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DECRETO   DO   PRESIDENTE   DA   REPÚBLICA   N.°   9 / 2021

de  16 de  fevereiro

CONCEDE  HONRAS  FÚNEBRES  E  SEPULTAMENTO
NO  “JARDIM DOS  HERÓIS  DA  PÁTRIA”  A   ALAMAU

O artigo 11.º da Constituição da República Democrática de
Timor-Leste (CRDTL) consagra o reconhecimento e a
valorização da resistência secular do Povo Maubere contra a
dominação estrangeira e o contributo de todas as pessoas
que lutaram pela independência nacional.

A Lei n.º 3/2006, de 12 de abril, sobre o Estatuto dos
Combatentes da Libertação Nacional, alterada pela Lei n.º 9/
2009, de 29 de julho e pela Lei n.º 2/2011, de 23 de março,
reafirma a vontade de homenagear os esforços manifestados
pelos Combatentes da Libertação Nacional na luta pela
Independência Nacional.

Pela Comissão de Homenagem, Supervisão de Registos de
Recursos (CHSRR) foi solicitada autorização para a realização
das honras fúnebres e sepultamento no cemitério especial do
“Jardim dos Heróis da Pátria” de Díli, em Metinaro, para um
Combatente da Libertação Nacional.

O Presidente da República, nos termos da alínea f) do artigo
23.º do Estatuto dos Combatentes da Libertação Nacional,
concede ao Combatente da Libertação Nacional, atendendo à
sua elevada contribuição no período da Luta da Libertação da
nossa Pátria, o direito a honras fúnebres e a sepultura no
“Jardim dos Heróis da Pátria” de Díli, em Metinaro, a
ALAMAU.

Publique-se.

O Presidente da República

______________________
Francisco Guterres Lú Olo

Assinado no Palácio Presidencial Nicolau Lobato, Díli, no dia
16 de fevereiro de 2021
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RESOLUÇÃO  DO  PARLAMENTO  NACIONAL  N.°  6/2021

de  16  de  Fevereiro

APROVA  O  ACORDO  DE  SERVIÇOS  AÉREOS  ENTRE O  GOVERNO  DA  REPÚBLICA  DEMOCRÁTICA  DE
TIMOR-LESTE  E  O  GOVERNO  DA   AUSTRÁLIA

Reconhecendo os laços especiais de amizade e de cooperação que unem os povos de Timor-Leste e da Austrália;

Considerando a importância de promover o sistema de aviação internacional entre as empresas de transporte aéreo no mercado
e desenvolver e implementar serviços competitivos e inovadores;

Tendo presente que em 26 de maio de 2017 os Governos da República Democrática de Timor-Leste e da Austrália celebraram um
“Acordo de Serviços Aéreos” visando assegurar o máximo nível de segurança e proteção internacional, reafirmando a sua séria
preocupação pelos atos e ameaças contra a segurança das aeronaves, os quais comprometem a segurança das pessoas e da
propriedade, afetam adversamente o funcionamento do transporte aéreo e enfraquecem a confiança pública na segurança da
aviação civil;

Atendendo a que a estreita cooperação na área da aviação civil entre as duas nações implementada até à data e o seu
aprofundamento beneficiarão ambas as partes;

Considerando as competências constitucionais do Parlamento Nacional para aprovar o acordo acima mencionado,

O Parlamento Nacional resolve, sob proposta do Governo, nos termos da alínea f) do n.° 3 do artigo 95.º da Constituição da
República, aprovar o Acordo de Serviços Aéreos entre o Governo da República Democrática de Timor-Leste e o Governo da
Austrália, assinado em Díli em 26 de maio de 2017, cujo texto, nas versões autênticas nas línguas portuguesa e inglesa, se
publica em anexo.

Aprovada em 26 de janeiro de 2021.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Aniceto Longuinhos Guterres Lopes

Publique-se.

Em 9 de fevereiro de 2021.

O Presidente da República,

Francisco Guterres Lú Olo
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ANEXO  I
Versão em língua portuguesa

Acordo de Serviços Aéreos entre o Governo da República Democrática de Timor-Leste e o Governo da Austrália
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ANEXO  II
Versão em língua inglesa

Agreement between the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste and the Government of Australia relating to
Air Services
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RESOLUÇÃO  DO  GOVERNO  N.º  6 /2021

de  16  de  Fevereiro

NOMEAÇÃO   DO   ADMINISTRADOR   MUNICIPAL   DE
AILEU

Considerando que a Administração Municipal de Aileu foi
criada pela  alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Estatuto das
Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e
do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização
Administrativa (Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, alterado
pelos Decretos-Leis n.os 9/2018, de 9 de abril, e 54/2020, de 28
de outubro, retificado pela Declaração de Retificação da
Presidência do Conselho de Ministros n.o 4/2020, de 16 de
dezembro);

Considerando que o Administrador Municipal é o
representante do Governo no respetivo município e incumbe-
lhe dirigir a Administração Municipal, assegurar o normal
funcionamento dos serviços da administração local do Estado
no município, e responder pela sua atividade perante o membro
do Governo responsável pela administração estatal, nos termos
do artigo 20.º do estatuto supra referido;

Considerando que, ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 do artigo 21.º do
supra referido estatuto, o Administrador Municipal é nomeado,
em regime de comissão de serviço, com a duração de cinco
anos, por resolução do Governo, mediante proposta do
membro do Governo responsável pela administração estatal,
na sequência de um procedimento especial de seleção por
mérito, regulamentado pelo Decreto do Governo n.º 5/2016, de
6 de abril;

Considerando que pelo Despacho n.º 15/M-MAE/VIII/2020,
do Ministro da Administração Estatal, publicado no Jornal da
República Série II, n.º 33-A, de 28 de agosto de 2020, foi
determinada a abertura do procedimento especial de seleção
do Administrador Municipal de Aileu;

Considerando que na sequência do procedimento de seleção,
o Ministro da Administração Estatal apresentou ao Conselho
de Ministros, a proposta de nomeação que inclui o Sr. Abel da
Conceição, o Sr. Agosto Manuel de Oliveira Carvalho e o Sr.
João Fernando Martins Borges, todos aprovados no exame
especial de seleção;

Considerando que o Sr. Abel da Conceição obteve a melhor
classificação no exame escrito de seleção;

Considerando também que este é cidadão timorense, maior de
35 anos de idade, tem vínculo definitivo à função pública,
integra a categoria profissional de técnico superior, que ficou

demonstrada a aptidão física e psicológica para o desempenho
das funções de Administrador Municipal, e a idoneidade
pessoal e profissional, que possui conhecimentos significa-
tivos sobre administração pública, nomeadamente nas áreas
de gestão pública, finanças públicas, planeamento estratégico
e operacional e aprovisionamento público, que demonstrou
bons conhecimentos de tétum e de português, e conheci-
mentos de informática na ótica do utilizador;

Considerando que foram auscultados o Conselho Consultivo
Municipal de Aileu e o Grupo Técnico Interministerial para a
Descentralização Administrativa, que não se opuseram à
proposta de nomeação do candidato Abel da Conceição;

O Governo resolve nos termos conjugados do n.º 1 do artigo
21.º do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, alterado pelos
Decretos-Leis n.os 9/2018, de 9 de abril, e 54/2020, de 28 de
outubro, e do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto do Governo n.º 5/
2016, de 6 de abril, o seguinte:

1.    Exonerar, com efeitos imediatos, o Sr. João Tilman do Rego,
atual Administrador Municipal de Aileu, nos termos da
alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 3/2016,
de 16 de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 9/2018, de
9 de abril e 54/2020, de 28 de outubro.

2.   Nomear, com efeitos imediatos, ao abrigo do n.º 1 do artigo
21.º e do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16
de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 9/2018, de 9 de
abril, e 54/2020, de 28 de outubro, o Sr. Abel da Conceição,
para desempenhar o cargo e as funções de Administrador
Municipal de Aileu, em regime de comissão de serviço, por
um período de cinco anos, a contar da data de tomada da
respetiva posse, nos termos legais.

3.    Instruir o Ministro da Administração Estatal para organizar,
com a maior brevidade possível, a cerimónia de tomada de
posse e a investidura do nomeado no respetivo cargo, nos
termos legais.

4.  A presente resolução do Governo produz efeitos no dia
seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho de Ministros em 10 de fevereiro de
2021.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro,

_______________
Taur Matan Ruak
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RESOLUÇÃO  DO  GOVERNO  N.º  7 /2021

de  16  de  Fevereiro

NOMEAÇÃO   DO   ADMINISTRADOR   MUNICIPAL   DE
AINARO

Considerando que a Administração Municipal de Ainaro foi
criada pela  alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do Estatuto das
Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e
do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização
Administrativa (Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, alterado
pelos Decretos-Leis n.os 9/2018, de 9 de abril, e 54/2020, de 28
de outubro, retificado pela Declaração de Retificação da
Presidência do Conselho de Ministros n.o 4/2020, de 16 de
dezembro);

Considerando que o Administrador Municipal é o represen-
tante do Governo no respetivo município e incumbe-lhe dirigir
a Administração Municipal, assegurar o normal funcionamento
dos serviços da administração local do Estado no município, e
responder pela sua atividade perante o membro do Governo
responsável pela administração estatal, nos termos do artigo
20.º do estatuto supra referido;

Considerando que, ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 do artigo 21.º do
supra referido estatuto, o Administrador Municipal é nomeado,
em regime de comissão de serviço, com a duração de cinco
anos, por resolução do Governo, mediante proposta do
membro do Governo responsável pela administração estatal,
na sequência de um procedimento especial de seleção por
mérito, regulamentado pelo Decreto do Governo n.º 5/2016, de
6 de abril;

Considerando que pelo Despacho n.º 16/M-MAE/VIII/2020,
do Ministro da Administração Estatal, publicado no Jornal da
República Série II, n.º 33-A, de 28 de agosto de 2020, foi
determinada a abertura do procedimento especial de seleção
do Administrador Municipal de Ainaro;

Considerando que na sequência do procedimento de seleção,
o Ministro da Administração Estatal apresentou ao Conselho
de Ministros, a proposta de nomeação que inclui o Sr.
Leovigildo Amaral Pereira, o Sr. Eduardo Lopes de Carvalho, o
Sr. Lourenço Barros Magno e a Sra. Aguida Judit Mendonça,
todos aprovados no exame especial de seleção;

Considerando que o Sr. Leovigildo Amaral Pereira obteve a
melhor classificação no exame escrito de seleção;

Considerando também que este é cidadão timorense, maior de
35 anos de idade, tem vínculo definitivo à função pública,
integra a categoria profissional de técnico superior, que ficou
demonstrada a aptidão física e psicológica para o desempenho

das funções de Administrador Municipal, e a idoneidade
pessoal e profissional, que possui conhecimentos significa-
tivos sobre administração pública, nomeadamente nas áreas
de gestão pública, finanças públicas, planeamento estratégico
e operacional e aprovisionamento público, que demonstrou
bons conhecimentos de tétum e de português, e conheci-
mentos de informática na ótica do utilizador;

Considerando que foram auscultados o Conselho Consultivo
Municipal de Ainaro e o Grupo Técnico Interministerial para a
Descentralização Administrativa, que não se opuseram à
proposta de nomeação do candidato Leovigildo Amaral Pereira;

O Governo resolve nos termos conjugados do n.º 1 do artigo
21.º do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, alterado pelos
Decretos-Leis n.os 9/2018, de 9 de abril, e 54/2020, de 28 de
outubro, e do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto do Governo n.º 5/
2016, de 6 de abril, o seguinte:

1.   Exonerar, com efeitos imediatos, o Sr. Albertino de Araújo,
atual Administrador Municipal de Ainaro, nos termos da
alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 3/2016,
de 16 de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 9/2018, de
9 de abril e 54/2020, de 28 de outubro.

2.   Nomear, com efeitos imediatos, ao abrigo do n.º 1 do artigo
21.º e do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16
de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 9/2018, de 9 de
abril, e 54/2020, de 28 de outubro, o Sr. Leovigildo Amaral
Pereira, para desempenhar o cargo e as funções de
Administrador Municipal de Ainaro, em regime de comissão
de serviço, por um período de cinco anos, a contar da data
de tomada da respetiva posse, nos termos legais.

3.    Instruir o Ministro da Administração Estatal para organizar,
com a maior brevidade possível, a cerimónia de tomada de
posse e a investidura do nomeado no respetivo cargo, nos
termos legais.

4.  A presente resolução do Governo produz efeitos no dia
seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho de Ministros em 10 de fevereiro de
2021.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro,

_______________
Taur Matan Ruak
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RESOLUÇÃO  DO  GOVERNO  N.º  8 /2021

de  16  de  Fevereiro

NOMEAÇÃO   DO   ADMINISTRADOR   MUNICIPAL   DE
COVALIMA

Considerando que a Administração Municipal de Covalima foi
criada pela  alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º do Estatuto das
Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e
do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização
Administrativa (Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, alterado
pelos Decretos-Leis n.os 9/2018, de 9 de abril, e 54/2020, de 28
de outubro, retificado pela Declaração de Retificação da
Presidência do Conselho de Ministros n.o 4/2020, de 16 de
dezembro);

Considerando que o Administrador Municipal é o
representante do Governo no respetivo município e incumbe-
lhe dirigir a Administração Municipal, assegurar o normal
funcionamento dos serviços da administração local do Estado
no município, e responder pela sua atividade perante o membro
do Governo responsável pela administração estatal, nos termos
do artigo 20.º do estatuto supra referido;

Considerando que, ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 do artigo 21.º do
supra referido estatuto, o Administrador Municipal é nomeado,
em regime de comissão de serviço, com a duração de cinco
anos, por resolução do Governo, mediante proposta do
membro do Governo responsável pela administração estatal,
na sequência de um procedimento especial de seleção por
mérito, regulamentado pelo Decreto do Governo n.º 5/2016, de
6 de abril;

Considerando que o cargo de Administrador Municipal de
Covalima está vago desde 2016, por motivo de falecimento do
seu titular, o Sr. José Pina Cardoso, situação de vacatura que
se mantém até à presente data.

Considerando que pelo Despacho n.º 20/M-MAE/IX/2020, do
Ministro da Administração Estatal, publicado no Jornal da
República Série II, n.º 35-B, de 14 de setembro de 2020, foi
determinada a abertura do procedimento especial de seleção
do Administrador Municipal de Covalima;

Considerando que na sequência do procedimento de seleção,
o Ministro da Administração Estatal apresentou ao Conselho
de Ministros, a proposta de nomeação que inclui o Sr. Francisco
de Andrade, o Sr. Afonso Nogueira Nahak, o Sr. Albino Carvalho
Lelo e o Sr. Damião Amaral, todos aprovados no exame especial
de seleção;

Considerando que o Sr. Francisco de Andrade obteve a melhor
classificação no exame escrito de seleção;

Considerando também que este é cidadão timorense, maior de
35 anos de idade, tem vínculo definitivo à função pública,
integra a categoria profissional em carreira especial equiparada
a técnico superior da carreira geral da função pública, que
ficou demonstrada a aptidão física e psicológica para o
desempenho das funções de Administrador Municipal, e a
idoneidade pessoal e profissional, que possui conhecimentos
significativos sobre administração pública, nomeadamente nas
áreas de gestão pública, finanças públicas, planeamento
estratégico e operacional e aprovisionamento público, que
demonstrou bons conhecimentos de tétum e de português, e
conhecimentos de informática na ótica do utilizador;

Considerando que foram auscultados o Conselho Consultivo
Municipal de Covalima e o Grupo Técnico Interministerial para
a Descentralização Administrativa, que não se opuseram à
proposta de nomeação do candidato Francisco de Andrade;

O Governo resolve nos termos conjugados do n.º 1 do artigo
21.º do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, alterado pelos
Decretos-Leis n.os 9/2018, de 9 de abril, e 54/2020, de 28 de
outubro, e do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto do Governo n.º 5/
2016, de 6 de abril, o seguinte:

1.    Nomear, com efeitos imediatos, ao abrigo do n.º 1 do artigo
21.º e do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16
de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 9/2018, de 9 de
abril, e 54/2020, de 28 de outubro, o Sr. Francisco de
Andrade, para desempenhar o cargo e as funções de
Administrador Municipal de Covalima, em regime de
comissão de serviço, por um período de cinco anos, a contar
da data de tomada da respetiva posse, nos termos legais.

2.   Instruir o Ministro da Administração Estatal para organizar,
com a maior brevidade possível, a cerimónia de tomada de
posse e a investidura do nomeado no respetivo cargo, nos
termos legais.

3.  A presente resolução do Governo produz efeitos no dia
seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho de Ministros em 10 de fevereiro de
2021.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro,

_______________
Taur Matan Ruak
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DIPLOMA MINISTERIAL N.º  7 /2021

de  16  de  Fevereiro

REGULAMENTO   DE   ATRIBUIÇÃO   DE   ABONO   DE
ALIMENTAÇÃO   EM   DINHEIRO

AOS   MILITARES   DAS   FALINTIL-FORÇAS   DE
DEFESA   DE   TIMOR-LESTE

O artigo 6.º  do Decreto-Lei n.º 11/2009, de 18 de Fevereiro, que
aprovou o Regime Remuneratório das F-FDTL, atribui aos
militares das F-FDTL em efetividade de serviço o direito ao
abono de alimentação, regra geral em espécie, cujo regime é
regulamentado pelo membro do Governo responsável pela área
da Defesa, sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas.

Por falta de regulamentação da atribuição deste abono, foi
aprovado pelo então membro do Governo responsável pela
área da Defesa o despacho n.° 72/2011, de 01 de março, através
do qual se definiram, não só as condições de atribuição do
abono, como o valor diário do abono de alimentação em
dinheiro no montante de seis dólares norte-americanos e
cinquenta centavos ($6,50 USD).

Em 2013, o valor de atribuíção diária do abono de alimentação
foi alterado de seis dólares norte-americanos e cinquenta
centavos ($6,50 USD) para sete dólares norte-americanos e
cinquenta centavos ($7,50 USD), mantendo-se as mesmas
condições de atribuição.

Em 2015, o valor do abono de alimentação foi mais uma vez
alterado para sete dólares norte-americanos e noventa
centavos ($7,90 USD).

Em 2017, o abono de alimentação para os militares que
compõem a Unidade das Falintil e a Banda de Música Militar
passaram a receber o abono de alimentação no montante diário
de quatorze dólares norte-americanos ($14,00 USD), mantendo-
se o valor de sete dólares norte-americanos e noventa centavos
($7,90 USD) para as restantes militares.

Agora, pretende-se uniformizar o valor do abono de alimentação
em dinheiro e garantir o reforço qualitativo da alimentação.

Assim, o Governo pelo Ministro da Defesa manda, sob
proposta do Chefe do Estado-Maior–General das Forças
Armadas, ao abrigo do artigo 6.º  do Decreto-Lei n.º 11/2009,
de 18 de fevereiro, publicar o seguinte diploma:

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma ministerial visa regular as condições de
atribuição do abono de alimentação em dinheiro aos militares
das F-FDTL.

Artigo 2.º
Direito ao abono

Os militares das F-FDTL em efetividade de serviço têm direito
ao abono de alimentação em dinheiro quando a instituição
militar não o forneça em géneros.

Artigo 3.º
Pagamento

1.  O abono de alimentação em dinheiro é devido no mês
seguinte àquele a que diz respeito, sendo efetuado por
transferência bancária.

2.  Os comandantes das componentes e unidades militares
enviam para o Estado-Maior-General das Forças Armadas,
até ao dia 23 de cada mês, a lista completa dos militares
titulares do direito ao abono de alimentação em dinheiro
para efeitos de processo de pagamento.

Artigo 4.º
Valor diário

O valor diário do abono de alimentação em dinheiro é de dez
dólares norte-americanos ($10.00 USD).

Artigo 5.º
Exceções

1.   O abono de alimentação em dinheiro não é devido quando
o militar se encontre no cumprimento de qualquer pena
disciplinar, ausente do país ou no gozo de qualquer tipo de
licença prevista no Estatuto dos Militares das F-FDTL ou
em legislação especial.

2.   Os militares que por razões de saúde não possam receber o
abono de alimentação em géneros têm direito a receber o
abono de alimentação em dinheiro desde que apresentem
justificação médica e sejam devidamente autorizados pelo
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Artigo 6.º
Acerto financeiro

O militar a quem seja pago abono de alimentação em dinheiro
quando se encontre numa das situações previstas no númerto
1 do artigo anterior, fica sujeito a acerto financeiro logo que
possível.
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Artigo 7.º
Entrada em Vigor

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

11 de fevereiro de 2021

Publique-se.

O Ministro da Defesa,

_______________________________
Bgen. Ref. Filomeno da Paixão de Jesus


