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Despacho N.º 13/MINISTRO/MAE/RI-FCC/VIII/2020

Aprova
Regulamento Interno bá Funcionamento Conselho

Consultivo

INTRODUÇÃO

Decreto-Lei n.º 11/2019, loron 14 fulan Junho, nebe’e aprova
ORGÂNICA MINISTÉRIO ADMINISTRAÇÃO ESTATAL, iha
nebá, Conselho Consultivo temi-sai iha Artigo 7.º : alínea “a) o
conselho consultivo”. Lalao’k tomak hussi conselho
consultivo hahú hametin hussi Secção II nebe’e fó-sai iha
Artigo 8.º “Definição”; Artigo 9.º “Competência”; Artigo 10.º
“Composição” nó Artigo 11.º “Funcionamento”.

Despacho ida ne’e considera núdar instrumento legal nebe’e
mai hó hanoin ida atu hatuur Regulamento Interno bá

Funcionamento Conselho Consultivo, habadak bá RI-FCC, atu
nune’e bele assegura katak conselho consultivo funciona hó
diak, tuir regras, iha ninia regimento rássik, iha harmonia hodi
alcança objetivo nebe’e diak bá comunidade nó povo nia inter-
esse.

Abordagem hussi regulamento interno ida ne’e precisa reflete
pontos tolu, temi halo normas regulamentadoras nebe’e hatuur
ona iha Artigo 11.º “Funcionamento” hussi Decreto-Lei n.º 11/
2019, loron 14 fulan Junho hó ninia extrato lê hanessan:

1.  Conselho consultivo hala’o sorumutu bain-bain dala ida
iha fulan ida nia laran nó sorumutu mak lá bain-bain, bolu
halo extraordinário maibé convoca hussi ministro
administração estatal;

2.   Hussi conselho consultivo nia sorumutu sira ne’e precisa
hakerek iha acta ida núdar documento nebe’e hatudu-sai
sa’ida deit mak koalia nó discute hamutuk iha sorumutu
sira ne’e nia laran;

3.  Serviços hussi direção-geral administração nó finanças
mak hala’o knar núdar secretário hodi organiza sorumutu
hussi conselho consultivo.

Molok hakat liu bá substância principal hussi despacho ida
ne’e, precisa fó-sai uluk definição, competência nó composição
conselho consultivo nian, tuir elenco nebe’e fó-sai iha Capítulo
III: Secção I: Artigo 7.º: alínea a) hatutan bá Secção II hussi
Decreto-Lei n.º 11/2019, loron 14 fulan Junho nebe’e aprova
Orgânica Ministério Administração Estatal.

Considera buat sira nebe’e hato’o iha introdução nia laran,
Ministro Administração Estatal usa ninia kbit tomak nebe’e
confere hussi Artigo 5.º : n.º 2 : “Ministro Administração
Estatal bele fó-sai diretiva bá dirigente ká chefia ida nebe’e
deit iha ministério administração estatal ou bá pessoas
coletivas públicas nebe’e iha ministro nia superintendência
nó tutela, hola decisão sobre matéria nebe’e deit mak iha
relação metin hó atribuições ministério administração estatal
tuir Artigo 3.º hussi Decreto-Lei n.º 11/2019, loron 14 fulan
Junho nó bele cria comissão sira nó grupo trabalho sira
nebe’e mak necessário duni hodi assegura coordenação ida
nebe’e adequada hussi órgão nó serviço sira hussi ministério
administração estatal bá prestacão bens nó serviços
públicos”, fó-sai Despacho ida ne’e, núdar instrumento legal
nó complementar, buat nebe’e deit temi iha artigo sira tuir mai:
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Artigo 1.º
Objeto

Despacho ida ne’e hatuur regulamento interno bá
funcionamento conselho consultivo nian, nebe’e habadak bá
RI-FCC nó sei habelar liu iha Artigo 5.º iha kraik.

Artigo 2.º
Definição

Conselho consultivo núdar órgão consulta bá ministro
administração estatal iha matéria ká assuntos descentralização
administrativa, iha área apoio bá organizações comunitárias,
iha promoção bá desenvolvimento local, iha organização nó
execução hussi processos eleitorais nó referendários, iha
promoção higiene nó organização urbana nó iha classificação
nó conservação documentos oficiais nebe’e iha valor histórico.

Artigo 3.º
Competência

Conselho Consultivo nia competências hala’o tuir solicitação
ministro administração estatal, hodi fó parecer sobre:

a)  Projetos hussi planos estratégicos setoriais iha áreas
governação nebe’e iha relação hó atribuições mak tem que
hala’o hussi ministério administração estatal.

b)  Projetos hussi planos anuais, orçamento anual nó plano
aprovisionamento ministério administração estatal nian.

c)   Projetos hussi políticas públicas nebe’e iha relação hó
atribuições ministério administração estatal tuir Artigo 3.º
hussi Decreto-Lei n.º 11/2019, loron 14 fulan Junho.

d)  Projetos hussi atos normativos nebe’e iha relação hó
atribuições ministério administração estatal nian.

e)  Estratégias nebe’e hato’o atu hadiak liu tan mobilização
recursos materiais ká humanos hussi ministério
administração estatal.

f)   Estratégias nebe’e hato’o atu reforça competências
profissionais recursos humanos nian nebe’e presta sira
nia atividade iha serviços ministério administração estatal
nian.

g)   Propostas nebe’e deit ká documentos nebe’e iha relação
hó prossecução hussi atribuições temi ona iha Artigo 3.º
hussi Decreto-Lei n.º 11/2019, loron 14 fulan Junho.

Artigo 4.º
Composição

1.   Conselho consultivo composto hussi:

a)  Ministro administração estatal, núdar presidente hussi
conselho ne’e;

b)  Vice-ministro administração estatal;

c)  Ema sira nebe’e kaer cargo dirigentes administração
pública nian nó sira nebe’e equiparados, nó hala’o sira
nia funções iha serviços ministério administração
estatal, integra iha administração direta, hanessan
dirigentes iha estrutura orgânica ministério
administração estatal nian, temi halo diretores gerais
nó diretores nacionais.

d)  Ema sira nebe’e kaer cargo dirigentes administração
pública nian nó sira nebe’e equiparados, nó hala’o sira
nia funções iha pessoas coletivas públicas, integra iha
administração indireta ministério administração estatal,
hanessan sira nebe’e goza autonomia administrativa,
finaceira nó pessoal iha superintendência nó tutela
ministro administração estatal nian.

2.  Ministro administração estatal bolu atu tuir iha reunião
conselho consultivo, individualidades seluk nebe’e hatudu
sira nia contribuição mak relevante hó knar conselho nian,
hó razão assuntos ne’e hatama iha ordem trabalho iha
reuniões conselho nian.

Artigo 5.º
“FCC”

Funcionamento Conselho Consultivo nian

Tuir naroman hussi Artigo 11.º :”Funcionamento” Decreto-Lei
n.º 11/2019, loron 14 fulan Junho nebe’e aprova Orgânica
Ministério Administração Estatal, artigo ida ne’e articula hó
buat nebe’e temi iha Artigo 1.º “Objeto” hussi Despacho ida
ne’e, sei habelar liu tan hó forma acumulativa buat nebe’e deit
maka explicitamente nó sira nebe’e implicitamente temi iha
Artigo 11.º ida ne’e.

Buat sira ne’e hôtu sei sustenta objetivo principal hussi título
Despacho ida ne’e nian.

a)  Conselho consultivo hala’o sorumutu bain-bain dala ida
iha fulan ida nia laran nó sorumutu mak lá bain-bain, bolu
halo extraordinário maibé convoca hussi ministro
administração estatal.

b) Núdar presidente conselho consultivo, ministro
administração estatal iha kbit tomak atu:

-    aprova nó determina assunto pertinente ligado hó agenda
convocação ou deliberação hussi conselho consultivo,
tanto ordinária nó mós extraordinária.

-    aprova calendário nó agenda reunião conselho con-
sultivo nian.

-   convoca reunião ordinária nó extraordinária conselho
consultivo nian.

-    preside deliberação conselho consultivo nian.

-     aprecia, orienta nó decide atos normativos nebe’e iha
relação hó agenda reunião nian.

c)  Núdar coadjuvante ministro nian, vice-ministro participa
iha reunião nó deliberação conselho consultivo liu hussi:
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-     fó apreciação, parecer nó hanoin ruma nebe’e pertinente
hó tópico reunião nó hó   assuntos nebe’e discuti iha
conselho consultivo nia reunião laran.

-      iha ausência ministro nian, bainhira hetan ona delegação
competência tuir naroman hussi Artigo 6.º hussi
Decreto-Lei n.º 11/2019, loron 14 fulan Junho nebe’e
aprova   orgânica ministério administração estatal, pre-
side reunião ká deliberação CC nian.

d)  Hussi conselho consultivo nia sorumutu sira ne’e precisa
hakerek iha acta ida núdar documento nebe’e hatudu-sai
sa’ida deit mak koalia nó discute hamutuk iha sorumutu
sira ne’e nia laran.

e)  Unidade Assessoria Técnica hó Direção-geral Adminis-
tração nó Finanças mak responsabiliza bá hakerek minutas
nó atas reunião CC nebe’e sei lê iha reunião CC nian tuir
mai hodi hetan apreciação nó aprovação assembleia
sorumutu nian.

f)  Diretores-gerais, diretores nacionais ou cargo nebe’e
equiparados, participa iha reunião conselho consultivo hó
critérios hanessan tuir mai:

-     bandu atu delega ema seluk ká chefe departamento hodi
substitui sira nia ausência, excepto moras todan nebe’e
justifica liu hussi atestado médico oficial nó acreditado.

-   sira nia participação ativa iha reunião nó deliberaçào
conselho consultivo, hatudu-sai hussi envolve-an iha
discussão nó fó parecer nebe’e pertinente ligado hó
assunto  discussão nian.

-    sira mós prepara propostas nebe’e sira hanoin atu hato’o
hodi hetan aprovação iha   reunião ordinária conselho
consultivo nian.

g)  Propostas nebe’e deit bá ordem de trabalho ká atu hatama
iha agenda reunião CC mak mai hussi participantes reunião
conselho consultivo, precisa tebes atu interessado ida-ida
submete ona bá verificação hussi Unidade Assessoria
Técnica, semana ida antes.

h)  Unidade Assessoria Técnica/UAT verifica propostas
nebe’e submete hussi participante ida-ida, semana ida an-
tes hussi reunião ordinária CC nian, hó forma rigorosa nó
responsabilizada, UAT elabora propostas ordem de
trabalho ne’e bá ministro administração estatal hodi bele
considera nó aprova.

i)  Serviços hussi direção-geral administração nó finanças
mak hala’o knar núdar secretário hodi organiza sorumutu
ordinário nó extraordinário CC nian.

Artigo 6.º
Regras adicionais bá reunião ordinária ká extraordinária

conselho consultivo nian

a)  Dirigentes hussi serviços centrais nó nacionais hussi
administração direta nó indireta iha ministério

administração estatal nia mahon, obrigatoriamente, participa
iha reunião CC bainhira hetan convocação hussi ministro
administração estatal.

b)  Dirigentes hussi serviços centrais nó nacionais hussi
administração direta nó indireta inerente bá ministério
administração estatal bele ausente iha reunião conselho
consultivo bainhira hetan ona autorização hussi presidente
conselho consultivo hó forma antecedência nó interessado
tem que fó hatene kedas bá direção-geral administração nó
finanças núdar secretariado hodi hakerek iha acta reunião
conselho consultivo nian.

c)  Bandu atu participante nó membro conselho consultivo
terinetik ká interrompe participante nó membro conselho
consultivo seluk halo hela apresentação ká halo hela
perguntas ká hato’o hela sugestão ruma iha reunião nia
laran.

d)  Bandu atu silu liman-fuan tarutu; arota; bo’ok halimar
telemóvel; halo telemóvel lian makás; simu chamada ká
halo chamada sem iha razão forte ida; sai-tama beibeik hussi
reunião fatin mai liur lá hó necessidade oficial ruma; bo’ok-
an bá-mai iha reunião laran, silu tun-sae lapiseira ká lápis
iha sorumutu nia laran hodi atrapalha ema seluk nia
concentração nó halo nia-an rássik lá iha concentração nó
lá iha respeito bá discussão nebe’e la’o hela iha reunião
conselho consultivo nia laran.

e)  Membro conselho consultivo, obrigatoriamente, cumpri nó
hakruuk bá horário ká agenda sorumutu nian nebe’e fixa
antes ona.

f)  Individualmente, membro conselho consultivo precisa
coopera atu reunião conselho consultivo bele la’o diak nó
iha sucesso.

g)  Individualmente, membro conselho consultivo precisa
coopera atu reunião conselho consultivo bele reflete
sentidos de responsabilidade, transparência, liu-liu iha
aspetos pontualidade nó assiduidade hodi garante
princípios governação diak nian iha ministério
administração estatal nia laran.

h)  Bainhira precisa atu koalia ká hato’o lia-fuan ruma mak sei
dauk hato’o karik, precisa foti liman núdar ponto de ordem
atu moderador reunião conselho consultivo nian, função
ida nebe’e kaer hussi Direção-geral Administração nó
Finanças núdar secretário, bele considera nó orienta, nune’e
membro tomak bele assegura katak reunião la’o hó diak,
iha sossego ká hakmatek nia laran.

i)     Bainhira necessidade haruka, maka regras adicionais hake-
rek iha artigo ida ne’e precisa lê nó fó-sai hussi secretariado
conselho consultivo nian, hafoin membros hôtu iha ona
sala reunião nia laran, minuto lima molok reunião ne’e hahú.

Artigo 7.º
Reunião conselho consultivo extraordinária

Reunião extraordinária hussi conselho consultivo convoca
hussi ministro administração estatal núdar presidente, hó
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razões fundamentadas, iha situações, bele considera núdar
emergentes, nó lá prevê data ida determinada, katak bele hala’o
iha qualquer tempo, desde que iha convocação hussi ministro
nebe’e preside conselho ne’e.

a)  Ministro orienta Diretor-geral Administração nó Finanças
hodi organiza reunião extraordinária conselho consultivo
nian.

b)   Direção-geral Administração nó Finanças fó-sai convite bá
membros conselho consultivo hôtu hodi participa iha
reunião extraordinária ne’e.

c)   Unidade Assessoria Técnica mak responsabiliza bá hakerek
minutas ká ata reunião extraordinária conselho consultivo
nian.

d)   Acta reunião extraordinária sei fó-sai nó lê iha reunião tuir
mai hodi hetan apreciação nó aprovação hussi membro
conselho consultivo tomak.

e)   Acta reunião nebe’e aprova ona, sei hassai cópia rua, ida,
arquiva iha Direção-geral Administração nó Finanças nó
ida iha Unidade Assessoria Técnica, iha pasta ketak ida
atu fácil hodi hetan lalais. Acta ne’e sai núdar referência
nebe’e bele precisa iha loron aban-bainrua nian.

Artigo 8.º
Disposições finais

a)  Processo bá Reunião Conselho Consultivo Ordinária nó
Extraordinária sai núdar anexos principais hussi
Regulamento Interno ida ne’e, temi halo ANEXO I hó
ANEXO II.

b)  Despacho ida ne’e fó-sai hodi cumpri, nó hahú tama iha
vigor iha loron assinatura nian.

c)  Despacho ida ne’e sujeita bá alteração nó emendas tuir
necessidade haruka.

d)  Despacho ida ne’e publica iha Jornal da República tuir lei
haruka.

Díli, 19 de Agosto de 2020

_____________________
Miguel Pereira de Carvalho
Ministro da Administração Estatal

Despacho  N.º 14/ Ministro/MAE/RI-FCCT/VIII/2020

Aprova
Regulamento Interno Bá Funcionamento  Conselho

Coordenação Territorial

PREÂMBULO

Decreto-Lei n.º 11/2019, loron 14 fulan Junho, nebe’e aprova
ORGÂNICA MINISTÉRIO ADMINISTRAÇÃO ESTATAL,
Conselho Coordenação Territorial temi-sai iha Artigo 7.º :
alínea “b) o conselho de coordenação territorial”. Lalao’k
tomak hussi Conselho Coordenação Territorial hahú hametin
hussi Secção III nebe’e fó-sai iha Artigo 12.º “Natureza”; Artigo
13.º “Competência”; Artigo 14.º “Composição” nó Artigo 15.º
“Funcionamento”.

Despacho ida ne’e considera núdar instrumento legal interno
nebe’e mai hó hanoin ida atu hatuur Regulamento Interno bá
Funcionamento Conselho Coordenação Territorial atu nune’e
bele assegura katak conselho coordenação territorial funciona
hó diak, tuir regras nó tuir ninia regimento rássik, iha harmonia
hodi atinge objetivo nebe’e diak bá comunidade nó povo nia
interesse.

Entretanto, abordagem hussi regulamento interno ida ne’e
precisa reflete pontos tolu, temi halo preceitos nebe’e hatuur
ona iha Artigo 15.º “Funcionamento” hussi Decreto-Lei n.º 11/
2019, loron 14 fulan Junho hó ninia extrato lê hanessan:

1.  Conselho coordenação territorial hala’o sorumutu bain-
bain dala ida iha fulan tolu-tolu nia laran nó sorumutu
mak lá bain-bain, bolu halo extraordinário maibé convoca
hussi ministro administração estatal;

2.    Hussi Conselho Coordenação Territorial nia sorumutu sira
ne’e precisa hakerek iha acta ida núdar documento nebe’e
hatudu-sai sa’ida deit mak koalia nó discute hamutuk iha
sorumutu sira ne’e nia laran;

3.  Serviços hussi direção-geral descentralização
administrativa mak hala’o knar núdar secretário hodi
organiza sorumutu hussi Conselho Coordenação Territo-
rial.

Substância principal hussi despacho ida ne’e, precisa lao tuir
natureza, competência nó composição Conselho Coordenação
Territorial nian, haré hussi elenco nebe’e fó-sai iha Capítulo
III: Secção I: Artigo 7.º: alínea b) hatutan bá Secção III hussi
Decreto-Lei n.º 11/2019, loron 14 fulan Junho nebe’e aprova
Orgânica Ministério Administração Estatal.

Hó consideração bá buat sira nebe’e hato’o iha preâmbulo,
Ministro Administração Estatal usa ninia kbit tomak nebe’e
confere hussi Artigo 5.º : n.º 2 : “Ministro Administração Estatal
bele fó-sai diretiva bá dirigente ká chefia ida nebe’e deit iha
ministério administração estatal ou bá pessoas coletivas
públicas nebe’e iha ministro nia superintendência nó tutela,
hola decisão sobre matéria nebe’e deit mak iha relação metin
hó atribuições ministério administração estatal tuir Artigo
3.º hussi Decreto-Lei n.º 11/2019, loron 14 fulan Junho nó
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bele cria comissão sira nó grupo trabalho sira nebe’e mak
necessário duni hodi assegura coordenação ida nebe’e
adequada hussi órgão nó serviço sira hussi ministério
administração estatal bá prestacão bens nó serviços
públicos”, fó-sai Despacho ida ne’e, núdar instrumento legal
nó complementar, buat nebe’e deit temi iha artigo sira tuir mai:

Artigo 1.º
Objeto

Despacho ida ne’e hatuur regulamento interno bá
funcionamento conselho coordenação territorial nian, nebe’e
habadak bá RI-FCCT nó sei habelar liu iha Artigo 5.º iha kraik.

Artigo 2.º
Definição

Conselho coordenação territorial núdar órgão nebe’e apoia
ministro administração estatal atu hodi coordena atividades
nebe’e hala’o hussi serviços centrais oin-oin nó hussi serviços
desconcentrados ministério administração estatal nian nó tuir
tempo nebe’e precisa duni hodi halo avaliação bá serviços
centrais nó desconcentrados nia atividades.

Artigo 3.º
Competência

Conselho Coordenação Territorial nia competências:

a)  Discuti planos ká estratégias hussi execução políticas
públicas hodi bele lori bá oin knar ministério administração
estatal temi sai iha Artigo 3.º hussi Orgânica Ministério
Administração Estatal aprova hussi Decreto-Lei Governo
n.º 11/2019, loron 14 fulan Junho nó formula recomendações
nebe’e precisa hodi hadiak nó hala’o.

b) Discuti propostas nó formula recomendações sobre
organização, funcionamento, regime orçamental nó regime
pessoal hussi administração local hó ninia relações nebe’e
iha hó administração central.

c)  Promove intercâmbio hussi experiências nó informações
entre órgãos nó serviços locais ministério administração
estatatal nian hó serviços administração central nian.

d)   Discuti propostas nó formula recomendações sobre planos
desenvolvimento municipal, planos ação anual nian,
orçamentos municipais, planos aprovisionamento munici-
pal nó planos anuais formação recursos humanos
municípios nian.

e)    Discuti propostas hussi atos normativos nebe’e iha relação
hó desconcentração administrativa territorial hó mós
descentralização administrativa hodi bele fó-sai
recomendações propostas temi iha ne’e.

Artigo 4.º
Composição

1.  Conselho coordenação territorial composto hussi:

a) Ministro administração estatal, núdar presidente
conselho coordenação territorial nian;

b)  Vice-ministro administração estatal;

c)  Ema sira nebe’e kaer cargo dirigentes administração
pública nian nó sira nebe’e equiparados, nó hala’o sira
nia funções iha serviços ministério administração
estatal, integra iha administração direta, hanessan
dirigentes iha estrutura orgânica ministério
administração estatal nian, temi halo diretores gerais
nó diretores nacionais.

d) Ema sira nebe’e kaer cargo dirigentes administração
pública nian nó sira nebe’e equiparados, nó hala’o sira
nia funções iha pessoas coletivas públicas, integra iha
administração indireta ministério administração estatal,
hanessan sira nebe’e goza autonomia administrativa,
finaceira nó pessoal iha superintendência nó tutela
ministro administração estatal nian.

e) Presidentes hussi autoridades municipais nó
administradores municipais.

2.  Ministro administração estatal bolu atu tuir iha reunião
conselho coordenação territorial, individualidades seluk
nebe’e hatudu sira nia contribuição mak relevante hó knar
conselho nian, hó razão assuntos ne’e hatama iha ordem
trabalho iha reuniões conselho nian.

Artigo 5.º
“FCCT”

Funcionamento Conselho Coordenação Territorial nian

Tuir naroman hussi Artigo 15.º :”Funcionamento” Decreto-Lei
n.º 11/2019, loron 14 fulan Junho nebe’e aprova Orgânica
Ministério Administração Estatal, artigo ida ne’e articula hó
buat nebe’e temi iha Artigo 1.º “Objeto” hussi Despacho ida
ne’e, sei habelar liu tan hó forma acumulativa buat nebe’e deit
maka explicitamente nó sira nebe’e implicitamente temi iha
Artigo 15.º ida ne’e.

Buat sira ne’e hôtu sei sustenta objetivo principal hussi título
Despacho ida ne’e nian.

a   Conselho coordenação territorial hala’o sorumutu bain-
bain dala ida iha fulan tolu-tolu nia laran nó sorumutu
mak lá bain-bain, bolu halo extraordinário maibé convoca
hussi ministro administração estatal.

b)   Núdar presidente conselho coordenação territorial, ministro
administração estatal iha kbit tomak atu:

-    aprova nó determina assunto pertinente ligado hó agenda
convocação ou deliberação  hussi CCT, tanto ordinária
nó mós extraordinária.

-    aprova calendário nó agenda reunião CCT nian.

-    convoca reunião ordinária nó extraordinária CCT nian.

-    preside deliberação CCT nian.

-    aprecia, orienta nó decide atos normativos nebe’e iha
relação hó agenda reunião nian.
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c)  Núdar coadjuvante ministro nian, vice-ministro participa
iha reunião nó deliberação conselho coordenação territo-
rial liu hussi:

-      fó apreciação, parecer nó hanoin ruma nebe’e pertinente
hó tópico reunião CCT nian.

-      iha ausência ministro nian, bainhira hetan ona delegação
competência tuir naroman  hussi Artigo 6.º hussi
Decreto-Lei n.º 11/2019, loron 14 fulan Junho nebe’e
aprova  orgânica ministério administração estatal, pre-
side reunião ká deliberação CCT nian.

d)  Hussi conselho coordenação territorial nia sorumutu sira
ne’e precisa hakerek iha acta ida núdar documento nebe’e
hatudu-sai sa’ida deit mak koalia nó discute hamutuk iha
sorumutu sira ne’e nia laran.

e)  Unidade Assessoria Técnica hó Direção-geral Descentra-
lização Administrativa mak responsabiliza bá hakerek
minutas nó atas reunião CCT nebe’e sei lê iha reunião CCT
nian tuir mai hodi hetan apreciação nó aprovação
assembleia sorumutu nian.

f)   Presidente Autoridade Município sira hó Administrador
hussi Administração Municipal sira participa iha reunião
CCT hó critérios hanessan tuir mai:

-   bandu atu delega ema seluk hodi substitui sira nia
ausência, excepto moras todan  nebe’e justifica liu hussi
atestado médico oficial nó acreditado.

-    sira nia participação ativa iha reunião nó deliberaçào
CCT, hatudu-sai liu hussi   envolve-an iha discussão
nó fó parecer nebe’e pertinente ligado hó assunto
discussão  nian.

-    sira mós prepara propostas nebe’e sira hanoin atu hato’o
hodi hetan aprovação iha  reunião ordinária CCT nian.

g)  Diretores-gerais, diretores nacionais ou cargo nebe’e
equiparados, participa iha reunião CCT hó critérios
hanessan tuir mai:

-   bandu atu delega ema seluk hodi substitui sira nia
ausência, excepto moras todan  nebe’e justifica liu hussi
atestado médico oficial nó acreditado.

-    sira nia participação ativa iha reunião nó deliberaçào
CCT, hatudu-sai liu hussi  envolve-an iha discussão
nó fó parecer nebe’e pertinente ligado hó assunto
discussão   nian.

-    sira mós prepara propostas nebe’e sira hanoin atu hato’o
hodi hetan aprovação iha   reunião ordinária CCT nian.

h)  Propostas nebe’e deit bá ordem de trabalho ká atu hatama
iha agenda reunião CCT mak mai hussi participantes reunião
conselho coordenação territorial, precisa tebes atu
interessado ida-ida submete ona bá verificação hussi
Unidade Assessoria Técnica, semana ida antes.

i)    Unidade Assessoria Técnica/UAT verifica propostas nebe’e
submete hussi participante ida-ida, semana ida antes hussi
reunião ordinária CCT nian, hó forma rigorosa nó
responsabilizada, UAT elabora propostas ordem de
trabalho ne’e bá ministro administração estatal hodi bele
considera nó aprova.

j)  Serviços hussi direção-geral descentralização adminis-
trativa mak hala’o knar núdar secretário hodi organiza
sorumutu ordinário nó extraordinário CCT nian.

Artigo 6.º
Regras complementares bá reunião ordinária ká

extraordinária
conselho coordenação territorial nian

a)  Dirigentes hussi serviços centrais nó nacionais hussi
administração direta nó indireta iha ministério
administração estatal nia mahon, obrigatoriamente, participa
iha reunião CCT bainhira hetan convocação hussi ministro
administração estatal.

b) Dirigentes hussi serviços centrais nó nacionais hussi
administração direta nó indireta inerente bá ministério
administração estatal bele ausente iha reunião CCT bainhira
hetan ona autorização hussi presidente conselho
coordenação territorial hó forma antecedência nó
interessado tem que fó hatene kedas bá direção-geral
descentralização administrativa núdar secretariado hodi
hakerek iha acta reunião conselho coordenação territorial
nian.

c)  Bandu atu membro conselho coordenação territorial
terinetik ká interrompe participante nó membro conselho
coordenação territorial seluk halo hela apresentação ká halo
hela perguntas ká hato’o hela sugestão ruma iha reunião
nia laran.

d) Bandu atu silu liman-fuan tarutu; arota; bo’ok halimar
telemóvel; halo telemóvel lian makás; simu chamada ká
halo chamada sem iha razão forte ida; sai-tama beibeik hussi
reunião fatin mai liur lá hó necessidade oficial ruma; bo’ok-
an bá-mai iha reunião laran, silu tun-sae lapiseira ká lápis
iha sorumutu nia laran hodi atrapalha ema seluk nia
concentração nó halo nia-an rássik lá iha concentração nó
lá iha respeito bá discussão nebe’e la’o hela iha reunião
CCT nia laran.

e)   Membro conselho coordenação territorial, obrigatoriamente,
cumpri nó hakruuk bá horário ká agenda sorumutu nian
nebe’e fixa antes ona.

f)   Individualmente, membro conselho coordenação territorial
precisa coopera atu reunião CCT bele la’o diak nó iha
sucesso.

g)   Individualmente, membro conselho coordenação territorial
precisa coopera atu reunião CCT bele reflete sentidos de
responsabilidade, transparência, liu-liu iha aspetos
pontualidade nó assiduidade hodi garante princípios
governação diak nian iha ministério administração estatal
nia laran.
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h)  Bainhira precisa atu koalia ká hato’o lia-fuan ruma mak sei dauk hato’o karik, precisa foti liman núdar ponto de ordem atu
moderador reunião CCT nian, função ida nebe’e kaer hussi Direção-geral Descentralização Administrativa núdar secretário,
bele considera nó orienta, nune’e membro tomak bele assegura katak reunião la’o hó diak, iha sossego ká hakmatek nia
laran.

i)   Bainhira necessidade haruka, maka regras adicionais hakerek iha artigo ida ne’e precisa lê nó fó-sai hussi secretariado
conselho coordenação territorial nian, hafoin membros hôtu iha ona sala reunião nia laran, minuto lima molok reunião ne’e
hahú.

Artigo 7.º
Reunião conselho coordenação territorial extraordinária

Reunião extraordinária hussi conselho coordenação territorial convoca hussi ministro administração estatal núdar presidente,
hó razões fundamentadas, iha situações, bele considera núdar emergentes, nó lá prevê data ida determinada, katak bele hala’o
iha qualquer tempo, desde que iha convocação hussi ministro nebe’e preside conselho ne’e.

a)  Ministro orienta Diretor-geral Descentralização Adminis-trativa hodi organiza reunião extraordinária CCT nian.

b)  Direção-geral Descentralização Administrativa fó-sai convite bá membros CCT hôtu hodi participa iha reunião extraordinária
ne’e.

c)   Unidade Assessoria Técnica mak responsabiliza bá hakerek minutas ká ata reunião extraordinária CCT nian.

d)  Acta reunião extraordinária sei fó-sai nó lê iha reunião tuir mai hodi hetan apreciação nó aprovação hussi membro conselho
coordenação territorial tomak.

e)  Acta reunião nebe’e aprova ona, sei hassai cópia rua, ida arquiva iha Direção-geral Descentralização Administrativa nó ida
iha Unidade Assessoria Técnica, iha pasta ketak ida atu fácil hodi hetan lalais. Acta ne’e sai núdar referência nebe’e bele
precisa iha loron aban-bainrua nian.

Artigo 8.º
Disposições finais

a)  Processo bá Reunião Conselho Consultivo Ordinária nó Extraordinária sai núdar anexos principais hussi Regulamento
Interno ida ne’e, temi halo ANEXO I hó ANEXO II.

b)  Despacho ida ne’e fó-sai hodi cumpri, nó hahú tama iha vigor iha loron assinatura nian.

c)  Despacho ida ne’e sujeita bá alteração nó emendas tuir necessidade haruka.

d) Despacho ida ne’e publica iha Jornal da República tuir lei haruka.

Díli, 19 de Agosto de 2020

_____________________
Miguel Pereira de Carvalho
Ministro da Administração Estatal
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DESPACHO Nº 015 / M - MAE / VIII / 2020

ABERTURA  DE  PROCEDIMENTO  ESPECIAL  DE  SELECÇÃO

DO  ADMINISTRADOR  MUNICIPAL  DE  AILEU

Após 16 de Março de 2016, data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 3/2016 (Estatuto das Administrações e Autoridades

Municipais), a comissão de serviço do Administrador Municipal de Aileu caducou, pelo normal fim do prazo da mesma, sem que

posteriormente, e até à presente data,  se tenha realizado o procedimento especial de selecção e a subsequente nomeação do

candidato vencedor para assumir o cargo e desempanhar as funções respectivas, conforme estabelecido naquele decreto-lei,

no Decreto-Lei n.º 2/2016, de 16 de Março (Estatuto dos Administradores e Presidentes das Autoridades Municipais) e no

Decreto do Governo n.º 5/2016 de 6 de Abril (Procedimento especial de selecção dos Presidentes das Autoridades Municipais

e dos Administradores Municipal).

Numa solução provisória, solicitou-se ao então Administrador Municipal de Aileu, manter-se no cargo e em funções, o que tem

exercido até à presente data, em regime de substituição, de modo a evitar situações de descontinuidade e ruptura no regular

funcionamento dos orgãos e serviços municipais, e continuar a bem servir o desenvolvimento local e a população do Município.

Pelo presente despacho pretende-se regularizar a situação do provimento e nomeação do Administrador Municipal de Aileu de

acordo com o quadro legal e regulamentar acima identificado.

Pelos motivos acima expostos, e nos termos do n.º 6 do art.º 21 do Decreto-Lei n.º 3/2016 , e do n.º 1 e 2 do artigo 3.º do Decreto

do Governo n.º 5/2016, de 06 de Abril, o Ministro da Administração Estatal:

1.   Ordena a abertura do Procedimento Especial de Selecção do Administrador Municipal de Aileu;

2.     Aprova o Aviso de Abertura do Procedimento Especial de Selecção do Administrador Municipal de Aileu, anexo ao presente

despacho, e do qual é parte integrante para todos os efeitos legais.

3.   Ordena a publicação do presente despacho e respectivo anexo na Série II do Jornal da República.

Díli, 24 de Agosto de 2020

_______________________

Miguel Pereira de Carvalho

Ministro da Administração Estatal
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DESPACHO Nº 016 / M - MAE / VIII / 2020

ABERTURA  DE  PROCEDIMENTO  ESPECIAL  DE  SELECÇÃO

DO  ADMINISTRADOR  MUNICIPAL  DE  AINARO

Após 16 de Março de 2016, data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 3/2016 (Estatuto das Administrações e Autoridades

Municipais), a comissão de serviço do Administrador Municipal de Ainaro caducou, pelo normal fim do prazo da mesma, sem

que posteriormente, e até à presente data,  se tenha realizado o procedimento especial de selecção e a subsequente nomeação

do candidato vencedor para assumir o cargo e desempanhar as funções respectivas, conforme estabelecido naquele decreto-

lei, no Decreto-Lei n.º 2/2016, de 16 de Março (Estatuto dos Administradores e Presidentes das Autoridades Municipais) e no

Decreto do Governo n.º 5/2016 de 6 de Abril (Procedimento especial de selecção dos Presidentes das Autoridades Municipais

e dos Administradores Municipal).

Numa solução provisória, solicitou-se ao então Administrador Municipal de Ainaro, manter-se no cargo e em funções, o que

tem exercido até à presente data, em regime de substituição, de modo a evitar situações de descontinuidade e ruptura no regular

funcionamento dos orgãos e serviços municipais, e continuar a bem servir o desenvolvimento local e a população do Município.

Pelo presente despacho pretende-se regularizar a situação do provimento e nomeação do Administrador Municipal de Ainaro

de acordo com o quadro legal e regulamentar acima identificado.

Pelos motivos acima expostos, e nos termos do n.º 6 do art.º 21 do Decreto-Lei n.º 3/2016 , e do n.º 1 e 2 do artigo 3.º do Decreto

do Governo n.º 5/2016, de 06 de Abril, o Ministro da Administração Estatal:

1.    Ordena a abertura do Procedimento Especial de Selecção do Administrador Municipal de Ainaro;

2.  Aprova o Aviso de Abertura do Procedimento Especial de Selecção do Administrador Municipal de Ainaro, anexo ao

presente despacho, e do qual é parte integrante para todos os efeitos legais.

3.   Ordena a publicação do presente despacho e respectivo anexo na Série II do Jornal da República.

Díli, 24 de Agosto de 2020

_______________________

Miguel Pereira de Carvalho

Ministro da Administração Estatal
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