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RESOLUÇÃO N.º: 04/  CSMJ/2018

de 01 de Março

Ao abrigo do disposto no número 4 do artigo 28º do Estatuto
dos Magistrado Judiciais, aprovado pela Lei nº 8/2002, de 20
de Setembro, com alterações introduzidas pela Lei nº 11/2004,
de 29 de Dezembro, o Conselho Superior de Magistratura
Judicial, reunido, aprova o

REGULAMENTO  DA  PROMOÇÃO
DOS  JUIZES  DE  DIREITO

SECÇÃO I
Disposições Gerais

Artigo 1º
(Objeto e âmbito de aplicação)

O presente Regulamento estabelece as regras de promoção
dos juízes de direito de 3ª classe a juízes de direito de 2ª classe
e de juízes de direito de 2ª classe a juízes de direito de 1ª classe.

Artigo 2º
(Promoção na carreira)

1.   São promovidos a juiz de direito de 2ª classe os juízes de
direito de 3ª classe, com pelo menos três anos de exercício
na classe e a classificação mínima de “Bom”.

2.   São promovidos a juiz de direito de 1ª classe os juízes de
direitode 2ª classe, com pelo menos quatro anos de exercício
na classe e a classificação mínima de “Bom”.

3.   Nos termos do art. 27º, nº2, do Estatuto dos Magistrados
Judiciais, a promoção a que se refere o número anterior,
está ainda sujeita à prestação de provas específicas.

Artigo 3º
(Tempo de serviço para promoção)

1.  Só os magistrados judiciais de nomeação efetiva podem
participar em concurso de promoção.

2.  O Conselho Superior da Magistratura Judicial comunica
aos magistrados judiciais com nomeação efetiva, a data a
partir da qual conta o tempo de serviço para efeitos de
concurso de promoção.

3.   O tempo de serviço retroage à data da nomeação na carreira
ou classe.

Artigo 4º
(Nomeação do júri)

1.  Compete ao Conselho Superior da Magistratura Judicial
nomear o júri do concurso de promoção.
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2.   Compete ao júri organizar o processo de candidaturas,
avaliação e classificação dos concorrentes.

Artigo 5º
(Composição do júri)

1.   O júri do concurso é constituído por quatro membros, com
a seguinte composição:

a) O Presidente do júri – o Presidente do Supremo Tribunal
de Justiça, na qualidade de presidente do Conselho
Superior da Magistratura Judicial;

b) Um vogal, magistrado, do Conselho Superior da
Magistratura Judicial;

c) Um inspetor judicial;

d) Um representante, magistrado, do Centro de Formação
Jurídica.

2.   O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, na qualidade
de presidente do Conselho Superior da Magistratura
Judicial, em situação de impedimento, será substituído pelo
Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura
Judicial, que presidirá ao júri.

3.   O júri para o concurso dos juízes de direito da 3ª classe a
juízes de direito de 2ª classe, pode ser composto apenas
com os membros referidos nas alíneas a), b) e c) do nº1.

Artigo 6º
(Abertura de concurso)

1.  Compete ao Conselho Superior da Magistratura Judicial
proceder à abertura do concurso de promoção, com a
indicação das respetivas vagas, por meio de um aviso
publicado no Jornal da Republica.

2.   O prazo de validade do concurso de promoção é de três
anos, a contar da data da publicação da respetiva lista de
graduação final no Jornal da República.

3.  Os requerimentos, com os documentos que os devam
instruir, são apresentados no prazo de 20 dias, contado da
data de publicação do aviso a que se refere o nº1.

Artigo 7º
(Conteúdo do aviso)

Do aviso do concurso de promoção deve constar obrigatoria-
mente:

1.    Para o concurso dos juízes de direitoda 2ª classe a juízes de
direito de 1ª classe:

a) A categoria e o número de vagas;

b) O prazo de validade do concurso para o provimento
das vagas existentes e das que vierem a existir durante
a validade do mesmo;

c) Os requisitos gerais e específicos para a categoria a
que se refere o aviso;

d) A natureza do concurso;

e) Os fatores a valorizar;

f) A constituição do júri;

g) A indicação do local onde se deverá entregar o requeri-
mento de candidatura e a respetiva documentação, bem
como o local onde serão afixadas as listas dos admitidos
e excluídos;

h) A especificação da documentação que deverá acom-
panhar o requerimento de candidatura;

i) A especificação das matérias que poderão ser
abordadas nas provas específicas;

j) A forma e o prazo para a apresentação da candidatura.

2.    Para o concurso dos juízes de direito da 3ª classe a juízes
de direito de 2ª classe:

a)  A categoria e o número de vagas;

b) O prazo de validade do concurso para o provimento
das vagas existentes e das que vierem a existir durante
a validade do mesmo;

c) Os requisitos gerais e específicos para a categoria a
que se refere o aviso;

d) A natureza do concurso;

e) A constituição do júri;

f) A indicação do local onde se deverá entregar o
requerimento de candidatura.

SECÇÃO II
Promoção de juízes de direito de 3ª classe a juízes de

direito de 2ª classe

Artigo 8º

1.   Terminado o prazo para a apresentação das candidaturas, o
júri procede à sua verificação, avaliação e classificação
por ordem decrescente de valência, tendo como base a
última classificação ao serviço, a antiguidade e o registo
disciplinar.

2.   Os concorrentes apurados são nomeados pelo Conselho
Superior de Magistratura Judicial para a categoria a que se
candidataram.

SECÇÃO III
Promoção de juízes de direito de 2ª classe a juízes de

direito de 1ª classe

Artigo 9º

(Publicação de lista)
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1.    A lista provisória dos concorrentes admitidos é publicada
em edital afixado no Conselho Superior de Magistratura
Judicial e na sede dos Tribunais Judiciais.

2.    A lista de graduação final dos concorrentes é publicada no
Jornal da Republica e será também publicada em edital
afixado no Conselho Superior de Magistratura Judicial e
na sede dos Tribunais Judiciais.

Artigo 10º
(Reclamação sobre exclusão do concurso)

1.  Da lista provisória cabe reclamação para o Presidente do
júri, a interpor no prazo de 10 dias contados da data da
publicação da lista, que decidirá no mesmo prazo.

2.  Desta decisão cabe recurso para o plenário do Conselho
Superior da Magistratura Judicial no prazo de 15 dias, que
decidirá em última instância.

3.   O recurso tem efeito meramente devolutivo.

SUBSECÇÃO I
Provas Específicas e fatores de ponderação

Artigo 11º
(Conteúdo)

1.  As provas específicas serão constituídas por uma
apresentação oral do currículo, seguida da solução de uma
hipótese jurídica apresentada pelo júri.

2.  As matérias de cada jurisdição, que poderão integrar a
hipótese jurídica a que se refere o numero anterior, bem
como a respetiva legislação, deverão ser devidamente
delimitadas no aviso de abertura do concurso.

Artigo 12º
(Fatores de ponderação)

1.   Constituem fatores de ponderação:

a) A nota final de licenciatura:

1.   de 10 e 11 valores – 1 (um) ponto

2.   de 12 e 13 valores – 2 (dois) pontos

3.   de 14 e 15 valores – 4 (quatro) pontos

4.   igual ou superior a 16 valores – 5 (cinco) pontos

b) A nota da ultima inspeção, com uma ponderação entre
40 (quarente) e 70 (setenta) pontos;

c) A falta de registo disciplinar do concorrente – 1 (um)
ponto

d) O registo disciplinar é ponderado negativamente com
dedução, em função da sua gravidade, até ao máximo
de 20 (vinte) pontos (negativos), incluindo situações
de extinção da sanção disciplinar pelo decurso do

período de suspensão, ainda que com declaração de
caducidade.

e) A prova específica com ponderação entre 20 (vinte) e
50 (cinquenta) pontos.

f) Trabalhos científicos publicados, incluindo em revista
de formato eletrónico, com ponderação entre 0 (zero) e
5 (cinco) pontos, não se englobando nesta categoria
os trabalhos que correspondam ao exercício específico
da função, nem os apresentados para a obtenção de
títulos académicos (mestrado ou doutoramento),
tomando -se em consideração a natureza dos trabalhos,
a especificidade das matérias, a qualidade e o interesse
científico e o modo de exposição e de abordagem das
matérias tratadas;

g) A idoneidade dos requerentes para o cargo a prover,
com ponderação entre 40 (quarenta) e 100 (cem)
pontos;

1.   São critérios de valoração de idoneidade:

i) O prestígio profissional e cívico correspondente
ao exercício específico da função, tendo em
consideração, designadamente, a contribuição
para a melhoria do sistema de justiça, para a
formação nos tribunais de novos magistrados e
a dinâmica revelada nos lugares em que exerceu
funções; a independência, isenção e dignidade
de conduta; a serenidade e reserva com que
exerce a função; a capacidade de relaciona-
mento profissional, com ponderação entre 10
(dez) e 20 (vinte) pontos;

ii) O nível dos trabalhos forenses apresentados,
tendo em conta os conhecimentos e o domínio
da técnica jurídica revelados na resolução dos
casos concretos; a capacidade de apreensão
das situações jurídicas em apreço; a capacidade
de síntese na enunciação e resolução das
questões; a clareza e simplicidade da exposição
e do discurso argumentativo; e a capacidade de
convencimento decorrente da qualidade e
originalidade da argumentação crítica utilizada
na fundamentação das decisões, com
ponderação entre 20 (vinte) e 50 (cinquenta)
pontos;

iii) Produtividade e tempestividade do trabalho nos
Tribunais com base na apreciação de elementos
estatísticos da ultima inspeção, com ponderação
entre 10 (dez) e 20 (vinte) pontos;

iv) O grau de empenho revelado pelo magistrado
na sua própria formação contínua e atualizada e
na adaptação às modernas tecnologias, com
ponderação entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos;

Artigo 13º
(Graduação dos concorrentes)

1.   Após a realização da prova específica, o júri procederá à
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quantificação dos fatores a que se refere o artigo anterior e elaborará a lista de graduação, remetendo o respetivo relatório
ao Conselho Superior de Magistratura Judicial para homologação.

2.   Os concorrentes são colocados na lista a que se refere o número anterior por ordem decrescente de pontuação.

Artigo 14º
(Regras de desempate)

Para efeitos de graduação de concorrentes com a mesma pontuação,terá preferência sucessivamente:

a)  O que tiver obtido melhor classificação nas provas específicas;

b)  O que tiver melhor classificação de serviço na ultima inspeção;

c)   O que for mais antigo na carreira da magistratura judicial.

Artigo 15º
(Reclamações)

1.  Os concorrentes poderão reclamar da graduação final reclamação para o Presidente do júri, a interpor no prazo de 10 dias
contados da data da publicação da lista, que decidirá no mesmo prazo.

2.   Da decisão a que se refere o numero anterior, cabe recurso para o plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial,
no prazo de 15 dias, que decidirá em última instância.

3.   O recurso tem efeito meramente devolutivo.

Artigo 16º
(Distribuição de vagas)

No preenchimento de vagas e sem prejuízo dos fatores de ponderação, os juízes de direito mais antigos gozam de precedência
sobre os mais novos.

SECÇÃO IV
Disposição Finais

Artigo 17º
(Casos omissos)

1.   As insuficiências e dúvidas suscitadas, serão supridas e decididas por despacho do Presidente do Conselho Superior de
Magistratura Judicial.

Artigo 18º
(Entrada em vigor)

O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação.

Aprovado em Dili,  no dia 01 de Março de 2018

Presidente do Tribunal de Recurso e
Presidente Conselho Superior de Magistratura Judicial

Deolindo dos Santos
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Deliberação n.º 1/2018, de 27 de Fevereiro
(Aprovação do Plano de Ação Anual para 2018)

Nos termos do disposto no artigo 164.º, n.ºs 1 e 2, da Constituição e nos artigos 13.º, alínea c), 26.º, e 60.º, n.º 1, alínea c), da Lei
n.º 9/2011, de 17 de Agosto (que aprova a Orgânica da Câmara de Contas do Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de
Contas), os juízes do Tribunal de Recurso, reunidos em Plenário, deliberam:

a)   Aprovar o Plano de Ação Anual para 2018, da Câmara de Contas;

b)  Ordenar a publicação deste Plano no Jornal da República e no site dos Tribunais.

Díli, 27 de Fevereiro de 2018

Os Juízes do Tribunal de Recurso,

Deolindo dos Santos (Presidente)

Guilhermino da Silva

Maria Natércia Gusmão Pereira
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Relação de Siglas e Abreviaturas 

Sigla / 
Abreviatura Descrição 

art. Artigo 
BPK Badan Pemeriksaan Keuangan (Indonésia) 
CdC Câmara de Contas 
CFP Comissão da Função Pública 
CGE Conta Geral do Estado 
CPLP Comunidade dos Países da Língua Portuguesa 

DL Decreto-Lei 
EDTL Electricidade de Timor-Leste 

FI Fundo das Infraestruturas 
INTOSAI International Organization of Supreme Audit Institutions 

ISC Instituições Superiores de Controlo 
LOE Linhas de Orientação Estratégica 
n.º Número 
OE Objetivos Estratégicos 

OGE Orçamento Geral do Estado 

OISC / CPLP Organização das Instituições Superiores de Controlo da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa 

PDHJ Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça 
PET Plano Estratégico Trienal 

RAEOA Região Administrativa Especial de Oe-cusse Ambeno  
RPCGE Relatório e Parecer sobre a Conta Geral do Estado 
TSAFC Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas 

UAT Unidade de Apoio Técnico 
VIC Verificação Interna de Contas 
vs Versus 

ZEESM Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oe-cusse Ambeno e Ataúro 
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INTRODUÇÃO

A atividade da Câmara de Contas (CdC), Instituição Superior
de Controlo (ISC) de Timor-Leste, é desenvolvida tendo por
base os seus Planos Estratégicos Trienais (PET), a partir dos
quais são elaborados os seus Planos de Ação Anuais, onde
constam as ações de fiscalização a realizar anualmente.

As atividades a realizar em 2018, visam dar cumprimento às
competências legais da CdC, no que se refere, nomeadamente,
à fiscalização da legalidade e regularidade das receitas e das
despesas públicas, à apreciação sobre a boa gestão financeira
e à efetivação das responsabilidades por infrações financeiras
que venham a ser requeridas pelo Ministério Público.

O Plano de Ação Anual para 2018 visa estabelecer metas e
objetivos a alcançar ao longo do ano, sendo nele definidos,
ainda, as ações/atividades a desenvolver. Em Anexo, consta o
respetivo Quadro Lógico com a identificação: i) dos objetivos
específicos; ii) das atividades a desenvolver; iii) dos resultados
esperados e; iv) dos indicadores de desempenho.

Este Plano de Ação Anual é o último relativo à implementação
do PET 2016-2018, aprovado em Março de 2016, pelo que será
necessário, ao longo deste ano, proceder a uma avaliação do
trabalho realizado nos anos anteriores, e que servirá de base
ao processo de elaboração do novo PET para o triénio 2019-
2021.

Durante o ano de 2018 pretende-se, fundamentalmente,
concluir as auditorias e outras ações de controlo iniciadas em
anos anteriores e que, à data da aprovação deste Plano, se
encontram, ainda, em curso.

I.   ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E RECURSOS

I.1.   Organização e funcionamento

A CdC funciona transitoriamente junto do Tribunal de Recurso
até à criação e entrada em funcionamento do Tribunal Superior
Administrativo, Fiscal e de Contas (TSAFC), sendo as funções
e competências atribuídas aos juízes do TSAFC exercidas pelos
juízes do Tribunal de Recurso.

Com a publicação do DL n.º 11/2016, de 11 de Maio, que altera
o DL n.º 34/2012, de 18 de Julho, que aprova a Orgânica dos
Serviços de Apoio dos Tribunais, o Departamento de Apoio
Técnico passou a ser constituído pelas seguintes quatro
Unidades de Apoio Técnico (UAT) especializadas:

Parecer sobre a Conta Geral do Estado;

Controlo prévio e concomitante;

 Controlo sucessivo;

Consultadoria e planeamento.

Atualmente, o Serviço de Apoio da CdC funciona com as
seguintes UAT - Unidade do Relatório e Parecer sobre a Conta

Geral do Estado (RPCGE), Unidade de Fiscalização Prévia e
Unidade de Auditoria.

I.2.  Recursos humanos

Para exercer as suas funções a CdC funciona com três Juízes
Conselheiros, onde se inclui o Presidente do Tribunal de
Recurso.

Para desenvolver as suas competências a CdC conta com os
Serviços de Apoio Administrativo do Tribunal de Recurso,
designadamente a Direção de Gestão Financeira e Patrimonial,
a Direção de Recursos Humanos e a Direção de Administração
e Protocolo.

No início do ano de 2018, o Serviço de Apoio da CdC conta
com 30 auditores nacionais e 1 internacional, estando prevista
a contratação, ao longo do ano, de mais dois auditores
internacionais, um dos quais para assumir o cargo de Auditor-
Coordenador.

A distribuição dos auditores por cada UAT é a seguinte: RPCGE
– 8 auditores; Fiscalização Prévia – 8 auditores; Auditoria – 15
auditores. Do total de Auditores em funções, 8 (26%) são do
sexo feminino.

Figura 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS POR GÉNERO 

 

I.3.    Recursos financeiros

Os recursos financeiros da CdC estão inscritos no orçamento
do Tribunal de Recurso, no qual se encontram incluídas as
dotações necessárias referentes aos Salários e Vencimentos,
Bens e Serviços, Capital Menor e o Capital de Desenvolvimento.

À data de aprovação deste Plano de Ação Anual não foi, ainda,
apresentado no Parlamento Nacional a proposta de Orçamento
Geral do Estado (OGE) para o ano de 2018, estando em vigor o
regime de duodécimos previsto na Lei n.º 13/2009, de 21 de
Outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira (LOGF).

Por esta razão, apresenta-se na Tabela seguinte, o valor do
OGE para o Tribunal de Recurso relativo ao ano de 2017, com
base no qual será aplicado o regime de duodécimos acima
mencionado.
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Tabela 1 – ORÇAMENTO DO TRIBUNAL DE RECURSO 
mil USD 

Categorias Despesa 

Salários e Vencimentos 2.082 
Bens e Serviços 1.510 
Transferências 0 
Capital Menor 0 
Capital e Desenvolvimento 0 

Total 3.592 
Fonte: OGE 2017 

I.   ESTRATÉGIA E OBJETIVOS

Na definição das ações/atividades da CdC para o ano de 2018, foram tidos em conta os Objetivos Estratégicos (OE) e as Linhas
de Orientação Estratégica (LOE) traçadas no PET 2016-2018 como se indicam a seguir:

II.1.  Objetivos estratégicos e linhas de orientação estratégica

Naquele Plano Estratégico foram definidos os seguintes OE e LOE, para o triénio 2016-2018.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

1. Contribuir para uma melhor 
gestão dos recursos públicos, 
com vista à promoção de uma 
cultura de integridade, 
responsabilidade e de 
transparência perante a 
Sociedade, exercendo uma ação 
dissuasora da ocorrência de 
fenómenos de corrupção. 

1.1. Apreciar e aperfeiçoar os relatórios e pareceres sobre a Conta Geral do 
Estado e relatórios dos órgãos controlo interno das entidades do Estado. 
1.2. Ampliar e Intensificar o controlo sobre a fiabilidade, fidedignidade e 
integralidade das demonstrações financeiras do sector público, através da 
realização de auditorias financeiras. 
1.3. Efetuar ações de controlo no âmbito do património do Estado, com vista a 
melhorar a sua gestão e a respetiva inventariação. 

1.4. Intensificar o controlo de arrecadação de receita do Estado, designadamente 
no que respeita ao combate à fraude e evasão fiscais. 

2. Melhoria e Aperfeiçoamento 
da qualidade, eficiência e 
eficácia do controlo financeiro 
exercido pela Câmara de Contas. 

2.1. Desenvolver e reforçar a sua organização e funcionamento internos, criando 
as condições para a operacionalização das suas fiscalizações, nomeadamente 
através da elaboração e aprovação de regulamentos e instruções. 

2.2. Formar e capacitar continuamente os técnicos nacionais nomeadamente os 
juízes e auditores não só nas matérias jurídico-financeiras mas, também outras 
matérias relevantes. 

2.3. Estabelecer a colaboração e cooperação com as entidades públicas com 
competências em áreas relevantes para a atividade, como sejam, a Comissão 
Anti-Corrupção, a Inspeção-Geral do Estado, e as Unidades de Auditoria Interna 
dos Ministérios. 
2.4. Desenvolver a colaboração com organizações internacionais como a 
INTOSAI e a OISC/CPLP e com outras instituições congéneres da Câmara de 
Contas no domínio bilateral e regional. 
2.5. Desenvolver o Balanço Social de forma a dar informação e de proceder 
interpretação de indicadores de gestão que possibilitem tomada de decisões e 
resolução de problemas que eventualmente possam surgir. 

2.6. Efetuar ações de disseminação de informação, tendo em vista sensibilizar e 
ampliar o conhecimento da sociedade em geral e particularmente das instituições 
públicas do Estado sobre o seu papel e a respetiva atuação. 

2.7. Desenvolver ação tendo em conta o plano estratégico traçado pela 
OISC/CPLP, onde a CdC se insere como membro. 

3. Efetuar e intensificar o 
controlo financeiro externo 
sobre os grandes fluxos 
financeiros e nos domínios de 
maior risco e desenvolver 
auditorias de gestão e de 
avaliação de resultados das 
políticas públicas desenvolvidas 
pelo Governo. 

3.1. Controlar as despesas de Capital e Desenvolvimento realizadas através do 
Fundo de Infraestruturas, Fundo Especial para Região Oe-cusse (RAEOA) e 
outros fundos que serão constituídos. 
3.2. Realizar auditorias no âmbito de Financiamento externo, nomeadamente 
empréstimos e ajuda externos. 
3.3. Realizar auditorias no âmbito da Contratação e da Execução de obras 
públicas, a nível ministerial e outras instituições beneficiadas do OGE. 

3.4. Desenvolver auditorias de gestão e de avaliação de resultados, tendo em 
vista os objetivos do Programa do Governo. 

 

Quadro 1 – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 
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II.2.    Objetivos operacionais

Para o cumprimento dos OE apresentam-se em seguida os Objetivos Operacionais e o modo como ambos se relacionam entre
si.

Quadro 1 – OBJETIVOS OPERACIONAIS VS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

III.   AÇÕES A DESENVOLVER

III. 1.  Ações de controlo iniciadas nos anos anteriores

Será dada continuidade às auditorias e verificações iniciadas em anos anteriores e que ainda estavam em curso no final de ano
de 2017, e que, por essa razão, transitam para o ano de 2018.

No âmbito da Fiscalização Orçamental e do Relatório e Parecer da Conta Geral do Estado

Auditorias ao Controlo dos Veículos do Estado junto do:’

Ministério das Finanças - Processo n.º 07/2016/AUDIT-S/CC;

Ministério da Agricultura e Pescas - Processo n.º 09/2016/AUDIT-S/CC;

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações - Processo n.º 10/2016/AUDIT-S/CC;

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE) 

 

1. Contribuir para uma 
melhor gestão dos 

recursos públicos, com 
vista à promoção de 

uma cultura de 
integridade, 

responsabilidade e de 
transparência perante a 
Sociedade, exercendo 

uma ação dissuasora da 
ocorrência de 
fenómenos de 

corrupção. 

2. Melhoria e 
Aperfeiçoamento 

da qualidade, 
eficiência e 
eficácia do 

controlo financeiro 
exercido pela 

Câmara de Contas. 

3. Efetuar e 
intensificar o controlo 

financeiro externo 
sobre os grandes 

fluxos financeiros e 
nos domínios de 

maior risco e 
desenvolver 

auditorias de gestão e 
de avaliação de 
resultados das 

políticas públicas 
desenvolvidas pelo 

Governo 

O
B

JE
C

TI
VO

S 
O

PE
R

A
C

IO
N

A
IS

 

1 Acompanhamento da 
Execução Orçamental X   

2 
Elaboração do Relatório e 
Parecer sobre Conta Geral do 
Estado 

X   

3 Acompanhamento do 
processo Orçamental de 2018 X   

4 Fiscalização Sucessiva X  X 
5 Fiscalização Concomitante X  X 
6 Fiscalização Prévia X   
7 Sensilibilização e divulgação 

sobre o papel da CdC   X  

8 

Elaboração e aprovação de 
regulamentos, instruções e 
outros instrumentos para o 
bom funcionamento da CdC 

 X  

9 Formação de pessoal  X  

10 

Acompanhar e participar nas 
atividades desenvolvidas pelas 
instituições internacionais 
congéneres e outras 

 X  
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Auditorias aos Adiantamentos de Dinheiro – ano de 2015 - junto do:

Ministério das Finanças - Processo n.º 08/2016/ AUDIT-S/CC;

Ministério do Turismo, Artes e Cultura - Processo n.º 11/2016/AUDIT-S/CC;

Ministério da Solidariedade Social - Processo n.º 13/2016/AUDIT-S/CC;

Ministério da Administração Estatal - Processo n.º 14/2016/AUDIT-S/CC.

No âmbito da Fiscalização Concomitante

Auditorias aos contratos não sujeitos a Fiscalização Prévia celebrados pelo:

Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente – ano de 2015 - Processo n.º 3/2015/AUDIT-C/CC;

Ministério do Turismo, Artes e Cultura – ano de 2015 - Processo n.º 4/2015/AUDIT-C/CC;

Ministério da Justiça – ano de 2015 - Processo n.º 5/2015/AUDIT-C/CC;

Ministério da Saúde – ano de 2015 - Processo n.º 6/2015/AUDIT-C/CC.

No âmbito da Fiscalização Sucessiva

Auditoria Financeira à Inspeção Alimentar e Económica - anos 2013 a 2016 – Processo n.º 1/2017/AUDIT-S/CC;

Auditoria Financeira ao Secretariado Técnico Pós-Comissão Acolhimento, Verdade e Reconciliação - anos de 2013 a 2016 -
Processo n.º 2/2017/AUDIT-S/CC;

Auditoria Financeira ao Parlamento Nacional - anos 2015 e 2016 - Processo n.º 3/2017/AUDIT-S/CC;

Auditoria Financeira à Região Administrativa Especial de Oe-cusse Ambeno (RAEOA) e Zona Especial de Economia Social
de Mercado de Oe-cusse Ambeno e Ataúro (ZEESM) – anos 2014 e 2015 – Processo n.º 02/2016/AUDIT-S/CC;

Auditoria de Seguimento à EDTL – ano de 2015 – Processo n.º 3/2016/AUDIT-S/CC;

Auditoria de Conformidade ao Projeto de Construção do Novo Edifício da Comissão da Função Pública (CFP) – 1.ª Fase –
anos de 2009 a 2015 – Processo n.º 05/2016/AUDIT-S/CC;

Auditoria de Conformidade à Execução Orçamental do Fundo das Infraestruturas (FI) – ano de 2015 – Processo n.º 06/2016/
AUDIT-S/CC.

Apresenta-se em seguida o grau de execução das auditorias em curso.

Quadro 1 – PONTO DE SITUAÇÃO DAS AUDITORIAS INICIADAS EM ANOS ANTERIORES 

N.º 
Ordem Ano N.º Processo Atividade 

A 31 Dez. 2017 

Fase da Auditoria 
(*) 

Grau de 
Execução da 

Auditoria 
Fiscalização Orçamental e Relatório e Parecer da Conta Geral do Estado 

1 

2016 

Processo n.º 
7/2016/AUDIT-S/CC 

Auditoria ao Controlo dos Veículos do Estado 
ao Ministério das Finanças – ano de 2015. 

Avaliação dos 
Resultados / 

Relato 
60% 

2 Processo n.º 8/2016/ 
AUDIT-S/CC 

Auditoria aos Adiantamentos de Dinheiro 
junto ao Ministério das Finanças – ano de 
2015. 

Avaliação dos 
Resultados / 

Relato 
60% 

3 Processo n.º 9/2016/ 
AUDIT-S/CC 

Auditoria ao Controlo dos Veículos do Estado 
ao Ministério da Agricultura e Pescas – ano 
de 2015 

Avaliação dos 
Resultados / 

Relato 
60% 

4 
Processo n.º 
10/2016/AUDIT-
S/CC 

Auditoria ao Controlo dos Veículos do Estado 
ao Ministério das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações – ano de 2015 

Relatório Final 85% 

5 
Processo n.º 
11/2016/AUDIT-
S/CC 

Auditoria aos Adiantamentos de Dinheiro 
junto ao Ministério do Turismo, Artes e 
Cultura – ano de 2015. 

Avaliação dos 
Resultados / 

Relato 
60% 
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6 

 

Processo n.º 
13/2016/AUDIT-
S/CC 

Auditoria aos Adiantamentos de Dinheiro 
junto ao Ministério da Solidariedade Social – 
ano de 2015 

Avaliação dos 
Resultados / 

Relato 
60% 

7 
Processo n.º 
14/2016/AUDIT-
S/CC 

Auditoria aos Adiantamentos de Dinheiro 
junto ao Ministério da Administração Estatal - 
ano de 2015 

Avaliação dos 
Resultados / 

Relato 
60% 

Fiscalização Sucessiva 

8 

2016 

Processo n.º 
2/2016/AUDIT-S/CC 

Auditoria Financeira à Região Administrativa 
Especial de Oe-cusse Ambeno (RAEOA) e 
Zona Especial de Economia Social de 
Mercado de Oe-cusse Ambeno e Ataúro 
(ZEESM) – anos de 2014 e 2015  

Avaliação dos 
Resultados / 

Relato 
75% 

9 Processo n.º 
3/2016/AUDIT-S/CC 

Auditoria de Seguimento à EDTL – ano de 
2015  Execução 50% 

10 Processo n.º 
5/2016/AUDIT-S/CC 

Auditoria de Conformidade ao Projeto de 
Construção do Novo Edifício da Comissão da 
Função Pública (CFP) – 1.ª Fase – anos de 
2009 a 2015 

Avaliação dos 
Resultados / 

Relato 
70% 

11 Processo n.º 
6/2016/AUDIT-S/CC 

Auditoria à Execução Orçamental do Fundo 
das Infraestruturas (FI) – ano de 2015  

Avaliação dos 
Resultados / 

Relato 
60% 

12 

2017 

Processo n.º 
1/2017/AUDIT-S/CC 

Auditoria Financeira à Inspeção Alimentar e 
Económica – anos 2013 a 2016 Execução 40% 

13 Processo n.º 
2/2017/AUDIT-S/CC 

Auditoria Financeira ao Secretariado Técnico 
Pós-Comissão Acolhimento, Verdade e 
Reconciliação – anos 2013 a 2016 

Avaliação dos 
Resultados / 

Relato 
60% 

14 Processo n.º 
3/2017/AUDIT-S/CC 

Auditoria Financeira ao Parlamento Nacional 
– anos 2015 e 2016 Execução 40% 

Fiscalização Concomitante 

15 

2015 

Processo n.º 
3/2015/AUDIT-C/CC 

Auditorias aos contratos não sujeitos a 
Fiscalização Prévia celebrados pelo 
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente 
- ano de 2015 

Avaliação dos 
Resultados / 

Relato 
65% 

16 Processo n.º 
4/2015/AUDIT-C/CC 

Auditorias aos contratos não sujeitos ao 
Visto do Ministério do Turismo, Arte e Cultura 
- ano de 2015 

Avaliação dos 
Resultados / 

Relato 
70% 

17 Processo n.º 
5/2015/AUDIT-C/CC 

Auditorias aos contratos não sujeitos ao 
Visto do Ministério da Justiça - ano de 2015 

Avaliação dos 
Resultados / 

Relato 
65% 

18 Processo n.º 
6/2015/AUDIT-C/CC 

Auditorias aos contratos não sujeitos ao 
Visto do Ministério da Saúde - ano de 2015 

Avaliação dos 
Resultados / 

Relato 
65% 

(*) Considerando as fases do Planeamento, Execução, Avaliação dos Resultados / Relato, Contraditório e Relatório (Final) 

Os Relatos de Auditoria relativos a ações de controlo iniciadas em anos anteriores e que constam da tabela anterior, deverão
ser concluídos e enviados para Contraditório, até 30 de Junho de 2018 (1.º semestre).

Para efeitos de monitorização e controlo sobre o grau de cumprimento da meta estabelecida no parágrafo anterior, será feita
uma avaliação intercalar logo após o final do 1.º semestre.

Quanto às verificações no âmbito de RPCGE que se iniciaram no ano de 2015 face à Conta Geral do Estado de 2014 ainda
transitam para o ano de 2018 as referentes ao Ministério de Saúde e ao Ministério de Comércio, Indústria e Ambiente.

III.2. Novas ações de controlo

As novas atividades para o ano de 2018 apresentam-se em seguida e encontram-se, também, discriminadas no Quadro Lógico
(em Anexo).

No âmbito da Fiscalização Orçamental e Relatório e Parecer da Conta Geral do Estado:
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Análise dos Relatórios de Execução Orçamental (1.º, 2.º e 3.º Trimestres de 2017 e 1.º Trimestre de 2018) e elaboração dos
respetivos relatórios de acompanhamento da execução orçamental;

Realização de ações preparatórias à emissão do RPCGE de 2017, junto do Ministério das Finanças e outros ministérios e
entidades públicas - a definir;

Realização de ação de acompanhamento das recomendações do RPCGE de 2016;

Elaboração do Relatório e Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2017;

No âmbito da Fiscalização Prévia.

Análise preparatória dos processos submetidos à Fiscalização Prévia (Visto);

No âmbito da Fiscalização Concomitante.

Nada a assinalar.

Em sede de Fiscalização Sucessiva.

Verificação Interna de Contas (VIC) – nada a assinalar;

Auditoria ao Parlamento Nacional - ano de 2017, solicitada por este órgão de soberania nos termos previsto no art. 12.º da
Lei n.º 9/2011, de 17 de Agosto, aprova orgânica da CdC;

Auditoria à Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) – anos 2010 a 2014;

Auditoria à Região Administrativa Especial de Oe-cusse Ambeno (RAEOA) – anos de 2016 e 2017;

Auditoria de Conformidade ao Projecto de Construção do Novo Edifício da Comissão da Função Pública – 2.ª Fase – anos
de 2016 até à sua conclusão.

Outras ações

Elaboração do Relatório Anual de Atividades do ano de 2017;

Participação em ações de formação a convite de Instituições Superiores de Controlo (ISC) e da OISC / CPLP;

Realização da X Assembleia Geral da Organização da ISC da CPLP em Díli;

Aprovação do Regulamento Interno da CdC;

Elaboração do “Balanço Social” da CdC relativo a 2017;

Elaboração do Plano de Ação Anual de 2019 e do PET para 2019-2021.
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ANEXO – Quadro Lógico 

PLANO  DE AÇÃO ANUAL DA CÂMARA DE CONTAS DE TIMOR LESTE - ANO 2018 

OBJETIVO GERAL: Garantir o Bom Desempenho da Câmara de Contas 
  

  Objetivo 
Específico LOE  Atividade Resultado esperado Indicador de 

desempenho 
Recursos 

necessários 
Resultados Esperados por Trimestre 

Até31/03 Até 30/06 Até 30/09 Até 31/12 

1 

A
co

m
pa

nh
am

en
to

 
da

 E
xe

cu
çã

o 
O

rç
am

en
ta

l 1.1 e 
1.2 

1.1 - Análise dos Relatórios de 
Execução Orçamental – (1.º, 2.º e 3.º 
Trimestres 2017) 

Análise concluída 
3 Relatórios de 

Acompanhamento da 
Execução Orçamental 

-  25% 25% 50% 

1.1 e 
1.2 

1.2 - Análise do Relatório de Execução 
Orçamental - (1.ºTrimestre 2018) Análise concluída 

1 Relatório de 
Acompanhamento da 
Execução Orçamental 

- - -  50% 

2 

El
ab

or
aç

ão
 d

o 
R

el
at

ór
io

 
e 

Pa
re

ce
r  

So
br

e 
a 

C
G

E 

1.1 e 
1.2 

2.1 - Realização de ações preparatórias 
à emissão do RPCGE de 2017, junto do 
Ministério das Finanças e outros 
ministérios/entidades - a definir 

Verificações efectivadas RPCGE de 2017 - - 50% 50% - 

1.1 e 
1.2 

2.2 - Realização de ação de 
acompanhamento das recomendações 
do RPCGE 2016 

Acompanhamento 
efetuado RPCGE de 2017 - - 25% 25% 50% 

1.1 2.3 – Redação, discussão e aprovação 
do RPCGE 2017 

Relatório e sua 
aprovação RPCGE 2017 - - 25% 50% 25% 

3 

Fi
sc

al
iz

aç
ão

 S
uc

es
si

va
 

1.2 3.1 - Auditoria ao Parlamento Nacional – 
ano de 2017 

Plano, Programa e 
Relatório de Auditoria 

aprovados 

1 Relatório de 
Auditoria - - - 50% 50% 

1.2 
3.2 - Auditoria à Provedoria dos Direitos 
Humanos e Justiça (PDHJ) – anos 2010 
a 2014. 

Plano, Programa e 
Relatório de Auditoria 

aprovados 

1 Relatório de 
Auditoria - - - 50% 50% 

1.2 e 
3.1 

3.3 – Auditoria à Região Administrativa 
Especial de Oe-cusse Ambeno 
(RAEOA) – anos 2016 e 2017 

Plano, Programa e 
Relatório de Auditoria 

aprovados 

1 Relatório de 
Auditoria  - - 25% 75% 

3.1 e 
3.3 

3.4 – Auditoria de Conformidade às 
Obras de Construção do Novo Edifício 
da Comissão da Função Pública – 2.ª 
Fase – anos de 2016 até à sua 
conclusão 

Plano, Programa e 
Relatório de Auditoria 

aprovados 

1 Relatório de 
Auditoria  - - 25% 75% 

4 

Fi
sc

al
iz

aç
ão

 
Pr

év
ia

 

3.1 4.1 - Fiscalização dos contratos 
submetidos a fiscalização prévia (visto) 

Processos analisados e 
decididos 

90% dos processos 
decididos - 25% 25% 25% 25% 

5 
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o 
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C
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o 
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na
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, 
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C

C
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 c

om
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s 
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2.6 

5.1 - Realização de ações de divulgação 
da CdC, através de workshop ou 
seminários aos serviços e organismos 
do Estado 

Ações de divulgação 
efetuadas Seminários realizados Financeiros - - 50% 50% 

2.3 

5.2 - Realização de encontros com 
outras entidades, como CAC, IGE e 
outras inspeções sectoriais para 
discussão do Plano Ação e demais 
matérias de interesse comum 

Adequação dos 
respectivos Planos de 

Ação 

Memorando dos 
encontros - - 50% - 50% 

6 
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aç
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aç

ão
 d

e 
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m
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 d
e 
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s 
e 
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st
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m
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s 

de
 g
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tã

o 

2.1 e 
2.6 

6.1 - Aprovação do Regulamento Interno 
da CdC 

Regulamento Interno 
aprovado 

Publicação do RI no 
Jornal da República Financeiros - 25% 50% 25% 

2.1 e 
2.6 

6.2- Elaboração do Relatório Anual de 
Atividades 2017 

Relatório Anual de 
Actividades elaborado 

Relatório Anual de 
Atividades 2017 - - 100% - - 

2.1 e 
2.6 

6.3 - Elaboração do Plano de Ação 
Anual para 2019 Plano elaborado Plano de Ação Anual 

para 2019 - - -  100% 

2.1 e 
2.6 6.4 – Elaboração do PET 2019-2021 Plano Elaborado PET 2019-2021 - - - - 100% 

7 
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e 

R
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se
u 
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o 2.2 

7.1 – Participação em ações de 
formação a convite de outras ISC e da 
OISC da CPLP 

Formações efetuadas Relatórios de 
formação Financeiros 25% 25% 25% 25% 

2.2 7.2- Elaboração do Balanço Social de 
2017 Balanço Social aprovado Relatório do Balanço 

Social - 25% 25% 25% 25% 

8 
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 2.7 
8.1 – Realização da X Assembleia Geral 
da Organização da ISC da CPLP, em 
Díli 

Atividades realizadas Relatório da 
Assembleia Geral 

Financeiros e 
Humanos - - 50% 50% 
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DECRETO  DO  GOVERNO  N.º 4/2018

de  7  de  Março

1ª  ALTERAÇÃO  AOS  DECRETOS  DO  GOVERNO
N.º 19/2017,  DE  12  DE  MAIO  E   N.º 21/2017,

DE 17 DE MAIO

As normas legais e de regulamentares que orientam o processo
eleitoral foram aprovadas muito recentemente por força das
eleições presidenciais e parlamentares que ocorreram no ano
de 2017. Assim, não se vê necessidade de aprovar nova
legislação para as eleições parlamentares antecipadas
recentemente marcadas.

No entanto, da experiência eleitoral do ano que passou verifica-
se a necessidade de alterar ou melhorar, nalguns aspetos
pontuais a referida regulamentação. A aprovação do presente
diploma pretende trazer pequenas correções de pormenor não
só no âmbito dos procedimentos de recenseamento eleitoral
mas também nos procedimentos de votação no país e no
estrangeiro.

Assim,

O Governo decreta, nos termos do disposto no n.º 5, do artigo
4.º, no n.º 3 do artigo 36.º e das alíneas c) e d), do artigo 77.º,
da Lei n.º 6/2006, de 28 de Dezembro, na redacção dada pela
Lei n. 9/2017, de 5 de Maio, para valer como regulamento, o
seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

O presente diploma regula o processo de emissão de
declarações de residência, para efeitos de recenseamento
eleitoral, bem como, altera o Decreto do Governo n.º 19/2017,
de 12 de maio que aprova os procedimentos técnicos para a
realização das Eleições Parlamentares no estrangeiro e o
Decreto do Governo n.º 21/2017, de 17, de maio que regulamenta
a organização e o funcionamento dos centros de votação e os
procedimenos de votação, contagem dos votos e de
apuramento dos resultados.

Artigo 2.º
Novos Sucos

Nas eleições legislativas de 2018, os eleitores residentes que
não tenham alterado o respetivo recenseamento na sequência
da aprovação do Diploma Ministerial n.º 16/2017, de 31 de
março, que aprovou a criação de novos Sucos, podem votar
no anterior Suco, tal como indicado no respetivo cartão eleitoral.

Artigo 3.º
Declaração de Residência

1.   Para efeitos de inscrição e alteração de residência no pro-
cesso de recenseamento eleitoral no ano de 2018, a
declaração de residência pode ser emitida, para além do
chefe de suco do lugar de residência:

a) pelo Reitor da Universidade Nacional Timor Lorosa’e
(UNTL), relativamente aos estudantes universitários
dessa Universidade;

b) pelo Diretor-Geral do Ensino Superior do Ministério da
Educação e Cultura, relativamente aos estudantes
universitários com excepção dos matriculados na
UNTL;

c) pelo Decano da Faculdade de Engenharia, Ciências e
Tecnologia da UNTL, em Hera, para os estudantes
inscritos nesse pólo universitário;

d) pelo chefe do posto administrativo do lugar da
residência.

2.  Os modelos de declaração de Residência a emitir pelas
entidades previstas nas alíneas do número anterior são os
constantes do Anexo I ao presente diploma e do qual são
parte integrante.

Artigo 4.º
Alteração ao Decreto do Governo n.º 19/2017, de 12 de maio

O artigo 32.º do Decreto do Governo n.º 19/2017, de 12 de maio,
passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 32.º
(...)

1.   (...).

2.   (...).

3.   O secretário da estação de voto, na presença dos represen-
tantes dos partidos políticos, deve aferir se o acompanhante
foi livremente escolhido pelo eleitor para o acompanhar no
exercício do seu direito de voto.

4.   (...).

5.   (...).”

Artigo 5.º
Alteração ao Decreto do Governo n.º 21/2017, de 17 de maio

Os artigos 31.º e 44.º do Decreto do Governo n.º 21/2017, de 17
de maio, passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 31.º
(...)

1.  (...).

2.   (...).

3.   O secretário da estação de voto, na presença dos repre-
sentantes dos partidos políticos, deve aferir se o
acompanhante foi livremente escolhido pelo eleitor para o
acompanhar no exercício do seu direito de voto.

4.   (...).
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5.   (...).

Artigo 44.º
(...)

1.   (...).

2.   (...).

3.   (...).

4.   (...).

5.   (...).

6.   (...).

7.   (...).

8.   O diretores dos estabelecimentos prisionais e os diretores dos estabelecimentos hospitalares, nacional e de referência,
devem enviar ao STAE, com a antecedência mínima de 10 dias, a lista dos reclusos e guardas prisionais em serviço no dia das
eleições e, no caso dos estabeleci-mentos hospitalares a lista, referente ao dia das eleições, do pessoal médico e de
enfermagem em serviço, bem como dos doentes internados e de um acompanhante por doente internado.

Artigo 6.º
Anexos

1.   São alterados os Anexos II,II e IV ao Decreto do Governo n.º 21/2017, de 17 de maio, que passam a ser os constantes do
Anexo II ao presente Decreto.

2.    É aditado um n.º 21 ao artigo 53.º do Decreto do Governo n.º 21/2017, de 17 de maio, com a seguinte redação:

     “21.   O modelo de ata de apuramento municipal/RAEOA consta do Anexo V ao presente Decreto, do qual faz parte inte-
grante.”

3.    É aditado o Anexo V ao Decreto do Governo n.º 21/2017, de 17 de maio, nos termos do número anterior, o qual consta como
Anexo III a este diploma e do qual faz parte integrante.

Artigo 7.º
Entrada em vigor

O presente Decreto do Governo entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal da República.

Aprovado em Conselho de Ministros em 1 de março de 2018.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro,

_________________________
Dr. Marí Bim Amude Alkatiri

O Ministro da Administração Estatal,

___________________
Dr. Valentim Ximenes



Jornal da República

Quarta-Feira, 7  de  Março  de 2018Série I, N.° 10                                                                             Página   141

ANEXO I 
 

  

REPÚBLICA DEMOCRÁRICA DE TIMOR-LESTE 

UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LOROSA’E 

 

RECENSEAMENTO ELEITORAL 2018 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Eu, abaixo assinado, (nome)                                  , Reitor da Universidade Nacional Timor Lorosa’e, 

Declaro, para efeitos de recenseamento eleitoral e sob compromisso de honra, que o/a senhor/a, 
(nome)                , de sexo         (masculino/feminino), natural de 

                                                                                                                                                                                              
, de nacionalidade timorense, é residente em                                                                                             

Por ser verdade e me ter sido pedido, mandei passar a presente declaração de residência actual, que vai 
por mim assinada e autenticada com o carimbo em uso nesta Universidade. 

 
Dili,            de                             de 2018. 
 

O Reitor da Universidade Nacional 
Timor Lorosa’e, 

 
 

______________________________________ 
Prof. Doutor Francisco Miguel Martins 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

RECENSEAMENTO ELEITORAL 2018 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

 

Eu, abaixo assinado, (nome)                                  , Director-Geral do Ensino Superior  do Ministério da 
Educação e Cultura; 

Declaro, para efeitos de recenseamento eleitoral e sob compromisso de honra, que o/a senhor/a, 
(nome)                , de sexo         (masculino/feminino), natural de 

                                                                                                                                                                                              
, de nacionalidade timorense, é residente em                                                                                             

Por ser verdade e me ter sido pedido, mandei passar a presente declaração de residência actual, que vai 
por mim assinada e autenticada com o carimbo em uso neste Ministério. 

 

Dili,            de                             de 2018. 

 

O Director-Geral do Ensino Superior, 

Ministério da Educação e Cultura, 

 

 

______________________________________ 

Dra Elsa Branco 
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REPÚBLICA DEMOCRÁRICA DE TIMOR-LESTE 

UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LOROSA’E 

 

RECENSEAMENTO ELEITORAL 2018 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

 

Eu, abaixo assinado, (nome)                                  , Decano da Faculdade de Engenharia, Ciências e 
Tecnologia, no polo de Hera, da Universidade Nacional Timor Lorosa’e, 

Declaro, para efeitos de recenseamento eleitoral e sob compromisso de honra, que o/a senhor/a, 
(nome)                , de sexo         (masculino/feminino), natural de 

                                                                                                                                                                                              
, de nacionalidade timorense, é residente em                                                                                             

Por ser verdade e me ter sido pedido, mandei passar a presente declaração de residência actual, que vai 
por mim assinada e autenticada com o carimbo em uso nesta Universidade. 

 
Dili,            de                             de 2018. 
 

O Decano da Faculdade de Engenharia, Ciências e Tecnologia 
 da Universidade Nacional Timor Lorosa’e, 

 
 

______________________________________ 
(nome) 

 



Jornal da República

Série I, N.° 10   Página   144Quarta-Feira, 7  de  Março  de 2018

  

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 

 

RECENSEAMENTO ELEITORAL 2018 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

 

Eu, abaixo assinado,                                   , Administrador do Posto Administrativo de                               

Declaro, para efeitos de recenseamento eleitoral e sob compromisso de honra, que o/a senhor/a, 
(nome)                , de sexo         (masculino/feminino), natural de 

                                                                                                                                                                                              
, de nacionalidade timorense, é residente em                                                                                             

Por ser verdade e me ter sido pedido, mandei passar a presente declaração de residência actual, que vai 
por mim assinada e autenticada com o carimbo em uso neste Posto Administrativo. 

 

Dili,            de                             de 2018. 

 

O Administrador do Posto Administrativo de              , 
 
 

____________________________ 
(nome) 
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 

 

RECENSEAMENTO ELEITORAL 2018 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

 

Eu, abaixo assinado,                                   , Chefe do Suco de                               

Declaro, para efeitos de recenseamento eleitoral e sob compromisso de honra, que o/a senhor/a, 
(nome)                , de sexo         (masculino/feminino), natural de 

                                                                                                                                                                                              
, de nacionalidade timorense, é residente em                                                                                             

Por ser verdade e me ter sido pedido, mandei passar a presente declaração de residência actual, que vai 
por mim assinada e autenticada com o carimbo em uso neste Suco. 

 

Dili,            de                             de 2018. 

 

O Chefe do Suco de              , 

 

 

____________________________ 

(nome) 
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ANEXO II 

“Anexo II 

(a que se refere o n.º 4 do artigo 47.º) 
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ANEXO III 
 

“ANEXO V 
( A QUE SE REFERE O N.º 21 DO ARTIGO 53.º) 
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DIPLOMA  MINISTERIAL  N.º  4/2018

de  7  de Março

APROVA  AS  NORMAS  INTERPRETATIVAS  PARA  A
DETERMINAÇÃO  DAS  FALTAS  COMETIDAS  POR

PESSOAL  DOCENTE  E  NÃO  DOCENTE  DO
ESTABELECIMENTO  ESCOLAR  E  SUA  GRAVIDADE

O Decreto do Governo n.º 29/2017, de 12 de Julho, veio
regulamentar o regime jurídico do exercício da ação disciplinar
relativa à violação de deveres profissionais por pessoal docente
e não docente dos estabelecimentos escolares.

O referido Decreto deu resposta à necessidade de assegurar a
estreita coordenação entre as entidades que exercem a super-
visão direta do pessoal docente e não docente, a Inspeção-
geral da Educação e a Comissão da Função Pública, através da
criação e implementação de um sistema único e coeso que
clarificou competências, áreas de intervenção e operações
necessárias, bem como reforçou a complementaridade de
atuação daqueles órgãos e entidades no que respeita à
disciplinar nos estabelecimentos escolares.

Na sequência do estabelecimento deste procedimento único
coordenado, torna-se agora essencial fornecer ferramentas
práticas que assegurem a cabal implementação do procedimento
disciplinar neste contexto. Uma das áreas mais complexas neste
procedimento único é a determinação da gravidade das faltas
cometidas por pessoal docente e não docente do estabeleci-
mento escolar, bem como o seu enquadramento em relação
aos deveres profissionais relevantes previsto em legislação.

O conjunto de diretrizes e normas interpretativas estabelecidas
pelo presente diploma, inclui, entre outros elementos, uma
classificação indicativa dos principais comportamentos que
consubstanciam uma possível violação de deveres profissio-
nais relevantes, agrupados em categorias e sub-categorias e
uma lista exemplificativa de possíveis faltas relevantes a
propósito de cada sub-categoria. Este conjunto de diretrizes e
normas interpretativas tem como objetivo facilitar a subsunção
e análise de comportamentos relevantes e a respetiva classifica-
ção, bem como a sua relação com os deveres profissionais
violados, quer em sede de procedimento prévio ao procedi-
mento disciplinar quer em sede de procedimento disciplinar.
Estes refletem a adequação das violações dos deveres e Código
de Ética da Função Pública e outros instrumentos relevantes à
docência e ao ambiente educativo.

Sem prejuízo do caráter meramente exemplificativo do elenco
de categorias e sub-categorias, bem como dos deveres
profissionais identificados, a intenção do presente diploma é
a de fornecer orientações úteis e claras a todos os intervenien-
tes no processo assim garantindo segurança jurídica, com um
grau desejável de uniformização na aplicação das regras
fundamentais na determinação da gravidade das faltas
cometidas, bem como a maximização dos recursos envolvidos.

No processo de elaboração das diretrizes referidas, é de se
observar que a determinação da gravidade das faltas reflete o
nível de comportamento esperado pelos profissionais da

educação, com base no desenvolvimento das capacidades
individuais e institucional em causa. Assim, fez-se um esforço
em exemplificar faltas que representem verdadeiras falhas no
que diz respeito ao comportamento esperado com base nos
deveres legais relevantes, distinguindo-as de ações que
refletem puramente o desempenho das suas funções tal como
esperado para assegurar o ensino de qualidade. Estes exemplos
têm como referência positiva os comportamentos esperados
no âmbito do ambiente escolar, assegurando que estes sejam,
o mais possível, respeitadores dos direitos da criança,
promotores da qualidade da educação e ensino bem como
impulsionadores da gestão eficiente dos estabelecimentos
escolares.

A elaboração deste diploma contou com um processo de
consulta amplo, incluindo a Inspeção-geral da Educação, os
serviços centrais e municipais da educação e um número de
docentes e dirigentes escolares.

Tal como exigido no âmbito do número 3 do artigo 7.º do
Decreto do Governo n.º 29/2017, de 12 de Julho, o presente
diploma foi sujeito a consulta prévia com a Comissão da Função
Pública, sendo aos 19 de Dezembro de 2017 aprovado pelo seu
Presidente através do Parecer n.º 03/20017/PCFP.

O Governo, pelo Ministro da Educação, manda, ao abrigo do
previsto no número 3 do artigo 7.º do Decreto do Governo n.º
29/2017, de 12 de Julho, conjuntamente com o artigo 20.º do
Decreto-Lei n.º 12/2006, de 26 de Julho, publicar o seguinte
diploma:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Objeto

1.  O presente diploma estabelece as diretrizes e normas
interpretativas para determinação das faltas cometidas por
pessoal docente e não docente do estabelecimento escolar
e sua gravidade, de acordo com o n.º 3 do artigo 7.º do
regulamento de disciplina aprovado pelo Decreto do
Governo n.º 29/2017, de 12 de Julho, bem como o seu
enquadramento em relação aos deveres profissionais
relevantes.

2.   As diretrizes e normas interpretativas visam orientar e
facilitar a identificação dos comportamentos relevantes e a
respetiva classificação, bem como relação com os deveres
profissionais violados, quer em sede de procedimento
prévio ao procedimento disciplinar quer em sede de
procedimento disciplinar, e possuem natureza meramente
explicativa.

Artigo 2.º
Âmbito

As diretrizes e normas interpretativas são aplicáveis em relação
a responsabilização disciplinar de pessoal docente e não
docente que desempenham funções nos estabelecimentos
escolares públicos e privados, integrados à rede de oferta de
serviço público.
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CAPÍTULO II
Das diretrizes e normas interpretativas

Artigo 3.º
Conteúdo das diretrizes e normas interpretativas

As diretrizes e normas interpretativas previstas no presente
diploma incluem os seguintes elementos:

a)  Classificação indicativa dos principais comportamentos
que consubstanciam uma possível violação de deveres
profissionais relevantes, agrupados em categorias e sub-
categorias;

b)  Lista exemplificativa de possíveis faltas relevantes a
propósito de cada sub-categoria;

c)   Orientação quanto ao nível de gravidade de cada uma das
faltas relevantes;

d)  Identificação dos principais sujeitos responsáveis pela
prática das faltas relevantes;

e)  Identificação dos deveres profissionais potencialmente
violados a propósito de cada categoria e/ou sub-categoria,
com base na legislação relevante, nomeadamente o Estatuto
da Função Pública e o Estatuto da Carreira Docente.

Artigo 4.º
Entidades implementadoras das diretrizes e normas

interpretativas

As diretrizes e normas interpretativas, incluindo os elementos
referidos no artigo anterior, servem de instrumento de apoio
na interpretação e classificação das faltas observadas no
âmbito do procedimento prévio ao procedimento disciplinar
ou do procedimento disciplinar pelas seguintes entidades
implementadoras:

a)   Supervisores diretos do pessoal docente, nomeadamente
os dirigentes escolares como os Diretores, Diretores
Adjuntos, Chefes do Gabinete de Assistência Técnica e
os Coordenadores ou equivalentes, quando da proposta
de classificação da falta e a respetiva gravidade, da
identificação dos deveres profissionais potencialmente
violados, no âmbito da elaboração do auto, em sede de
procedimento prévio ao procedimento disciplinar;

b)  Órgãos e entidades que exercem supervisão hierárquica
sobre os dirigentes escolares, nomeadamente os diretores
do serviço municipal da educação, diretores nacionais e
diretores gerais da educação em razão do nível de ensino e
da matéria e das competências previstas no regime jurídico
de descentralização e administração e gestão escolar,
quando da proposta de classificação da falta e a respetiva
gravidade, identificação dos deveres profissionais
potencialmente violados, no âmbito da elaboração do auto
em sede de procedimento prévio ao procedimento
disciplinar;

c)   Inspetores escolares, quando da proposta de classificação
da falta e a respetiva gravidade, identificação dos deveres

profissionais potencialmente violados, no âmbito da
elaboração do auto e da análise preliminar, em sede de
procedimento prévio ao procedimento disciplinar;

d)  Superintendentes municipais, quando da aprovação da
classificação da falta e da respetiva gravidade, identificação
dos deveres profissionais potencialmente violados, em
sede de procedimento prévio ao procedimento disciplinar;

e)   Comissão da Função Pública, quando da decisão sobre a
classificação da falta e da respetiva gravidade, identificação
dos deveres profissionais potencialmente violados, na
decisão e na determinação da pena, quando aplicável, em
sede de procedimento disciplinar.

Artigo 5.º
Categorias e sub-categorias

1.   Os principais comportamentos que consubstanciam uma
possível violação dos deveres profissionais especifica-
mente relevantes ao ambiente escolar são agrupados nas
seguintes categorias:

a) Castigos ou comportamentos que podem violar a
integridade física, psicológica ou sexual dos alunos e
de outros membros da comunidade educativa;

b) Omissão de ações para proteger criança em risco ou
perigo;

c) Medidas que implicam a exclusão ou discriminação do
aluno ou outro membro da comunidade educativa com
base em categorias discriminatórias, incluindo cor, raça,
estado civil, sexo, origem étnica, língua, posição social
ou situação económica, convicções políticas ou
ideológicas, religião, instrução ou condição física ou
mental e/ou orientação sexual;

d) Comportamentos que demonstram falta de ética,
cortesia, profissionalismo ou assiduidade;

e) Incumprimento de funções, de regulamentos e de
instruções;

f) Abuso de autoridade ou poder;

g) Gestão irresponsável ou negligente do património do
Estado.

2.   A categoria referida na alínea a) do número anterior,
“castigos ou comportamentos que podem violar a
integridade física, psicológica ou sexual dos alunos e de
outros membros da comunidade educativa”, é subdividida
nas seguintes sub-categorias:

a) Castigos físicos e/ou comportamentos que envolvam
o uso de força física;

b) Ações de caráter sexual e/ou que envolvam abuso
sexual;

c) Ameaças e intimidação psicológica;
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d) Tratamento desadequado.

3.   A categoria referida na alínea b) do número anterior,
“comportamentos que protejam a criança em risco ou
perigo”, é subdividida numa única sub-categoria:

a) omissão de ações para proteger criança em risco ou
perigo

4.   A categoria referida na alínea c) do número 1, “medidas que
implicam a exclusão ou discriminação do aluno ou outro
membro da comunidade educativa com base em categorias
discriminatórias, incluindo cor, raça, estado civil, sexo,
origem étnica, língua, posição social ou situação económica,
convicções políticas ou ideológicas, religião, instrução ou
condição física ou mental e/ou orientação sexual”, é
subdividida nas seguintes sub-categorias:

a) Prejuízo injustificado de membro da comunidade
educativa;

b) Benefício injustificado de membro da comunidade
educativa.

5.   A categoria referida na alínea d) do número 1, “comporta-
mentos que demonstram falta de ética, cortesia, profissio-
nalismo ou assiduidade”, é subdividida nas seguintes sub-
categorias:

a) Não demonstra profissionalismo em relação ao ensino;

b) Não demonstra profissionalismo em relação à profissão
e instituição;

c) Não demonstra assiduidade;

d) Não demonstra pontualidade;

e) Não demonstra tratamento cortês e justo.

6.   A categoria referida na alínea e) do número 1 “incumprimento
de funções, de regulamentos e de instruções”, é
subdividida nas seguintes sub-categorias:

a) Incumprimento de funções de ensino;

b) Incumprimento de funções de gestão;

c) Incumprimento de instruções;

d) Incumprimento de funções relativas ao procedimento
disciplinar.

7.   A categoria referida na alínea f) do número 1 “abuso de
autoridade ou poder”, é subdividida nas seguintes sub-
categorias:

a) Atos de abuso de poder relacionados com tratamento
ou avaliação dos alunos;

b) Atos de corrupção relacionados com atividades de
gestão;

c) Uso abusivo ou apropriação de património público;

d) Falsificação de documentos ou dados;

e) Violação do dever de isenção e neutralidade;

f) Violação do dever de confidencialidade.

8.   A categoria referida na alínea g) do número 1 “gestão irres-
ponsável ou negligente do património do Estado”, é
subdividida nas seguintes sub-categorias:

a) Danos ao património do Estado;

b) Descuido grave ou irresponsabilidade no uso e/ou
gestão do património do Estado.

Artigo 6.º
Faltas relevantes e indício de gravidade

1.   A propósito de cada sub-categoria, é estabelecida uma lista
de faltas relevantes que tem a intenção de ilustrar exemplos
da violação por parte do pessoal docente e não docente
do estabelecimento escolar, dos respetivos deveres
profissionais.

2.   A identificação das faltas e a sua gravidade tem por base a
perceção do comportamento esperado pelo pessoal
docente e não docente de estabelecimento escolar em
função do nível de desenvolvimento da capacidade pessoal
e institucional relevante.

3.     A faltas que representam violação dos deveres profissionais
podem ocorrer:

a) Por ação, quer de forma intencional ou por negligência;

b) Por omissão, quando não são tomadas medidas que
estão ao alcance das entidades implementadoras
capazes de prevenir riscos relevantes para integridade
ou saúde dos membros da comunidade educativa.

4.   As faltas relevantes são classificadas como graves ou le-
ves, dependendo da intensidade, natureza ou conse-
quência da violação do dever profissional relevante e nos
termos do critério estabelecido pelo artigo 7.º do
regulamento de disciplina aprovado pelo Decreto do
Governo n.º 29/2017, de 12 de Julho.

Artigo 7.º
Sujeitos que praticam as faltas

As faltas disciplinares representadas por ações ou omissão
por pessoal docente ou não docente do estabelecimento
escolar, nomeadamente:

a) Os dirigentes escolares, nomeadamente os Diretores,
Diretores Adjuntos, Chefes do Gabinete de Assistência
Técnica e os Coordenadores ou equivalentes;

b) Docentes de carreira;

c) Outros funcionários públicos e agentes da adminis-
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Artigo 8.º
Membros da comunidade educativa

As faltas disciplinares podem ser praticadas contra os membros da comunidade educativa, nomeadamente:

a)   Alunos;

b)   Pais, familiares e/ou encarregados de educação dos alunos;

c)   Pessoal docente e não docente do estabelecimento escolar;

d)   Outros membros da comunidade local com papel relevante no âmbito da educação ou ensino ou na liderança ou gestão
comunitária.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 9.º
Matriz interpretativa

1.  Com vista a detalhar o previsto nos artigos 3.º a 8.º é aprovada em Anexo uma matriz interpretativa, a qual faz parte integrante
deste diploma.

2.    Pode a matriz interpretativa referida no número anterior ser, a qualquer momento, alterada por despacho do membro do
Governo responsável pela área da educação com o objetivo em identificar comportamentos adicionais aos previstos na
matriz original em fiel cumprimento do disposto no diploma ministerial, assegurando a consulta prévia com a Comissão da
Função Pública tal como exigida pelo número 3 do artigo 7.º do Decreto do Governo n.º 29/2017, de 12 de Julho.

Artigo 10.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovado em Díli aos 3 de Janeiro de  2018

O Ministro da Educação

Prof. Dr. Fernando Hanjam
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