das competências previstas na Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com
a decisão acima, decide:
DETERMINAR a reintegração doTS Grau B João Bosco Filipe
Alves Correia aos quadros da Função Pública, determinando
o retorno ao Ministério da Educação, Juventude e Desporto,
com efeitos desde 01 de março de 2019.
Publique-se

Díli, 29 de março de 2019
AUTORIZAR, nos termos do artigo 46.o do Decreto-Lei n.o 22/
2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 34/2008, de
27 de agosto, sobre Regime dos Concursos, Recrutamento,
Seleção e Promoção do Pessoal para a Administração Pública,
o contrato de trabalho sob a rubrica de salários e vencimentos
dos seguintes agentes do MEJD, desde 01 de janeiro até 31 de
dezembro de 2019:
Número

Nome

Grau

Remuneração

1

Anastácio Lopes Araújo

E

204,00

2

Leopoldina do Carmo Reis

D

272,00

3

Pedro Pereira

Assistente docente

264,00

4

Olinda Serafina Correia

E

204,00

5

Cesaltina Faria dos Santos Soares

E

204,00

6

Cecília Soares

Assistente docente

264,00

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho nº 5993/2019/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;

Publique-se
Dili, 29 de março de 2019

Considerando o despacho conjunto do MNEC e Ministério da
Educação que nomeou funcionários para cargos de adido e
como assistente deadido da educação;

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Considerando o que dispõe o artigo 33o da Lei Nº 8/2004, de 16
de Junho (Estatuto da Função Pública);

Despacho n.o5992/2019/PCFP

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:

Considerando a informação do MESCC, pelo ofício 35/MESCC,
de 13 de março, sobre a cessação do exercício de cargo de
indicação política naquele ministério;

DESTACAR os seguintes docentes da UNTL para o MESCC,
com o fim de exercer,até 31 de março de 2021, funções de adido
e assistente do adido da educação junto à representação
diplomática de Timor-Leste, como adiante:
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Nome
Augusto Mendonça
Ermelindo das Neves Mendonça
Natalino de Jesus Gusmão Soares
Júlio Sarmento Lopes

País
Brasil
Indonésia
Portugal
Cabo Verde

Funções
Adido de Educação
Assistente do Adido de Educação
Adido de Educação
Assistente do Adido de Educação

Publique-se.

público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.º 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
condições de emprego e respetivo benefício, nos termos da
alínea j) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública.

Dili, 29 de março de 2019.
Considerando que os funcionários têm direito a um subsídio
mensal de renda no valor de cem dólares por motivos de exercer
suas funções que exija a mudança de residência, conforme
prevê na alínea b) don.o 2 do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 20/
2010, de 1 de dezembro, sobre o suplemento salarial de ajuda
de custo por recolocação.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho n.º5994/2019/PCFP
Considerando as informações do ofício 24/ANAAA/III/2019,
de 25 de março, da Agência Nacional para a Avaliação e
Acreditação Académica, em que manifesta a oncordância sobre
a transferência de funcionária para o MEJD;
Considerando o disposto no artigo 31.oda Lei n.o 8/2004 de 16
de junho, com a redação dada pela Lei n.o 5/2009, de 15 de
julho, que aprovou o Estatuto da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei número 7/2009, de 15
de julho.

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com o
despacho de delegação acima citada, decide:
1. CONCEDER aos funcionários abaixo identificados do
Ministério da Saúde, a ajuda de custo por recolocação,
prevista naalínea b) don.o 2 do artigo 14.o do Decreto-Lei
n.o 20/2010, de 1 de dezembro:

Nome
Mário Madeira de Jesus

local atual
Início
SM de Saúde em Liquiçá Setembro 2018

Publique-se

Considerando a decisão n.o 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal os poderes da CFP.

Dili,2 de abril de 2019.

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

TRANSFERIR a TP C Felícia Filipe Sarmento, da ANAAA para
o MEJD, a partir de 1 de abril de 2019.
Despacho n.o5996/2019/PCFP

Publique-se.

Considerando as informações apresentadas no ofício nr.128/
DGE-MF/2019-4, de 25 de março, sobre a reativação
defuncionário após o período da licença concedida nos termos
da despacho4793/2018/PCFP.

Dili, 29de março de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Considerando que cabe à Comissão da Função Pública decidir
sobre as práticas administrativas e de gestão no sector público,
nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de julho, que
cria a Comissão da Função Pública.

Despacho No5995/2019/PCFP
Considerando o ofício310/DGSC/2019, de 26 de março, do
Ministério da Saúde e que trata do pedido de suplemento de
recolocação de funcionário, colocado no Suco Mau-meta, em
Liquiçá.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
Série II, N.° 19

Considerando que compete também à CFP aconselhar o
Governo sobre a remuneração e os termos e condições de
emprego e respetivos benefícios, nos termos da lei acima
citada.
Considerando a Orientação n.o 19/CFP/2018, que aprova os
procedimentos de licenças sem vencimentos, com vencimentos
e licença especial na Administração Pública.
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Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente e ao seu substituto legal nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, nos
termos das competências previstas na Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com
a decisão acima, decide:
REINTEGRAR o TP do Grau C Domingos Kehi Barros aos
quadros da Função Pública, determinando o seu retorno ao
Ministério das Finanças, com os efeitos desde 01 de abril de
2019.

6

Dalia Paixão da Costa Luz Ferreira

TA/E

$ 204,00

7

Elizinha Graciana de Jesus

TA/E

$ 204,00

8

Evalisa Adão Mendonça

TA/E

$ 204,00

9

Miguel Manuel do Rosário

TA/E

$ 204,00

10

Sebastião Soares

TA/E

$ 204,00

Publique-se

Dili, 1 de abril de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Publique-se.

Díli, 1 de abril de 2019

Despacho nº5998/2019/PCFP

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho n.o5997/2019/PCFP

Considerando a informação apresentada no ofício de referência
n.o210/GSETP/MJ/III/2019, da Secretaria de Estado de Terras e
Propriedades, que solicitou destacar funcionários para prestar
apoios daquela instituição.

Considerando o ofício 411/MS-INS/GDE/III/2019, de 28 de
março, que solicita a extensão do contrato de agentes da
Administração Pública do INS;

Considerando o Despacho n.o 5672/2019, de 25 de janeiro, que
cessou a requisição de funcionários a serviço da RTTL E.P. e
determinou o retorno à SECOMS.

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

Considerando o despacho n.o 5779/2019, que determinou o
destacamento de funcionários do quadro de pessoal da
Secretaria de Estado da Comunicação Social, para que prestem
serviçosno SCFP, pelo período entre 1 de fevereiro a 31 de
dezembro de 2019.

Considerando que o Decreto-Lei número 22/2011, de 08 de
Junho estabelece os critérios e condições para a contratação
de agentes da Administração Pública;
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal no s termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho
conjugadas com a decisão acima citada, decide:
AUTORIZAR, a extensão do contrato de trabalho sob a rubrica
de salários e vencimentos dos agentes da Administração
Pública adiante para prestar serviços no INS pelo períodoentre
01 de abril de 2019até 30 de abril de 2020, nos termos do número
2 do artigu 46.o do Decreto-Lei 22/2011:
No

Nome

Categoria/Grau

Remuneração

1

António Abilio

Assistente/F

$ 171,00

2

Agostinha Soares

TA/E

$ 204,00

3

Agostinho António Bonito

Assistente/F

$ 171,00

4

Carlito da Costa Belo

TP/D

$ 272,00

5

Delia de Jesus

TA/E

$ 204,00
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Considerando a necessidade do serviço manifestada pela
Secretaria de Estado de Terras e Propriedadespelo ofício acima
identificado.
Considerando o disposto no artigo 33.oda Lei n.o 8/2004 de 16
de junho, com a redação dada pela Lei n.o 5/2009, de 15 de
julho, que aprovou o Estatuto da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei número 7/2009, de 15
de julho.
Considerando a decisão n.o 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal os poderes da CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:
1. Cessar o destacamento deTP/C, Luís António Paulo Soares
Nevesda Secretaria de Estado da Comunicação Social no
Secretariado da CFP.
2.

Destacar o TP/C, Luís António Paulo Soares Neves do
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quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Comunicação
Social,para prestar serviçosnaSecretaria de Estado de
Terras e Propriedades do Ministério da Justiça, pelo período
até 31 de dezembro de 2019.
3. Informar a Secretaria de Estado de Terras e Propriedades do
Ministério da Justiçada necessidade de ajustamento do
mapa de pessoal para 2020, a fim de assegurar a
transferência definitiva do pessoal da SECOMS para
aSecretaria de Estado de Terras e Propriedades do
Ministério da Justiça.

Despacho nº6000/2019/PCFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei
n.o7/2009,de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função
Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre a cessação da relação de trabalho da Função
Pública, nos termos da lei acima citada.

Publique-se.

Considerando a informação do MAP pelo ofício 145/2019, de
20 de março, sobre o falecimento do funcionário;

Dili, 02 de abril de 2019

Considerando o que dispõe o n.o 1 do artigo 116.o do Estatuto
da Função Pública;

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previstas no artigo 15.o da Lei n.o 7/
2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
decide:
CESSAR a relação de trabalho do TP do Grau C António de
Jesus em razão do seu falecimento em 4 de março de 2019.

Despacho nº5999/2019/PCFP
Considerando a informação do MOP sobre o pedido de
destacamento de funcionário para o MTC, pelo ofício 140/
Gab-SG/MOP/2019, de 27 de março;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6o da Lei
número 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função
Pública.
Considerando as condições definidas nos termos do artigo
33.o do Estatuto da Função Pública.
Considerando que o destacamento, nos termos do n.o 2 do
artigo 33.o do EFP, tem a duração de dois anos, podendo ser
prorrogado.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugadas com a decisão acima, decide:
DESTACARo TA E Francisco Maria Lopes de Carvalho, do
MOP, para pelo prazo de dois anos, exercer funções no
Ministério dos Transportes e Comunicações, a partir de abril
de 2019.

Publique-se
Díli, 1 de abril de 2019
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Despacho nº6001/2019/PCFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei
n.o7/2009,de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função
Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre a cessação da relação de trabalho da Função
Pública, nos termos da lei acima citada.
Considerando a informação do MAP pelo ofício 145/2019, de
20 de março, sobre o falecimento do funcionário;
Considerando o que dispõe o n.o 1 do artigo 116.o do Estatuto
da Função Pública;
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previstas no artigo 15.o da Lei n.o 7/
2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
decide:
CESSAR a relação de trabalho do Assistente do Grau F Caetano
dos Santos Soares em razão do seu falecimento em 20 de março
de 2019.

Publique-se.
Publique-se
Dili, 1 de abril de 2019
Díli, 1 de abril de 2019
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
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Despacho N.o6002/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando as informações apresentadas pela diretora-geral
do MTCI;
Considerando que existe indícios da prática de infração
disciplinar por parte de funcionário dareferidainstituição;

Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:
1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta de Ermelindo Correia, funcionáriodo quadro de
Ministério da Saúde no Hospital Referal HOREX do
Município de Baucau;
2. Designar o Diretor Nacional de Disciplina Ética e
Procedimento Administrativo do Secretáriado da Comissão
da Função Pública como instrutor do processo.
Publique-se

Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;

Dili, 2 de abril de 2019
António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:
1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta deLeovegildo dos Santos, funcionário do MTCI;
2. Designar o Inspetor do Secretariado da Comissão da Função
Pública como instrutor do processo.

Despacho N.o6003/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando o relatório do GIA da Comissão da Função
Pública;

Publique-se

Considerando que existiu indícios da práticade infração
disciplinar por parte do funcionário do Ministério da Saúde;
Dili, 2 de abril de 2019

Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Despacho N.o6003/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando o relatório do GIA da Comissão da Função
Pública;
Considerando que existiu indícios da práticade infração
disciplinar por parte do funcionário do Ministério da Saúde;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;
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Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:
1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta de Ermelindo Correia, funcionáriodo quadro de
Ministério da Saúde no Hospital Referal HOREX do
Município de Baucau;
2. Designar o Diretor Nacional de Disciplina Ética e
Procedimento Administrativo do Secretáriado da Comissão
da Função Pública como instrutor do processo.
Publique-se
Dili, 2 de abril de 2019

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP
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Despacho N.o6005/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando o ofício n.o 81/G-SECS/III/2019 do SECOMS, que
solicita uma intauração de procedimento disciplinar;
Considerando que existiu indícios da práticade infração
disciplinar por parte do funcionário da respetiva instituição;

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre a cessação da relação de trabalho da Função
Pública, nos termos da lei acima citada.
Considerando o que dispõe o n.o 1 do artigo 116.oe o n.o 1 e 2
do artigo 117.o ambos do Estatuto da Função Pública.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Considerando que o Presidente da CFP delegou as suas
competências ao Comissário José Telo Soares Cristóvão, sob
o despacho 6075/2019/PCFP.

Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;

Assim, o Presidente em exercício da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.º 7/2009,
de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública e com
base na delegação acima, decide:

Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:

EXONERAR Marcus Colo, da categoria de Técnico
Administrativo do grau E do quadro da RAEOA, a partir de 01
de março de 2019, com o fundamento na morte do respetivo
funcionário.

1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta de Luis Evaristo dos Santos Soares,
funcionáriodo quadro deSECOMS;

Publique-se

2. Designar o Diretor Nacional de Disciplina Ética e
Procedimento Administrativo do Secretáriado da Comissão
da Função Pública como instrutor do processo.

Díli, 03 de maio de 2019.

José Telo Soares Cristóvão
Presidente em exercício da CFP

Publique-se

Dili, 2 de abril de 2019
Despacho No6007/2019/PCFP
Considerando as informações do ofício 007/DG-MRLAP/IV/
2019, que solicitou a licença sem vencimentos do funcionário
pelo período de dois anos.

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Despacho nº 6006/2019/PCFP
Considerando as informações do ofício 53/RAEOA-ZEESMTL/SRA-DRFP/III/2019, do Diretor Regional da Função Pública
da RAEOA, que solicitou a exoneração do funcionário por
falecimento.

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder as licenças sem vencimentos, nos termos do DecretoLei n.o 21/2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 40/
2008, de 29 de outubro, sobre Regime das Licenças e das Faltas
dos Trabalhadores da Administração Pública.

Considerando que necessita de exonerar o funcionário do
quadro da Função Pública, de forma a cancelar os seus salários
e processar as pensões de sobrevivência.

Considerando também que o artigo 54.o do Estatuto da Função
Pública, estabelece as condições da concessão de licença sem
vencimento;

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o
7/2009,de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública.

Considerando os termos e condições definidas na orientação
19/CFP/2018, que aprova o procedimento de requerimento de
licenças sem vencimentos, com vencimentos e licenças
especiais.
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Considerando a alínea c) da decisão 1897/2016/CFP, que
delegou ao Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes
da CFP para conceder licenças aos funcionários públicos.

2. REINTEGRAR o Assistente do Grau F, Joaquim dos Santos
ao quadro da Comissão da Função Pública.
Publique-se.

Considerando que o Presidente da CFP delegou as suas
competências ao Comissário José Telo Soares Cristóvão, sob
o despacho 6075/2019/PCFP.
Assim, o Presidente em exercício da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.º 7/2009,
de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública e com
base na delegação acima, decide:

Dili, 04 de abril de 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Conceder licença sem vencimentos pelo período de dois anos,
desde 01 de maio de 2019 até 01 de maio de 2021, ao TP/D
Bendito Jesus dos Santos, funcionário do Ministério da
Reforma Legislativa e Assunto Parlamentar.

Despachon.o6009/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas no ofício 0189/
RDTL/DGAF-MEJD/III/2019, o qual solicitou a reintegração
da funcionária ao serviço após o término do período da licença.

Publique-se

Dili, 03 de maio de 2019

Considerando que cabe à Comissão da Função Pública decidir
sobre as práticas administrativas e de gestão no sector público,
nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009,
de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública.

José Telo Soares Cristóvão
Presidente em exercício da CFP

Considerando também que compete à Comissão da Função
Pública decidir relativamente às licenças, nos termos do
Decreto-Lei n.º 21/2011, de 08 de junho, que altera o DecretoLei n.o 40/2008, de 29 de Outubro, sobre Regime das Licenças
e das Faltas dos Trabalhadores da Administração Pública.

Despacho nº6008/2019/PCFP

Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.

Considerando o requerimento do funcionário e aprovação da
instituição,sobre o cancelamento de destacamento do
Assistente do Grau F, Joaquim dos Santos, aprovado pelo
despacho nº 5931/2019/PCFP.

Assim, o presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previsto no artigo 15o da Lei n.º 7/
2009, de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública e
com base na decisão n.o 1897/2016/CFP decide:

Considerando que é necessário determinar a reintegração do
funcionário à Comissão da Função Pública, nos termos e
procedimentos legais em vigor.

REINTEGRAR Zulmira Morais Fernandes aos quadros da
Função Pública, determinando o seu retorno ao Ministério da
Educação, Juventude e Desporto, com os efeitos desde 01 de
janeiro de 2019.

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6o da Lei
número 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função
Pública.
Considerando que foram delegadas ao Presidente ou ao seu
substituto legal, os poderes da CFP, nos termos e condições
definidas na decisão 1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previstas no artigo 15.o da Lei n.º 7/
2009, de 15 de julho, conjugada com a decisão acima, decide:
1. DETERMINAR o cancelamento do destacamento do
funcionário aprovado pelo despacho nº 5931/2019/PCFP.
Série II, N.° 19

Publique-se.

Díli, 04 de abril de 2019.
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Despacho No6010/2019/PCFP
Considerando o requerimento de funcionária e aprovação da
instituiçãomanifestada por ofício 276/URH-MF/2019-03, sobre
a estensão da licença sem vencimento da funcionária pelo
período de um (1) ano, tendo em conta a licença inicial autorizada
por despacho 3945/2017/PCFP.
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Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder as licenças sem vencimentos, nos termos do DecretoLei n.o 21/2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 40/
2008, de 29 de outubro, sobre Regime das Licenças e das Faltas
dos Trabalhadores da Administração Pública.
Considerando também que o artigo 54.o do Estatuto da Função
Pública, estabelece as condições da concessão de licença sem
vencimento;
Considerando os termos e condições definidas na orientação
19/CFP/2018, que aprova o procedimento de requerimento de
licenças sem vencimentos, com vencimentos e licenças
especiais.
Considerando a alínea c) da decisão 1897/2016/CFP, que
delegou ao Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes
da CFP para conceder licença sem vencimentos, licença
especial sem vencimentos e licença para fins de estudo para
os funcionários públicos;
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
decisão de delegação acima citada, decide :
Estender alicença sem vencimento da TA do Grau E Maria
Emília Guterres, funcionária do MF, pelo período de um (1)
ano, com os efeitos a contar a partir de 01 de outubro de 2019
até 01 de outubro de 2020

Lei n.o 21/2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 40/
2008, de 29 de outubro, sobre Regime das Licenças e das Faltas
dos Trabalhadores da Administração Pública.
Considerando também que o artigo 54.o do Estatuto da Função
Pública, estabelece as condições da concessão de licença sem
vencimento;
Considerando os termos e condições definidas na orientação
19/CFP/2018, que aprova o procedimento de requerimento de
licenças sem vencimentos, com vencimentos e licenças
especiais.
Considerando a alínea c) da decisão 1897/2016/CFP, que
delegou ao Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes
da CFP para conceder licença sem vencimentos, licença
especial sem vencimentos e licença para fins de estudo para
os funcionários públicos;
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
decisão de delegação acima citada, decide :
Concederalicença sem vencimentos ao TA/E, António Maria
Evaristo, funcionário do Ministério das Obras Públicas, pelo
período de dois anos, com os efeitos a contar desde 01 de abril
de 2019 até 01 de abril de 2021.
Publique-se

Dili, 04 de abril de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

Publique-se

Dili, 04 de abril de 2019

Despacho nº 6012/2019/PCFP

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

Considerando o requerimento apresentado por Técnico
Superior do Grau B, Metodio Caetano Moniz, a quem solicitar
ser resignado do quadro da Função Pública.

Despacho No6011/2019/PCFP
Considerando o requerimento de funcionário e aprovação da
instituiçãomanifestada por ofício121/Gab.SG-MOP/III/2019,
sobre a licençasemvencimentospeloperíodo de doisanos.

Considerando que é necessário exonerar o pessoal do quadro
da Função Pública, de forma a determinar o cancelamento de
salários do mesmo.

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

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o
7/2009,de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre a cessação da relação de trabalho da Função
Pública, nos termos da lei acima citada.

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder as licenças sem vencimentos, nos termos do Decreto-

Considerando o que dispõe o n.o 1 do artigo 116.o e o n.o 1 e 2
do artigo 117.o ambos do Estatuto da Função Pública.
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Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências na Lei n.o 7/2009, de 15 de julho, que cria a
Comissão da Função Pública, conjugada com a decisão acima
citada, decide;
EXONERAR TS/BMetodio Caetano Moniz do quadro da
Função Pública, da Secretaria de Estado da Juventude e do
Desporto, com os efeitos desde 8 deabril de 2019.
Publique-se.

Despacho nº 6014/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas pelo MEJD, sob
o ofício 0217/RDTL/DGAF-MEJD/IV/2019, sobre o afastamento
da funcionária do serviço em razão da licença de maternidade.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei número 7/2009, de 15
de julho.
Considerando que a Lei 12/2016, de 14 de novembro e sua
regulamentação posterior determina que a remuneração da
trabalhadora durante a licença de maternidade é assegurada
pelo Regime Contributivo de Segurança Social;

Díli, 5 de abril de 2019

Considerando a decisão 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes da CFP.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de
julho,conjugada com a decisão acima citada, decide:

Despacho nº 6013/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas pelo MEJD, sob
o ofício 0219/RDTL/DGAF-MEJD/IV/2019, sobre o afastamento
da funcionária do serviço em razão da licença de maternidade.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei número 7/2009, de 15
de julho;

1. CANCELAR o pagamento da remuneração da Professora
Alice da Silva Jesus, funcionária do serviço de educação
Municipal de Viquequedurante o período desde 14de março
a 18 de maio de 2019, em razão da concessão de licençamaternidade.
2. DETERMINAR que o SCFP comunique a suspensão dos
vencimentos ao INSS para efeitos de pagamento do
benefício correspondente pela Segurança Social.
Publique-se.

Considerando que a Lei 12/2016, de 14 de novembro e sua
regulamentação posterior determina que a remuneração da
trabalhadora durante a licença de maternidade é assegurada
pelo Regime Contributivo de Segurança Social;
Considerando a decisão 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes da CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de
julho,conjugada com a decisão acima citada, decide:
1. CANCELAR o pagamento da remuneração da Professora
Teresa da Silva Guterres, funcionária do serviço de
educação Municipal de Viquequedurante o período desde
27 de fevereiro a 03 de maio de 2019, em razão da concessão
de licença-maternidade.
2 .DETERMINAR que o SCFP comunique a suspensão dos
vencimentos ao INSS para efeitos de pagamento do
benefício correspondente pela Segurança Social.

Dili, 05 de abril de 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho nº 6015/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas pelo MEJD, sob
o ofício 0218/RDTL/DGAF-MEJD/IV/2019, sobre o afastamento
da funcionária do serviço em razão da licença de maternidade.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei número 7/2009, de 15
de julho.

Dili, 05 de abril de 2019.

Considerando que a Lei 12/2016, de 14 de novembro e sua
regulamentação posterior determina que a remuneração da
trabalhadora durante a licença de maternidade é assegurada
pelo Regime Contributivo de Segurança Social;

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Considerando a decisão 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes da CFP.

Publique-se.
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Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de
julho,conjugada com a decisão acima citada, decide:

pessoal da Secretaria de Estado de Comunicação Social,para
prestar serviçosnaAutoridade Municipal de Baucau, pelo
período até 31 de dezembro de 2019.

1. CANCELAR o pagamento da remuneração da Teresinha
Quefi, funcionária do MEJD,durante o período desde 18de
março a 14 de junho de 2019, em razão da concessão de
licença-maternidade.

3. Informar a Autoridade Municipal de Baucauda necessidade
de ajustamento do mapa de pessoal para 2020, a fim de
assegurar a transferência definitiva do pessoal da SECOMS
para aAutoridade Municipal de Baucau.

2. DETERMINAR que o SCFP comunique a suspensão dos
vencimentos ao INSS para efeitos de pagamento do
benefício correspondente pela Segurança Social.

Publique-se.

Publique-se.

Dili, 05 de abril de 2019

Dili, 05 de abril de 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Despacho n.º6017/2019/PCFP
Despacho nº6016/2019/PCFP
Considerando a informação apresentada no ofício de referência
n. o92/G-SECS/IV/2019, da Secretaria de Estado para a
Comunicação Social, que manifestou a aceitação do
requerimento de transferência.
Considerando o Despacho n.o 5672/2019, de 25 de janeiro, que
cessou a requisição de funcionários a serviço da RTTL E.P. e
determinou o retorno à SECOMS.
Considerando o despacho n.o 5779/2019, que determinou o
destacamento de funcionários do quadro de pessoal da
Secretaria de Estado da Comunicação Social, para que prestem
serviçosno SCFP, pelo período entre 1 de fevereiro a 31 de
dezembro de 2019.
Considerando o disposto no artigo 33.oda Lei n.o 8/2004 de 16
de junho, com a redação dada pela Lei n.o 5/2009, de 15 de
julho, que aprovou o Estatuto da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei número 7/2009, de 15
de julho.
Considerando a decisão n.o 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal os poderes da CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:
1. Cessar o destacamento deTA/E, Domingos Henriques da
Secretaria de Estado da Comunicação Social no
Secretariado da CFP.
2.

Destacar o TA/E, Domingos Henriquesdo quadro de

Série II, N.° 19

Considerando as informações apresentadas no ofício de
referência 54/A.M-Ail/DNAL-MAE/III/2019, do Administrador
do Município de Aileu, que informou o Sr. Egídio Francisco
Gomes Aleixo, foi nomeado já pela decisão 2972/2018/PCFP,
para o cargo de Diretor de ServiçosMunicipais de
Aprovisionamento, Património e Logístico, no entanto não
tem auferido o suplementoaté a data por não ser exonerado
ainda do cargo de chefia.
Considerando que o exercício de outro cargo implica a
cessaçãoautomática do cargo ocupadopeloocupante,
nostermos da alínea b) do n.o 1 do artigo 16 do Decreto-Lei 25/
2016, de 29 de junho.
Considerando que é necessáriocancelar o suplemento de
chefia, de forma aefetivar o suplemento do cargo de direção,
conforme a dada da nomeação.
Considerando que o ato administrativo pode ter eficácia
retroativa se a retroatividade seja favorável para o interessado
e não lese direito ou interesse legalmente protegido de terceiro,
desde que à data a que se pretende fazer remontar a eficácia
existissem presupostos justificativos, segundo a alínea a) do
n.o 2 do artigo 46.o do Decreto-Lei 32/2008, de 27 de agosto.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
condições de emprego e respetivos benefícios, nos termos da
alínea j) do n.o 1 do artigo 5.oda Lei anteriormente citada.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
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Assim, o Presidenteda Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
delegação acima referida, decide:

1. EXONERAR Me. Maria Imaculada da Conceição da Silva
de Jesus do quadro da Função Pública, com os efeitos
desde abril de 2016.
2.

1. Exonerar Egídio Francisco Gomes Aleixo do cargo de Chefe
do Departamento, com os efeitos desde 01 de outubro de
2018, incluíndo o desconto do montante do suplemento de
chefia auferido.

DETERMINAR a devolução do montantesalarialde $
11,193.00 da conta bancária da ex-funcionária para a conta
do Estado.

Publique-se.
2. Determinar o ajustamento do suplemento e pagamento
retroativo ao Egídio Francisco Gomes Aleixo, como
ocupante do cargo de Diretor de ServiçosMunicipais de
Aprovisionamento, Património e Logístico, desde 01 de
outubro de 2018, conforme a decisão 2972/2018/PCFP.

Díli, 5 de abril de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Publique-se.

Díli, 05 de março de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP
Despacho nº 6019/2019/PCFP

Despacho nº 6018/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas no ofício de
referência 0209/DGAF/MEJD/III/2019, que solicitou a
devolução à conta do Estado do montante salarial no montante
de $ 11,193.00, em razão de não se encontra ativa no serviço
desde abril de 2016.

Considerando as informações contidas no ofício 17/MESCC/
III/2019, de 15 de março, sobre o destacamento de
funcionárioda SEFOPEpara exercer o cargo de Adido da
Educação na República das Filipinas.
Consderando a concordância manifestda pela SEFOPE;
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 é necessário exonerar o pessoal do quadro
da Função Pública, de forma a determinar o cancelamento de
salários do mesmo, incluindo a respetiva devolução.

Considerando o que dispõe o artigo 33o da Lei Nº 8/2004, de 16
de Junho (Estatuto da Função Pública);

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o
7/2009,de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública.

Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre a cessação da relação de trabalho da Função
Pública, nos termos da lei acima citada.

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:

Considerando o que dispõe o n.o 1 do artigo 116.o e o n.o 1 e 2
do artigo 117.o ambos do Estatuto da Função Pública.

DESTACAR o TS B Abel da Costa Soares, da SEFOPE, para
exercer funções no MESCC como adido da Educação junto à
Embaixada de Timor-Leste na República das Filipinas.

Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências na Lei n.o 7/2009, de 15 de julho, que cria a
Comissão da Função Pública, conjugada com a decisão acima
citada, decide;
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Publique-se.
Dili, 9 de abril de 2019.
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
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Despacho nº 6020/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas no ofício de
referência n.o 145/Gab-HNGV/IV/2019, do Hospital Nacional
Guido Valadares, que solicitou a licença com vencimentos para
fins de formação dos funcionários da instituição.

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

Considerando o parecer favorável da Direção Nacional de
Formação e Desenvolvimento do SCFP.

Considerando que a Lei 12/2016, de 14 de novembro e sua
regulamentação posterior determina que a remuneração da
trabalhadora durante a licença de maternidade é assegurada
pelo Regime Contributivo de Segurança Social.

Considerando que o objecto do evento de capacitação é de
relevância para o desenvolvimento nacional.

Considerando a decisão 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes da CFP.

Considerando que pode ser concedida ao funcionário licença
com vencimentos para fins de estudo, nos termos do artigo
33.o do Decreto-Lei 38/2012, de 1 de agosto;

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de
julho,conjugada com a decisão acima citada, decide:

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder licença com vencimentos para fins de estudos, nos
termos da decisão n.º 19/2009, de 22 de Outubro e do DecretoLei n.o 21/2011, de 08 de junho.

1. CANCELAR o pagamento da remuneração da Elizabeth M.
P. Machedo, funcionária do MEJD,durante o período desde
7de março a 7 de junho de 2019, em razão da concessão de
licença-maternidade.

Considerando o que dispõe o artigo 53.o, inciso I , “f”, do
Estatuto da Função Pública.

2. DETERMINAR que o SCFP comunique a suspensão dos
vencimentos ao INSS para efeitos de pagamento do
benefício correspondente pela Segurança Social.

Considerando os termos e condições definidas na orientação
19/CFP/2018, que aprova o procedimento de requerimento de
licenças sem vencimentos, com vencimentos e licenças
especiais.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho, e
atendendo ao disposto na decisão de delegação acima, decide:
CONCEDER alicença com vencimentos aos funcionários da
HNGV,para fins de frequentar a formação em Royal Darwin
Hospital, pelo período de seis meses, desde 14 de abril até 13
de outubro de 2019, como adiante:

Publique-se.

Dili, 10 de abril de 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho No6022/2019/PCFP
Considerando o requerimento de funcionário e aprovação da
instituiçãomanifestada por ofício163/GSG/IV/2019, sobre a
estensão da licença sem vencimento do funcionário pelo
período de um (1) ano, tendo em conta a licença inicial autorizada
por despacho 4079/2017/PCFP.

1. Lidia Nelia Luisa de Oliveira; e
2. Jose António de Deus Cabral.
Publique-se.

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

Dili, 10 de abrilde 2019
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho nº 6021/2019/PCFP

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder as licenças sem vencimentos, nos termos do DecretoLei n.o 21/2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 40/
2008, de 29 de outubro, sobre Regime das Licenças e das Faltas
dos Trabalhadores da Administração Pública.

Considerando as informações apresentadas pelo MEJD, sob
o ofício 0220/RDTL/DGAF-MEJD/IV/2019, sobre o afastamento
da funcionária do serviço em razão da licença de maternidade.

Considerando também que o artigo 54.o do Estatuto da Função
Pública, estabelece as condições da concessão de licença sem
vencimento;
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Considerando os termos e condições definidas na orientação
19/CFP/2018, que aprova o procedimento de requerimento de
licenças sem vencimentos, com vencimentos e licenças
especiais.
Considerando a alínea c) da decisão 1897/2016/CFP, que
delegou ao Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes
da CFP para conceder licença sem vencimentos, licença
especial sem vencimentos e licença para fins de estudo para
os funcionários públicos;
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.o 7/2009, de 15 dejulho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
decisão de delegação acima citada, decide :

1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta da TA/E, Cejaltina de Fátima, funcionária do
quadro da UNTL;
2. Designar o Diretor Nacional de Disciplina Ética e
Procedimento Administrativo do Secretáriado da Comissão
da Função Pública como instrutor do processo.
Publique-se

Dili, 10 de abril de 2019

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Estender alicença sem vencimentodo TP/C, Constancio dos
Santos Silva, funcionário do MAP,pelo período de um (1) ano,
com os efeitos a contar a partir de 01 de abril de 2019 até 31 de
março de 2020

Despachon.o6024/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas no ofício 163/
GDJSK-MI/IV/2019, do Ministério da Defesa e Segurança, que
solicitou a reativação do salário do funcionário, a quem foi
submetido ao processo disciplinar e aplicado a pena de
repreensão escrita, sob a decisão do Comissário do portofolio
Disciplinar da CFP, datada de 22 de fevereiro de 2019.

Publique-se

Dili, 10 de abril de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

Considerando que foi cancelado os salários do funcionário
desde 01 de janeiro de 2017, em razão da abertura do processo
disciplinar, a qual foi concluída com a aplicação da repreensão
escrita, sendo necessário remontar o direito salarial do mesmo,
desde o cancelamento.

Despacho N.o6023/2019/CFP
Considerando as informações apresentadas no ofício de
referência 39/UNTL/AJ/IV/2019, que solicitou o cancelamento
provisório de salários da funcionária em razão de ter
abandonado os serviços.
Considerando que existiu indícios da práticade infração
disciplinar por parte da funcionária da respetiva Instituição,
sendo necessário determinar a abertura do processo disciplinar
para apurar a responsabilidade disciplinar da mesma.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;

Considerando que um acto pode tereficáciare troativo
quandosejafavorável para o interessado e não lese direitosou
interesses legalmente protegidos de terceiros, desde que à
data a que se pretender emontar a eficácia do acto já existis
semos pressupostos justificativos da retroatividade, nos
termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 46.o do Decreto-Lei 32/
2008, de 27 de Agosto.
Considerando que cabe à Comissão da Função Pública decidir
sobre as práticas administrativas e de gestão no sector público,
nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009,
de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Assim, o presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública e com base na decisão
n.o 1897/2016/CFP decide:

Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;

Reativar os salários do Assistente do Grau G, Carlos Barreto,
funcionário do Ministério da Defesa e Segurança, com os
efeitos desde 01 de abril de 2019.

Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:

Díli,26 de abril de 2019.

Série II, N.° 19

Publique-se.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
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Despacho N.o6025/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando o ofìcio n.o46/RH/Adm-HNGV/II/2019 do
Hospital Nacional Guido Valadares que submete a lista de
presença dos funcionários da respetiva instituição;

Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;
Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:

Considerando que existiu indícios da práticade infração
disciplinar por parte do funcionário da respetiva instituição;

1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta dePedro Loe Gouveia Leite, funcionáriodo
quadro de MEJD da Escola Secundária Rainha da Paz de
Bebonuk do Município de Dili;

Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;

2. Designar o Diretor Nacional de Disciplina Ética e
Procedimento Administrativo do Secretáriado da Comissão
da Função Pública como instrutor do processo
Publique-se

Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:
1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta deFlorindo dos Santos da Silva, funcionáriodo
quadro de Ministério da Saúde do HNGV;
2. Designar o Chefe do Departamento de Investigaçãoe
Procedimento Disciplinardo Secretáriado da Comissão da
Função Pública, de TS/B, Lourenço Barros Magno como
instrutor do processo.

Dili, 10 de abril de 2019

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Despacho N.o6027/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;

Publique-se

Dili, 10 de abril de 2019

Considerando o ofìcio n.o 15/AM.LAUTEM/SMS/RH/II/2019
que encaminha a lista da presença dos funcionários do Serviço
Municipál de Saúde de Lautem;

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Considerando que existiu indícios da práticade infração
disciplinar por parte do funcionário do Ministério da Saúde;
Despacho N.o6026/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;

Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;

Considerando o relatório do GIA da Comissão da Função
Pública;

Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:

Considerando que existiu indícios da práticade infração
disciplinar por parte do funcionário do Ministério da Educação
Joventude e Desporto;

1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta deOlavio de Araújo, funcionáriodo quadro de
Ministério da Saúde do Município de Lautem;

Série II, N.° 19
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2. Designar o Chefe do Departamento de Investigaçãoe
Procedimento Disciplinardo Secretáriado da Comissão da
Função Pública, de TS/B, Lourenço Barros Magno como
instrutor do processo.
Publique-se

Despacho N.o6029/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;

Dili, 10 de abril de 2019

Considerando o relatório do Gabinete de Inspeção Geral do
MEJD apresentado sob o ofício no 065/MEJD/III/2019;

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Considerando que existiu indícios da práticade infração
disciplinar por parte do funcionário do Ministério da Educação
Joventude e Desporto;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;

Despacho N.o6028/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando os fatos apontados no ofício no 159/PDHJ/III/
2019 da PDHJ;
Considerando que importa apurar se existem indícios de
infração disciplinar praticada por funcionários públicos;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a investigação e instalação de
procedimento administrativo disciplinar, em razão da delegação
de competência contida na Deliberação n.o 35/2017, de 20 de
novembro, da Comissão da Função Pública;
Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública, decide:
1.

Determinar uma investigação preliminar sobre os fatos
acima apontados, para apurar a conduta deJosé Eduardo
Corte Real, funcionário dequadro do Arquivo Nacional;

2. Designar o Inspetor do SCFP como instrutor do processo.
Publique-se

Dili, 10de abril de 2019.
António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP
Série II, N.° 19

Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:
1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta de Hermengildo Magno Gomes funcinário do
quadro de MEJD;
2. Designar Nelson Philomeno Rego de Jesus,Inspetor do
Secretáriado da Comissão da Função Pública como instrutor
do processo.
Publique-se

Dili, 10 de abril de 2019

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Despacho N.o6030/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando o relatório do GIA do SCFP;
Considerando que existiu indícios da práticade infração
disciplinar por parte do funcionário do Ministério da Educação
Joventude e Desporto;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
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deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;
Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:
1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta de Martinho Lelan, funcinário do quadro de
MEJD da Escola Básica filial de Fautkenfoa, em Nítibe da
RAEOA;
2. Designar o Diretor Nacional deÉtica Disciplina e
Procedimento Administrativo do Secretáriado da Comissão
da Função Pública como instrutor do processo

Considerando as competências das CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
decisão de delegação acima citada, decide:
Determinar que seja realizado o pagamento de salários no
montante integral após o período probatório dos funcionários
do SNI, com os efeitos a contar a partir de 01 de maio de 2019,
como adiante:
Nome
Cipriano Moreira Fraga
Ozório da Costa Moniz
Martinho Rosário

Categoria
TP/C
TA/E
Assistente do Grau F

Publique-se
Dili, 10 de abril de 2019

Publique-se

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Dili,11 de abrilde 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

Despacho No6031/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas no ofício de
referência 24/DGA-SNI/IV/2019, do SNI, que solicitou o
pagamento de saláriosintegralmenteaosfuncionáriosapós o
períodoprobatório.
Considerando que nostermos dos despachosn.os 74, 75 e 76/
2018/PCFP, datada de 30 de abril, foram nomeado semperío do
probatório de 12 mesesosfuncionáriosadmitidos por concurso.
Considerando o que dispõe o artigo 18o, da Lei 8/2004, de 16
de junho, alterada pela Lei 5/2009, de 15 de julho (Estatuto da
FunçãoPública) que determina que durante o período
probatório o funcionáriopúblicorecrutadotemdireitoa 80% da
remuneraçãocorrespondenteaoseugraunacarreira;
Considerandoigualmente que a mesmasituaçãoencontra-se
definidanaorientação n.o 18/CFP/2018, que altera a Orientação
n.o 13/CFP/2017, sobre as regras e condições para a posse na
Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.º 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
condições de emprego e respetivo benefício, nos termos da
alínea j) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública.
Série II, N.° 19

Despacho No6032/2019/PCFP
Considerando o requerimento de funcionário e aprovação da
instituiçãomanifestada por 33/Cefte/Secoms/IV/2019, sobre a
estensão da licença sem vencimento do funcionário pelo
período de um (1) ano, tendo em conta a licença inicial autorizada
por despacho 3812/2017/PCFP.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder as licenças sem vencimentos, nos termos do DecretoLei n.o 21/2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 40/
2008, de 29 de outubro, sobre Regime das Licenças e das Faltas
dos Trabalhadores da Administração Pública.
Considerando também que o artigo 54.o do Estatuto da Função
Pública, estabelece as condições da concessão de licença sem
vencimento;
Considerando os termos e condições definidas na orientação
19/CFP/2018, que aprova o procedimento de requerimento de
licenças sem vencimentos, com vencimentos e licenças
especiais.
Considerando a alínea c) da decisão 1897/2016/CFP, que
delegou ao Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes
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da CFP para conceder licença sem vencimentos, licença
especial sem vencimentos e licença para fins de estudo para
os funcionários públicos;
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.o 7/2009, de 15 dejulho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
decisão de delegação acima citada, decide :
Estender alicença sem vencimentoa Mario Soares, funcionário
do Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares
da SECOMS,pelo período de um (1) ano, com os efeitos a
contar a partir de 03 de maiode 2019 até 03 de maio de 2020

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.o 7/2009, de 15 dejulho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
decisão de delegação acima citada, decide :
Estender alicença sem vencimento a Domingos Alves de Jesus,
funcionário do Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos
Parlamentares da SECOMS,pelo período de um (1) ano, com
os efeitos a contar a partir de 03 de maiode 2019 até 03 de maio
de 2020
Publique-se

Publique-se

Dili, 11 de abril de 2019

Dili, 11 de abril de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

Despacho nº 6034/2019/PCFP
Despacho No6033/2019/PCFP
Considerando o requerimento de funcionário e aprovação da
instituiçãomanifestada por 33/Cefte/Secoms/IV/2019, sobre a
estensão da licença sem vencimento do funcionário pelo
período de um (1) ano, tendo em conta a licença inicial autorizada
por despacho 3929/2017/PCFP.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder as licenças sem vencimentos, nos termos do DecretoLei n.o 21/2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 40/
2008, de 29 de outubro, sobre Regime das Licenças e das Faltas
dos Trabalhadores da Administração Pública.
Considerando também que o artigo 54.o do Estatuto da Função
Pública, estabelece as condições da concessão de licença sem
vencimento;
Considerando os termos e condições definidas na orientação
19/CFP/2018, que aprova o procedimento de requerimento de
licenças sem vencimentos, com vencimentos e licenças
especiais.
Considerando a alínea c) da decisão 1897/2016/CFP, que
delegou ao Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes
da CFP para conceder licença sem vencimentos, licença
especial sem vencimentos e licença para fins de estudo para
os funcionários públicos;
Série II, N.° 19

Considerando o requerimento do funcionário sobre a sua
resignação da posição como professor contratado no município
de Lautém, sendo aprovado pela instituição manifestada sob
o ofício 0230/RDTL/DGAF/DNRH/MEJD/IV/2019.
Considerando que o contrato de pessoal pode ser término
pelo seu cumprimento, rescisão, denúncia, morte, aposentação
ou aplicação da pena de demissão, nos termos do n.o 2 do
artigo 116.o do Estatuto da Função Pública.
Considerando que a exoneração da função na Fuunção Pública
pode ser feita também pelo requerimento apresentado pelo
funcionário ou agente, nos termos do n.o 2 do artigo 117.o do
Estatuto da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o
7/2009, de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre a cessação da relação de trabalho da Função
Pública, nos termos do artigo 18o da referida lei.
Considerando o decisão 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal os poderes da CFP, para
exonerar os funcionários ou cargos de direção e chefia.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.o 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública e com base na decisão
n.o 1897/2016/CFC, decide:
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RESCINDIR o contrato de trabalho, que vincula o professor
Raimuno Fernandes da Costa, da EBC Católica Fuiluro do
município de Lautém, do MEJD, com os efeitos a contar desde
01 de março de 2019.
Publique-se
Díli, 15 de abril de 2019.

Considerando que importa apurar se existem indícios de
infração disciplinar praticada por funcionários públicos da
respetiva instituição;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a investigação e instalação de
procedimento administrativo disciplinar, em razão da delegação
de competência contida na Deliberação n.o 35/2017, de 20 de
novembro, da Comissão da Função Pública;

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

o

Despacho N. 6035/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando o pedido do Ministério dos Transportes e
Comunicações apresentado sob o ofício no 207/GMTC/IV/2019;
Considerando que existiu indícios da práticade infração
disciplinar por parte do funcionário do respetivo Ministério;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;
Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:
1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta deJoanico Gonçalves, funcionáriodo quadro de
Ministério dos Transportes e Comunicações;
2. Designar o Diretor Nacional de ÉticaDisciplina e
Procedimento Administrativo do Secretáriado da Comissão
da Função Pública como instrutor do processo.
Publique-se

Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública, decide:
1.

Determinar uma investigação preliminar sobre os fatos
acima apontados, para apurar a conduta de funcionários
do quadro de MEJD que se integra em INFORDEPE;

2. Designar o Inspetor do SCFP como instrutor do processo.
Publique-se

Dili, 10 de abril de 2019.
António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Despacho No6037/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas no ofício de
referência por 111/DGA/SEA/MCAE/IV/2019, sobre a
licençasemvencimento para fins de estudo do funcionário.
Considerando as disposições dos artigos 39.o e 40.o do DecretoLei 21/2011, de 8 de junho, que tratam da licençasemvencimento
para fins de estudo.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder as licenças sem vencimentos, nos termos do DecretoLei n.o 21/2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 40/
2008, de 29 de outubro, sobre Regime das Licenças e das Faltas
dos Trabalhadores da Administração Pública.

Dili, 10 de abril de 2019
António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

o

Despacho N. 6036/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Série II, N.° 19

Considerando os fatos apontados no ofício no025/GMEJD/III/
2019do MEJD;

Considerando também que o artigo 54.o do Estatuto da Função
Pública, estabelece as condições da concessão de licença sem
vencimento;
Considerando os termos e condições definidas na orientação
19/CFP/2018, que aprova o procedimento de requerimento de
licenças sem vencimentos, com vencimentos e licenças
especiais.
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Considerando a alínea c) da decisão 1897/2016/CFP, que
delegou ao Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes
da CFP para conceder licença sem vencimentos, licença
especial sem vencimentos e licença para fins de estudo para
os funcionários públicos;
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.o 7/2009, de 15 dejulho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
decisão de delegação acima citada, decide :
Conceder a licença sem vencimento para fins de estudo ao
Januario Pereira, funcionário da Secretaria de Estado do
Ambiente, pelo período de dois anos, desde setembro de 2018
até setembro de 2020.
Publique-se

condições de emprego e respetivos benefícios, nos termos da
alínea j) do n.o 1 do artigo 5.oda Lei anteriormente citada.
Assim, o Presidenteda Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
delegação contida na decisão 1897/2016/CFP, decide:
REINTEGRAR o docente aos quadros da Função Pública,
determinando o retorno à UNTL, incluindo a reativaçãodo
subsídio académico,como adiante:
NOME

CATEGORIA

Abilio Antonio Freitas Belo

Leitor Orientador C1 $ 393.75

SUBSÍDIO

INÍCIO

25/03/2019

Publique-se.

Dili, 11 de abril de 2019

Díli, 11 de abril de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

Despacho n.º6038/2019/PCFP
Despacho nº 6039/2019/PCFP

Despacho n.º6038/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas pela UNTL pelo
ofício 93/UNTL/DNRH/IV/2019, e que solicitou a reintegração
de docente, incluindo a reativação do pagamento de subsídio
académico, a quem terminou já o estudo.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder as licenças, nos termos do Estatuto da Função Pública
e do Decreto-Lei n.o 21/2011, de 08 de junho, que altera o
Decreto-Lei n.o 40/2008, de 29 de outubro, sobre Regime das
Licenças e das Faltas dos Trabalhadores da Administração
Pública.
Considerando a Orientação n.o 19/CFP/2018, que aprova os
procedimentos de licenças sem vencimentos, com vencimentos
e licença especial na Administração Pública.
Considerando o Decreto do Governo n.o 2/2015, de 14 de janeiro,
que aprovou os subsídios académicos ao pessoal docente.
Considerando que os subsídios académicos são atribuídos a
todas as categorias profissionais da carreira do pessoal de
docente, à exceção dos assistentes, conforme o n.o 3 do artigo
44.o do Decreto-Lei 2/2018, de 24 de janeiro (segunda alteração
ao Estatuto da Carreira Docente Universitária).
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
Série II, N.° 19

Considerando a informação do ofício 57/MESCC/2019, de 27
de março, sobre o despacho conjunto que nomeou funcionário
para cargo de assistente de adido da educaçãono Brasil;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre os termos e condições de emprego na Função
Pública, nos termos do artigo 6o da Lei número 7/2009, de 15 de
julho;
Considerando o que dispõe o artigo 33o da Lei Nº 8/2004, de 16
de Junho (Estatuto da Função Pública);
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:
DESTACAR a TP D Idalina da Costa Belo Guterres, do
MESCCpara, permanecendo no quadro do MESCC, exercer
funções como Assistente de Adido da Educaçãojunto
àEmbaixada de Timor-Leste em Brasília, Brasil, pelo prazo de
dois anos.
Publique-se.
Dili, 10 de abril de 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
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Despacho nº 6040/2019/PCFP
Considerando a informação do ofício 201/VMCSP/2019, de 5
de abril, sobre o despacho conjunto que nomeou funcionário
para cargo de adido para a área da saúde na República da
Indonésia;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre os termos e condições de emprego na Função
Pública, nos termos do artigo 6o da Lei número 7/2009, de 15 de
julho;
Considerando o que dispõe o artigo 33o da Lei Nº 8/2004, de 16
de Junho (Estatuto da Função Pública);
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
condições de emprego e respectivo benefício, nos termos da
alínea j) do n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública;
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugadas com a decisão acima citada, decide:
1. DETERMINAR o pagamento do suplemento salarial por
trabalho em local remoto ou de difícil acesso previsto no
artigo 15. o do Decreto-Lei n. o 20/2010, de 01 de
dezembro,aos funcionários do MEJD no Município de
Liquiçá, a partir de janeiro de 2019, como adiante:

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:
DESTACAR o TS A José dos Reis Magno, do Ministério da
Saúdepara, permanecendo no quadro do Ministerio da Saúde,
exercer funções como Adido para a Saúdejunto àrepresentação
diplomática de Timor-Leste em Bali, República da Indonésia,
pelo prazo de dois anos.

Publique-se.
2.

Dili, 10 de abril de 2019.
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho n.º 6041/2019/PCFP
Considerando a informação apresentada no ofício 229/DGAF/
MEJD/IV/2019, de 4 de abril, do Ministério da Educação
Juventude e Desporto, sobre o pagamento e cancelamento de
suplemento de área remota ou de difícil acesso aos funcionários
do serviço municipal da educação.
o

Local de trabalho

Área

%

Manuel dos Santos

EBF Caicave

Extremamente Remota 40%

Teotónio Maria Pires

EBC 1,2,3 Darulete

Muito Remota

25%

Francisco da Silva

EBC 1,2,3 Darulete

Muito Remota

25%

Ernesto Gusmão da Cruz

EBF Ermeta

Remota

15%

Júlio da Silva Fernandes

EBF Dair

Remota

15%

Arlindo Eugénio dos Santos
Lopes

EBF 1,2 Dair

Remota

15%

Ângelo Soares de Jesus

EBF Filaparia

Remota

15%

DETERMINAR o cancelamento do pagamento do
suplemento salarial por trabalho em local remoto ou de
difícil acesso previsto no artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 20/
2010, de 01 de dezembro, dos seguintes funcionários do
MEJD no Município de Liquiçá, a partir de janeiro de 2019:

NOME

Local de trabalho

Manuela Maria dos Santos

EBF 1,2 Maubara

João Correia

EBF Caitehu

Publique-se

Dili,10 de abril de 2019

o

Considerando que dispõe o artigo 15. do Decreto-Lei n. 20/
2010, de 01 de dezembro, sobre a atribuição do suplemento
salarial por trabalho em local remoto ou de difícil acesso.
Considerando a Decisão n.o 549/2012, de 08 de novembro, da
CFP que aprovou a lista das localidades remotas, muito remotas
e extremamente remotas para os fins previstos no Decreto-Lei
n.o 20/2010, de 01 de dezembro.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
emitir decisões sobre os termos e condições de emprego na
Função Pública, nos termos da Lei n.o 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública.
Série II, N.° 19

NOME

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho nº6042/2019/PCFP
Considerando as informações dos ofícios de referências n.os062/
MESCC/MINISTRO/IV/2019 e 004/GMEJD/IV/2019,sobre o
destacamento de funcionário do Ministério da Educação,
Juventude e Desporto para o Ministério do Ensino Superior,
Ciência e Cultura.
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Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6o da Lei
número 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função
Pública.
Considerando as condições definidas nos termos do artigo
33.o do Estatuto da Função Pública.
Considerando que o destacamento, nos termos do n.o 2 do
artigo 33.o do EFP, tem a duração de dois anos, podendo ser
prorrogável por um período mais de um ano.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugadas com a decisão acima, decide:
DESTACARMaria Filomena Lay Guterres do quadro do
Ministério da Educação, Juventude e Desporto para, pelo
período de dois anos, a partir de 15 de abril de 2019 até 15 de
abril de 2021, a prestar apoios no Ministério do Ensino Superior,
Ciência e Cultura.
Publique-se.

Dili, 11 de abril de 2019
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho n.o6043/2019/PCFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6 da Lei número 7/2009, de 15 de
Julho;
Considerando que o Decreto-Lei número 22/2011, de 08 de
Junho estabelece os critérios e condições para a contratação
de agentes da Administração Pública;

a extensão do contrato de trabalho sob a rubrica de salários e
vencimentos,dos agente da Administração Pública adiante,nos
serviços de agricultura do Município de Covalima, pelo
período entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2019, como
adiante:
No

Naran-Grau

No. Pmis

Regimes
(Categoria)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ameor do Nascimento
Argentina da Costa
Honorio da Silva Adi Saputra
Tomas Amaral
Carolino do Nascimento
Abel Afonso
Afonso Barros
Antonio Barros
Antonio Ferreira Hale
Boaventura de Jesus
Caitano Maia
Casimiro Barros
Cesar da Silva
Claudino de Jesus da Silva
Claudino Mendonca
Delio Amaral
Edmundo Amaral
Ermelinda de Jesus Araujo
Florindo dos Reis
Geraldo Maria
HipolitoKehi
Jeremias Amaral Gusmao
Jeronimo da Cruz
Joao Madeira Mau
Joel Rudiyanto
Jose Ferreira
Julio Alves da Costa
Manuel Lopes
Martinho Amaral
Miguel BereDasic
MoisesFransNahak
Noel Alves Nahac
Oscar Mali Kasak
Pedro de Jesus
PetrusNahakBerek
Roberto Cardoso
Rogerio Armando da Luz

32603-8
32634-8
32607-0
30452-2
27146-2
30355-0
29280-0
32370-5
30354-2
30469-7
30476-0
30598-7
30349-6
30454-9
29281-8
30474-3
30467-0
30353-4
30466-2
30461-1
30459-0
30356-9
30350-0
30464-6
30460-3
30475-1
30473-5
30463-8
30462-0
30456-5
29279-6
30465-4
30455-7
29282-6
30468-9
30457-3
29330-0

TP/Grau D/Es 1
TP/Grau D/Es 1
TP/Grau D/Es 1
TP/Grau D/Es 1
TA/Grau E/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sabino da Costa Moniz
Silvano Aca
SimaoEsperito Santo Abel
Vasco Asac
Yakobus Ferreira Vicente
Antonio de Oliveira
Romaldo Soares

30472-7
30352-6
30471-9
30453-0
30351-8
30626-6
30629-0

Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau F/Es 1
Assis/Grau G/Es 1
Assis/Grau G/Es 1

Publique-se
o

Considerando o que dispõe o artigo 33. da Lei número 8/2004,
de 16 de Junho (Estatuto da Função Pública);
Considerando a solicitação da Administração Municipal de
Covalima.

Dili, 12 de abril de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previstas no artigo 15.o da Lei n.º 7/
2009, de 15 de julho, decide:

Despacho n.o6044/2019/PCFP

AUTORIZAR, nos termos do artigo 46.o do Decreto-Lei n.o 22/
2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 34/2008, de
27 de Agosto, sobre Regime dos Concursos, Recrutamento,
Seleção e Promoção do Pessoal para a Administração Pública,

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6 da Lei número 7/2009, de 15 de
Julho;
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Considerando que o Decreto-Lei número 22/2011, de 08 de
Junho estabelece os critérios e condições para a contratação
de agentes da Administração Pública;
Considerando o que dispõe o artigo 33.o da Lei número 8/2004,
de 16 de Junho (Estatuto da Função Pública);
Considerando a solicitação do MESCC pelo ofício 48/DGAF/
2019, de 8 de abril.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previstas no artigo 15.o da Lei n.º 7/
2009, de 15 de julho, decide:
AUTORIZAR, nos termos do artigo 46.o do Decreto-Lei n.o 22/
2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 34/2008, de
27 de Agosto, sobre Regime dos Concursos, Recrutamento,
Seleção e Promoção do Pessoal para a Administração Pública,
a extensão do contrato de trabalho sob a rubrica de salários e
vencimentos,dos agente da Administração Pública adiante,nos
serviços do MESCC, pelo período entre 1 de janeiro e 30 de
junho de 2019, como adiante:
No

1.
2.

Naran

João Baptista A. Simões
Castro Tavares

Equiparação

298.00
298.00

Decreto-Lei n.o 22/2011, de 8 de junho, que altera o DecretoLei n. o 34/2008, de 27 de agosto, sobre o Regime dos
Concursos, Recrutamento, Seleção e Promoção do Pessoal
para a Administração Pública;
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previstas no artigo 15.o da Lei n.º 7/
2009, de 15 de julho, decide:
AUTORIZAR, nos termos do artigo 46.o do Decreto-Lei n.o 22/
2011, de 08 de junho, que altera o Decreto-Lei n.o 34/2008, de
27 de agosto, sobre Regime dos Concursos, Recrutamento,
Seleção e Promoção do Pessoal para a Administração Pública,
a contratação de trabalho do pessoal, sob a rubrica de salários
e vencimentos, do coding bloc do município de Liquiçá,do
seguinte agente do MEJD,nos períodos adiante indicados,
para desempenhar as funções de inspetor pré-escolar:
Nome dos Inspectores
Julio da Silva Xavier

Municípios

Liquiçá

Período
1 de março a 31 Dezembro de
2019

Publique-se

Dili,15 de abril de 2019
Publique-se
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Dili, 12 de abril de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Despacho n.º6046/2019/PCFP

Despacho No6045/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas no ofício de
referência n.o168/A.M.LIQUIÇÁ/III/2019,que solicitou a
autorizaçãode contrato de inspetor pre-escolar do município
de Liquiçá, pelo período de 01 de março até 31 de dezembro de
2019.
Considerando que nos termos do despacho 6122/2018/PCFP,
autorizou-se a contratação do pessoal para o inspetor préescolar daquele município até 31 de dezembro de 2018.
Considerando que o contrato é o acordo bilateral pelo qual é
contratada uma pessoa não integrada no quadro legal para a
satisfação de uma necessidade transitória com caráter de
subordinação, sendo de duração determinada, segundo o
artigo 27.o do Estatuto da Função Pública;
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
realizar os recrutamentos, nomeações e promoções no setor
público, nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 5.o da Lei n.o
7/2009, de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando as alíneas a) e b) do n.o 1 do artigo 46.o do
Série II, N.° 19

Considerando as informações apresentadas no ofício de
referência 42/DGAF-MESCC/III/2019, que solicitou o
pagamentode subsídio académico aos docentes do IPB, desde
março de 2018.
Considerando o disposto no n.o 1 do artigo 18.o do DecretoLei 45/2016, de 9 de novembro, que remete para a aplicação do
regime jurídico respeitante à carreira docente universitária,
quanto à remuneração transitória do pessoal docente do IPB.
Considerando que os subsídios académicos são atribuídos a
todas as categorias profissionais da carreira do pessoal de
docente, à exceção dos assistentes, conforme o n.o 3 do artigo
44.o do Decreto-Lei 2/2018, de 24 de janeiro (segunda alteração
ao Estatuto da Carreira Docente Universitária).
Considerando o Decreto do Governo n.o 2/2015, de 14 de janeiro,
que aprovou os subsídios académicos e bónus de chefia e
complemento especial de aquisição de Material Técnico e
Científico ao pessoal docente.
Considerando que um acto pode ter eficácia retroativo quando
seja favorável para o interessado e não lese direitos ou
interesses legalmente protegidos de terceiros, desde que à
data a que se pretende remontar a eficácia do acto já existissem
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os pressupostos justificativos da retroatividade, nos termos
da alínea a) do n.o 2 do artigo 46.o do Decreto-Lei 32/2008, de 27
de Agosto.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
condições de emprego e respetivos benefícios, nos termos da
alínea j) do n.o 1 do artigo 5.oda Lein.o 7/2009, de 15 de julho.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidenteda Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
delegação acima referida, decide:
1. Autorizar o pagamento retroativodo subsídio académicodos
docentesdo IPB, desde março de 2018,como adiante:

Considerandoque compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respetivas penas, nos termos da alínea h) do n.o1 do artigo
5 da lei anteriormente citada.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previsto no artigo 15o da Lei n.º 7/
2009, de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública e
com base na decisão n.o 1897/2016/CFP decide:
REINTEGRAR FilipeJoaquim Henrique aos quadros da Função
Pública, determinando o seu retorno ao Ministério da Justiça,
com os efeitos desde 06 de abril de 2019.
Publique-se.

Díli,23 de abril de 2019.
NOME
Pedro de Deus
Gaspar Ferreira Vicente
Celestino Gonçalves Talo Mali
Claudio Filipe Ximenes

CATEGORIA
Leitor Junior C5
Leitor Junior C5
Leitor Junior C5
Leitor Junior C5

SUBSÍDIO
$175.00
$175.00
$175.00
$175.00

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

2. Autorizar o pagamento retroativo de complemento especial
de aquisição de Material Técnico e Científico dos docentes
do IPB, desde março de 2018, como adiante:
NOME
Domingos Cruz Pinto
Jeremias
Sarmento
Lopes
Danina Nunes
Abilio dos Santos
Alexandre Marques
Elfrido Elias Tita

CATEGORIA
Assistente Junior D2
Assistente Junior D2

Complemento
$52.50
$52.50

Assistente
Assistente
Assistente
Assistente

$52.50
$52.50
$52.50
$52.50

Junior
Junior
Junior
Junior

D2
D2
D2
D2

Publique-se.

Despachon.o6048/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas no ofício 0213/
MEJD-DJAF/IV/2019, sobre o Alfredo Barreto Godinho, a quem
foi convertido já como funcionário permanente em 2011, sob a
decisão 271/2011/CFP, no entanto até a data o mesmo é
registado como funcionário contratado.

Díli, 15 de abril de 2019
Considerando que é necessário fazer o ajustamento do estatuto
de funcionário em causa de contratado para permanente.
Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

Despachon.o6047/2019/PCFP

Considerando que cabe à Comissão da Função Pública decidir
sobre as práticas administrativas e de gestão no sector público,
nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009,
de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública.

Considerando as informações apresentadas no ofício 196/GDG/
MJ/IV/2019, do Ministério da Justiça, sobre a reintegração do
funcionário após o período da pena de suspensão, a qual foi
aplicada sob a decisão 3109/2019/CFP.

Considerando ainda que é da competência da Comissão da
Função Pública realizar os recrutamentos, nomeações e
promoções no setor público, conforme a alíea a) do n.o 2 do
artigo 5.o da lei acima citada.

Considerando que o funcionário cumpriu a pena de suspensão
desde 22 de fevereiro a 5 de abril e necessita de ser reintegrado
ao quadro da funçãopública da instituiçãoonde se integra.

Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.

Considerando que cabe à Comissão da Função Pública decidir
sobre as práticas administrativas e de gestão no sector público,
nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009,
de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública.

Assim, o presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previsto no artigo 15o da Lei n.º 7/
2009, de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública e
com base na decisão n.o 1897/2016/CFP decide:
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1.

Ajustar o estatuto de Alfredo Barreto Godinho como
funcionário permanente do quadro da Função Pública do
Ministério da Educação Juventude e Desporto;

2. Informar o SCFP para atualizar os dados no SIGAP.
Publique-se.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre a cessação da relação de trabalho da Função
Pública, nos termos da lei acima citada;

Despacho n.º 6049/2019/PCFP
Considerando a informação do ofício 240/DGAF/MEJD/IV/
2019, de 9 de abril, do Ministério da Educação, Juventude e
Desporto, que solicitou o pagamento de subsídio de área
remota aos funcionários.
Considerando a Decisão n.o 549/2012, de 08 de Novembro, da
CFP que aprovou a lista das localidades remotas, muito remotas
e extremamente remotas.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
emitir decisões sobre os termos e condições de emprego na
Função Pública, nos termos da Lei n.o 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que dispõe o artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 20/
2010, de 01 de Dezembro, sobre a atribuição do suplemento
salarial por trabalho em local remoto ou de difícil acesso.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, a Comissão da Função Pública, no uso das
competências próprias previstas no artigo 15.o da Lei n.º 7/
2009, de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a decisão acima, decide:
DETERMINAR o pagamento de suplemento salarial por
trabalho em local muito remoto ou de difícil acesso previsto
no artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 20/2011, de 01 de dezembro,
sobre o Regime dos Suplementos Remuneratórios da
Administração Pública, dos seguintes funcionários do
Ministério da Educação, Juventude e Desporto, com os efeitos
a partir de 01 de janeiro de 2019:
Escola e Município
EBC OssolequinmetaBuilo

Publique-se.
Díli, 16 de abril de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Série II, N.° 19

Considerando o requerimento de exoneraçãodo funcionáriodo
quadro de pessoal da Função Pública, encaminhado pelo ofício
145/DGSO-SEPC/2019, de 10 de abril, do Ministério do Interior
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no setor
público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o
7/2009, de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública;

Díli,16 de abril de 2019.

Nome
Martinho da Silva

Despacho nº 6050/2019/PCFP

Localidade
remota

Percentual
15%

Considerando o que dispõe o n.o 1 do artigo 116.o e o n.o 1 e 2
do artigo 117.o ambos do Estatuto da Função Pública;
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substitut legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP;
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.o 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
decisão acima citada, decide:
EXONERAR Juvinal Reis Cardoso da categoria de Assistente
Grau F do quadro de pessoal da Função Pública, que exerce no
Ministério do Interior, com os efeitos a partir 4 de abrilde 2019.

Publique-se

Díli, 16 de abril de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Despacho n.º6051/2019/PCFP
Considerando a informação do ofício n.o176/Gab-DE/HNGV/
IV/2019, do Hospital Nacional Guido Valadares, que solicitou
o pagamento de suplemento de turno aos funcionários que
prestaram trabalhos em regime de turno.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
emitir decisões e orientações sobre os termos e condições de
trabalho no setor público, de acordo com a alínea f) do n.o 2 do
artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão
da Função Pública;
Considerando o artigo 8.o do Decreto-Lei 20/2010, de 1 de
dezembro, que define as condições sobre os suplementos para
o trabalho por turnos.
Considerando que cabe à Comissão da Função Pública
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aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
condições de emprego e respetivos benefícios, nos termos da
alínea j) do n.o1 do artigo 5.o da Lei 7/2009, de 15 de Julho, que
cria a CFP.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
número 1897/2016/CFP.
Assim,o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de
julho,conjugadas com as definidas na decisão acima citada,
decide:
AUTORIZAR o pagamento dos suplementos de trabalho por
turno,aos profissionais de saúde no HNGV, nos termos
previstos no Decreto-Lei 20/2010, de 1 de dezembro,nomês de
fevereiro de 2019, conforme a lista apresentada pelo HNGV no
ofício n.o176/Gab-DE/HNGV/IV/2019.
Publique-se
Díli, 16 de abril de 2019.

Despachon.o6053/2019/PCFP
Considerando que cabe à Comissão da Função Pública decidir
sobre as práticas administrativas e de gestão no sector público,
nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando também que compete à Comissão da Função
Pública decidir relativamente às licenças, nos termos do
Decreto-Lei n.º 21/2011, de 08 de Junho, que altera o DecretoLei n.o 40/2008, de 29 de Outubro, sobre Regime das Licenças
e das Faltas dos Trabalhadores da Administração Pública.
Considerando a informação apresentada sob o ofício n.o16/
GDGSC/MSS/2019, de 9 de abril, sobre o término do período
da licença concedida ao funcionáriopelo despacho 3755/2017
ea sua reintegraçãoaos quadros da Função Pública;
Assim, o presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências próprias previsto no artigo 15o da Lei n.º 7/
2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública e
com base na decisão n.o 1897/2016/CFP decide:
REINTEGRAR a TP D Ana Esperança Sarmento Freitas, aos
quadros da Função Pública, determinando o seu retorno aos
quadros do MSSI, a partir de 3 de abril de 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Publique-se.
Despacho nº6052/2019/PCFP
Díli,16 de abril de 2019.
Considerando a informação apresentada no ofício n.o95/MOP/
IGE-IP/IV/2019, de 8 de abril, do Instituto de Gestão de
Equipamentos I.P., sobre o retorno dos funcionários
destacados.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Considerando o disposto no artigo 33.oda Lei n.o 8/2004 de 16
de junho, com a redação dada pela Lei n.o 5/2009, de 15 de
julho, que aprovou o Estatuto da Função Pública.
Despacho N.o6054/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei número 7/2009, de 15
de julho.
Considerando a decisão n.o 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal os poderes da CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão acima citada, decide:
Cessar o destacamento na RAEOA dos seguintes funcionários
do IGE I.P. e determinar o retorno ao IGE I.P. a partir de 1 de
março de 2019:
TA E Marcelino dos Santos Babo
TA E Pedro Amaral
Publique-se.
Dili, 16 de abril de 2019
Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Série II, N.° 19

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando as informações apresentadas pelo ofício 10/
DNRH-DGAF/2019, de 8 de março, do MTCI;
Considerando que existem indícios da práticade infração
disciplinar por parte de funcionário da respetiva Instituição;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;
Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:
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1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta da TA E Aurita Cristóvão, do MTCI;

Despacho N.o6056/2019/PCFP

2. Designar o Diretor Nacional de Disciplina Ética e
Procedimento Administrativo do Secretáriado da Comissão
da Função Pública como instrutor do processo.

Considerando os termos e condições definidas na orientação
19/CFP/2018, que aprova o procedimento de requerimento de
licenças sem vencimentos, com vencimentos e licenças
especiais.

Publique-se

Dili, 16 de abril de 2019

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

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Considerando que compete à Comissão da Função Pública
conceder as licenças, nos termos do Decreto-Lei N° 21/2011,
de 8 de junho.
Considerando o que dispõe o número 1 do artigo 55° do
Estatuto da Função Pública;

Despacho N.o6055/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando as informações apresentadas pelo ofício 12/
DNRH-DGAF/2019, de 8 de março, do MTCI;
Considerando que existem indícios da práticade infração
disciplinar por parte de funcionário da respetiva Instituição;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;
Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:
1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta do TA E Mário Osvaldo Soares Hi da Silva, do
MTCI;

Considerando o Despacho nr. 3594/2016, de 19 de dezembro,
que concedeu licença sem vencimentos aos funcionários
públicos nomeados para o Conselho de Administração da
APORTIL I.P.;
Considerando que os funcionários nomeados para cargos de
natureza política têm direito a licença especial sem vencimentos
com a duração do seu mandato;
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei N° 7/2009, de 15 de julho,
conjugada com a decisão de delegação acima, decide:
RETIFICAR o Despacho3594/2016, de 19 de dezembro, para
conceder licença especial sem vencimentosao TS Grau B
Constantino Ferreira Soares e TPGrau C Adelina Andrade de
Jesus, a partir de 1 de março de 2016 e enquanto exercerem
mandato como membros do Conselho de Administração da
APORTIL I.P.
Publique-se.

Dili, 17 de abril de 2019
2. Designar o Diretor Nacional de Disciplina Ética e
Procedimento Administrativo do Secretáriado da Comissão
da Função Pública como instrutor do processo.
Publique-se

Dili, 16 de abril de 2019

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP
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Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP
Despacho nº 6057/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas pelo SCFP, sobre
o afastamento da funcionária do serviço em razão da licença
de maternidade.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei número 7/2009, de 15
de julho.
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Considerando que a Lei 12/2016, de 14 de novembro e sua
regulamentação posterior determina que a remuneração da
trabalhadora durante a licença de maternidade é assegurada
pelo Regime Contributivo de Segurança Social.

2. DETERMINAR que o SCFP comunique a suspensão dos
vencimentos ao INSS para efeitos de pagamento do
benefício correspondente pela Segurança Social.
Publique-se.

Considerando a decisão 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes da CFP.
Dili, 22 de abril de 2019.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de
julho,conjugada com a decisão acima citada, decide:

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

1. CANCELAR o pagamento da remuneração da TP D Yani
Maria Amaral, do SCFP,durante o período desde 15 de abril
a 22 de julho de 2019, em razão da concessão de licençamaternidade.
2. DETERMINAR que o SCFP comunique a suspensão dos
vencimentos ao INSS para efeitos de pagamento do
benefício correspondente pela Segurança Social.
Despacho N.o6059/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respetivas penas disciplinares, nos termos da alínea h) do
n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a
Comissão da Função Pública;

Publique-se.

Dili, 22 de abril de 2019.

Considerando o relatório do GIA da Comissão da Função
Pública;

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Considerando que existem indícios da práticade infração
disciplinar por parte de funcionário do Centro Nacional de
Formação ProfissionalBecora;

Considerando as informações apresentadas pelo SCFP, sobre
o afastamento da funcionária do serviço em razão da licença
de maternidade.

Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, em razão da delegação contida na
deliberação n.o 35/2017, de 20 de Novembro, da Comissão da
Função Pública;

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

Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de Julho, que cria a Comissão da Função Pública,
conjugada com a deliberação de delegação acima citada, decide:

Considerando que a Lei 12/2016, de 14 de novembro e sua
regulamentação posterior determina que a remuneração da
trabalhadora durante a licença de maternidade é assegurada
pelo Regime Contributivo de Segurança Social.

1. Determinar a abertura de processo disciplinar para investigar
a conduta deLourenço da Silva Gusmão, funcionário do
Centro Nacional de Formação Profissional Becora;

Despacho nº 6058/2019/PCFP

Considerando a decisão 1897/2016/CFP, que delegou ao
Presidente ou ao seu substituto legal, os poderes da CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de
julho,conjugada com a decisão acima citada, decide:
1. CANCELAR o pagamento da remuneração da TS B Maria
da Costa Oliveira, do SCFP,durante o período desde 22 de
abril a 25 de julho de 2019, em razão da concessão de licençamaternidade.
Série II, N.° 19

2. Designar o Diretor Nacional de Disciplina Ética e
Procedimento Administrativo do Secretáriado da Comissão
da Função Pública como instrutor do processo.
Publique-se
Dili, 24 de abril de 2019

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP
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Despacho N.o6060/2019/CFP
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
instaurar, conduzir e decidir processos disciplinares e aplicar
as respectivas penas, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo
5.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de Julho, que cria a Comissão da
Função Pública;
Considerando a lista presença dos funcionários submetida
sob o ofício de referência 172/DGSC/MAE/IV/2019 do
Ministério da Administração Estatal;
Considerando que importa apurar se existem indícios de
infração disciplinar praticada por funcionários públicos;
Considerando que compete ao Comissário Disciplinar da
Comissão da Função Pública a investigação e instalação de
procedimento administrativo disciplinar, em razão da delegação
de competência contida na Deliberação n.o 35/2017, de 20 de
novembro, da Comissão da Função Pública;
Assim, o Comissário Disciplinar da Comissão da Função
Pública, no uso das competências previstas na Lei n.o 7/2009,
de 15 de julho, que cria a Comissão da Função Pública, decide:
1.

Determinar uma investigação preliminar sobre os fatos
acima apontados, para apurar a conduta de Severino
Guterres de Jesus, funcionário do quadro deMAE;

2. Designar o Inspetor do SCFP como instrutor do processo.
Publique-se,

Dili, 24de abril de 2019.

António Freitas
Comissário Disciplinar da CFP

Despacho n.º6061/2019/PCFP
Considerando as informações apresentadas no ofício0245/
RDTL/DGAF-MEJD/IV/2019, que solicitou o pagamento de
subsídio aos formadores do INFORDEPE,pelo período de
janeiro até junho de 2019, a quem antes foram autorizadas já os
pagamentos, sob o despacho n.o 5948/2019/PCFP.
Considerando o Decreto do Governo n.o 15/2016, de 9 de
novembro, que aprovou incentivos especiais a educadores da
educação pré-escolar e professores do Ensino Básico e
Secundário no âmbito do Desenvolvimento do Currículo e da
Formação Contínua e Especializada de Docentes.
Considerando as disposições dos números 3 e 4 do artigo 4.o
do Decreto do Governo n.o 15/2016, de 9 de novembro.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
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decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
aconselhar o Governo sobre a remuneração e os termos e
condições de emprego e respetivos benefícios, nos termos da
alínea j) do n.o 1 do artigo 5.oda Lei anteriormente citada.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, nos termos da decisão
1897/2016/CFP.
Assim, o Presidenteda Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei n.º 7/2009, de 15 de julho,
que cria a Comissão da Função Pública, conjugada com a
delegação acima referida, decide:
AUTORIZAR o pagamento do subsídio de formador e o
acréscimo com base na habilitação académica, nos termos dos
n.o3 e 4 do artigo 4.o do Decreto do Governo n.o 15/2016, de 9
de novembro,pelo período de janeiro até junho de 2019, aos
formadores do INFORDEPE, como adiante:

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Nome
Afonso Silva da Cruz
Agostinho Ulan
Augusta da Costa
Crispin Lopes Moniz
Cristina dos Reis de Ataíde
Esperanca do Carmo Barreto
Floriano Guterres da Silva
Jorge Alves Soares
Maria Barreto
Maria L. de Araújo Corte Real
Maria M da Costa Ximenes
Marino C da Costa Tavares
Mateus Soares Pinto
Natália de J. de Sá Benevides
Samuel de Araújo
Venâncio Tilman
Viriato dos Santos Fraga
Antonia F. da Conceição
Manuel Ferreira
Maria Madalena Lopes
Miguel Moniz Pires
Nuhar Maria dos Santos
Casimiro da Costa
Catarina de Sousa Guterres
João Reis da Cruz
Ana Maria Pereira
Augusto Henriques
Diogo Sávio
Domingas dos Reis Costa
Felismino A.C. do Rosário
Emerenciana Inês dos Santos
Gabriel Manek
Maria Ester Cardoso Jaques Fernandes
Martinus de Araújo
Mateus António Ximenes
Waldio da Costa Monteiro
Amaro da Costa
Anastácio Lemos Soares
Antero M. da Costa Fernandes
Celina José Freitas
Emiliano dos Santos
Filomena da Costa Nunes
Francelina da Costa Laode
Francisca Martins Belo
Gabriela Cipriana Guterres
Graciana Pereira Soares
Hélio Faria Guterres
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Subsídio
Formador
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%

Acréscimo
habilitação
académica
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Noemia da Silva Manuel Leite
Aquilino Mau Tema Rosário
Bonciano Hornay
Domingos Martins
Heldera G. Cortereal e Silva
José António Gusmão Cabral
Maria de Jesus Barreto
Maria de Fátima Aleixo
Aderito R. da Costa Freitas
Amandio Mendonça
Gabriel L. Ribeiro da Cruz
Longuinhos da Silva
Maria Manuela Gusmão
Maria Yasinta Aso Nuba
Victor Brito

45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

b) Higino Soares, do TR– Vogal
c) Anita Tavares Ribeiro de Jesus, da CFP –Vogal.
2. Cabe ao Presidente do Júri indicar, dentre especialistas,
mais um membro do júri de acordo com a especialidade
técnica da posição
3. Determinar a abertura do concurso.
Publique-se
Díli, 23 de abril de 2019.

Faustino Cardoso Gomes
Presidente da CFP

Publique-se.
Díli, 23 de abril de 2019

Faustino Cardoso Gomes
Presidenteda CFP

Despacho nº 6062/2019/PCFP
Considerando a informação do ofício de referência 91/DG-TR/
IV/2019, do Tribunal de Recurso,que solicitou a constituição
do painel de júri para o processo de seleção por mérito para os
cargos de chefia daquela instituição.
Considerando que compete à Comissão da Função Pública
decidir sobre as práticas administrativas e de gestão no sector
público, nos termos do artigo 6.o da Lei n.o 7/2009, de 15 de
julho, que cria a Comissão da Função Pública.
Considerando que os membros do painel de júri são designados
pela CFP, nos termos do n.o 1 do artigo 13.o do Decreto-Lei 22/
2011, de 8 de junho.
Considerando as regras e condições para a constituição e
composição do painel de júri no processo de recrutamento,
seleção de pessoal e promoção no âmbito da Administração
Pública, contida na ORIENTAÇÃO N.o 11/CFP/2017.
Considerando as competências da CFP delegadas ao
Presidente ou ao seu substituto legal, contida na alínea b) da
decisão 1897/2016/CFP.
Assim, o Presidente da Comissão da Função Pública, no uso
das competências previstas na Lei nº 7/2009, de 15 de julho,
decide:
1. FIXAR a composição dos membros do painel de júri para o
processo de seleção por mérito aos cargos dechefia do
Tribunal de Recurso como adiante:
a) Cornélio dos Santos da Silva, do TR - Presidente do
Júri
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