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Voto n.º 8 /2021

De Pesar pelo falecimento de Bento Pereira “RAIHENEK”

Faleceu, no passado dia 23 de abril de 2021, no Hospital
Nacional Guido Valadares, Díli, aos 51 anos de idade, Bento
Pereira.

Bento Pereira nasceu em Atsabe, município de Ermera, Timor-
Leste, em 8 de novembro de 1967, filho de Bere Mau e Motu
Mali.

Concluiu os seus estudos no Ensino Básico em Díli, em 1981,
no Ensino Pré-Secundário, em Aileu, em 1987, e no Ensino
Secundário, em Díli, em 1990.

Em 1993, sob as instruções do Chefe do Executivo da Frente
Armada das Falintil, conduziu uma atividade secreta em Kupang
para conseguir um telefone oferecido pelo apoio de
solidariedade japonesa mediado pelo Sr. Nakayama para ser
entregue ao Comandante Nino Koni Santana através do Padre
Domingos Soares Maubere.

Em 1994, realizou atividades secretas em Ainaro, Suco de
Mauolo, a fim de obter documentos e uma câmara fotográfica
na residência do Sr. Nelson Carvalho de Araújo (“trezentos”),
para serem entregues ao Comando de Luta da Região IV.

De 1992, sob a orientação da Comissão Executiva do CNRM,
exerceu atividades clandestinas. Na organização, estava a apoiar
na Secção de Agitação, Formação e Comunicação.

De 1993 a 1999, foi membro ativo do Conselho de Direção Cen-
tral da Organização de Juventude Loriku Aas-wa’in de Timor-
Leste – OPJELATIL, na direção do CEL-FC / CNRM e
Organização Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Anti
Integrasi (HPPMAI).

Durante o período de liderança do CNRT- FPI (Conselho
Nacional da Resistência Timorense/Frente de Política Interna),
foi responsável pelo Departamento de Informação e
Comunicação na recolha de dados sobre as infiltrações dos
inimigos na OPJELATIL. Além disso, serviu como membro da
logística do CNRT-FPI (Conselho Nacional da Resistência
Timorense/Frente de Política Interna). No âmbito da rede
clandestina, desempenhou, também, funções ao serviço da
proteção das violações de direitos humanos e fez a ligação
entre membros das estruturas do CEL-FC, CNRT-FPI e da Região
de Díli.

Executou, ainda, tarefas de escolta e proteção para os líderes
das Falintil e outras figuras importantes na luta pela
independência, bem como para quaisquer entidades
interessadas durante as suas atividades e missões em Díli.

Foi funcionário público na governação indonésia, tendo usado
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os meios públicos para apoiar atividades clandestinas na luta
pela independência.

Depois da Independência, exerceu as suas funções como
funcionário público no Departamento de Obras Públicas, em
Díli, até à sua morte. 

Reunido em sessão plenária, o Parlamento Nacional expressa
o seu pesar pelo falecimento de Bento Pereira “RAIHENEK”,
e apresenta sentidas condolências à esposa, aos filhos e à
demais família enlutada.

Aprovado em 3 de maio de 2021.

Publique-se.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Aniceto Longuinhos Guterres Lopes

Voto n.º 11/2021

SAUDAÇÃO  PELO  DIA  MUNDIAL  DA  LÍNGUA
PORTUGUESA

Pela segunda vez desde que foi instituído, no dia 25 de
novembro de 2019, pela UNESCO, numa proclamação que foi
subscrita por 193 estados-membros, incluindo todos os Estados
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, celebra-se
no dia 5 de maio o Dia Mundial da Língua Portuguesa.

O dia 5 de maio assinala também o Dia da Língua Portuguesa e
da Cultura na CPLP, instituído pela Comunidade no ano de
2009.

A língua portuguesa é falada por mais de 265 milhões de
pessoas em todo o mundo, sendo a língua mais falada no
Hemisfério Sul.

A língua portuguesa aproxima lugares e pessoas espalhados
por todos os continentes, estabelecendo-se como elo
inquebrável de amizade e de fraternidade, de partilha de cultura
e de ligações históricas.

Com diferentes sotaques, a língua portuguesa é o reflexo da
diversidade, em todas as suas amplitudes, de todos aqueles
que a falam como língua materna, oficial, segunda, de herança,
de trabalho, entre outras.

É através da língua que se estabelecem laços transcontinentais
e transoceânicos, e que povos de diferentes latitudes se
constituem como irmãos de cultura e de língua, de afetos e de
cooperação.

Timor-Leste adotou a língua portuguesa como uma das línguas
oficiais, a par da língua tétum.

Ao longo dos últimos 20 anos, muitos têm sido os obstáculos
para que a língua portuguesa esteja efetivamente presente em
todos os setores da sociedade e seja parte da realidade de
todos os cidadãos.

Apesar dos desafios, têm vindo a ser desenvolvidos esforços
significativos para promover a aprendizagem da língua
portuguesa e para assegurar que esta é, a par do tétum, a
língua de todos os timorenses.

Por ocasião da celebração do Dia Mundial da Língua
Portuguesa, o Parlamento Nacional, reunido em sessão plenária,
saúda a língua portuguesa e todos os seus falantes e reitera o
seu compromisso com a promoção e difusão da língua
portuguesa em Timor-Leste.

Aprovado em 10 de maio de 2021.

Publique-se.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Aniceto Longuinhos Guterres Lopes

VOTO N.º 12 /2021

VOTO  DE  PESAR  PELO  FALECIMENTO  DE
LOURDES  MARIA   ASSUNÇÃO  DE  JESUS

MASCARENHAS   ALVES  “BI  KIAK”

Faleceu no passado dia 24 de maio de 2021, na sua residência
em Culuhun, Díli, aos 64 anos de idade, a Antiga Deputada à
Assembleia Constituinte e ao Parlamento Nacional, Lourdes
Maria Assunção de Jesus Mascarenhas Alves “Bi Kiak”.

Merita Alves, como era conhecida, nasceu em Hatolia,
Município de Ermera., em 15 de agosto de 1956, filha de Hermínio
Maria Tiago Marques Alves e de Guilhermina de Jesus Alves.

Casou com Octávio Maria Fátima Jordão de Araújo e tiveram
quatros filhos.

Realizou os seus estudos no Colégio das Madres Canossianas
de Manatuto e frequentou o Curso Geral de Comércio na Escola
Industrial e Comercial Professor Silva Cunha, em Díli.

Após a invasão indonésia, em 7 de dezembro de 1975, Merita
Alves e a família refugiaram-se na área de Lacló.

Apesar de ser ainda muito jovem, mas provida de um carácter
forte e corajoso, Merita Alves envolveu-se desde esta altura
na luta pela libertação nacional, tendo, em 1 de agosto de 1976,
sido nomeada como Vice-Secretária da Organização Popular
da Mulher Timorense (OPMT) da zona de Lacló. A missão
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deste grupo, à qual Merita Alves se entregou de corpo e alma,
era promover a emancipação das mulheres na família e na
sociedade.

Merita Alves e as outras mulheres e lutadoras membros da
OPMT promoviam a participação das mulheres na luta pela
libertação nacional, mobilizando equipas para trabalho agrícola,
preparação de refeições e apoio logístico às FALINTIL, bem
como apoiavam a realização de casamentos.

Entre 1 de março de 1977 e 31 de dezembro de 1978, Merita
Alves assumiu o cargo de Assistente Político do Comissariado
Centro Norte/Corsa Negra e foi locutora da Rádio Maubere,
juntamente com Martinha Sousa.

Recebeu formação política com vista à organização da
resistência, durante 40 dias, do Presidente da FRETILIN
Nicolau Lobato, de Vicente Reis Sahe, de António Carvarino
Mau-Lear, de Maria do Céu Bi-Lear e de António Pinheiro
Bote Mau) para reforçar e defender organização resistência.

Em janeiro de 1978, Merita Alves e a família foram capturados
em Illimano e levados para Díli, tendo Merita Alves sido pouco
tempo depois detida novamente. Na Comarca conheceu Octávio
Maria Fátima Jordão de Araújo, fundador do Partido ASDT/
FRETILIN, que ali também estava detido, com quem casou em
29 de março de 1978.

Em 1980, Merita Alves e o marido, Octávio Jordão de Araújo,
foram capturados pelos militares indonésios pelo seu alegado
envolvimento na preparação da manifestação sobre a causa
de Timor-Leste a realizar por ocasião de uma visita de uma
delegação de Portugal ao país.

Estiveram presos até 1984, em Koramil, Becora.

Em 1992 foram novamente presos, tendo estado entre 27 de
novembro de 1992 e 31 de julho de 1993, na SGI, em Colmera.

Após ter saído da prisão, Merita Alves continuou ativamente
envolvida na rede clandestina, sendo também responsável pela
organização da OPMT. Através das redes familiares, Merita
Alves conseguiu organizar o envio de al imentos,
medicamentos e outros bens para a Frente Armada, recebendo
também por essa via orientações para a organização da luta.

Em 1997 e 1998, Merita Alves foi uma figura de destaque no
processo no processo de reorganização da FRETILIN e da
OPMT, tendo, em 1998, representado a OPMT numa
Conferência extraordinária da FRETILIN em Sidney, Austrália.

Como membro ativo da Frente Política Interna, participou
ativamente na campanha a favor do voto pela independência
no Referendo de 30 de agosto de 1999.

Após a realização do Referendo e a vitória esmagadora do sim
à independência, Merita Alves continuou o seu trabalho em
prol do desenvolvimento do país e da emancipação das
mulheres.

Foi Deputada à Assembleia Constituinte, eleita em 30 de agosto
de 2001, pelo Partido FRETILIN, e Deputada ao Parlamento
Nacional entre 2002 e 2007.

Em 2006, foi eleita Secretária Geral da OPMT Nacional da
FRETILIN, cargo para o qual foi reeleita em 2011 e 2016, e que
assumiu até à sua morte.

Era membro do Comité Central da FRETILIN desde 2001.

Merita Alves foi uma mulher de fortes convicções, corajosa e
determinada a alcançar os objetivos a que se propunha. Lutou
de forma heróica pela libertação nacional e para que Timor-
Leste fosse um país livre e desenvolvido, e dedicou-se de
corpo e alma à defesa e promoção dos direitos das mulheres.

Os valores que defendeu ao longo da vida são um legado para
as mulheres e homens de Timor-Leste, e merecem ser, por
todos, honrados.

Merita Alves conseguiu concretizar um sonho e contribuir
para o livro “ Buibere Hamrik Ukun Rasik An”, organizado pela
OPMT, as memórias e registos da participação das mulheres
na Frente Armada, Frente Clandestina e Frente Diplomática.

Reunido em sessão plenária, o Parlamento Nacional expressa
o seu profundo pesar pelo falecimento de Lourdes Maria
Assunção de Jesus Mascarenhas Alves “Bi Kiak”, e apresenta
sentidas condolências ao marido, Octávio Maria Fátima Jordão
de Araújo, aos filhos Octávio Almeirinho Alves Jordão de
Araujo, Ivo César Alves Jordão de Araújo e Vera Laura de
Assunção Alves de Araújo, e à demais família enlutada e ao
Partido FRETILIN.

Aprovado em 27 de maio de 2021.

Publique-se.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Aniceto Longuinhos Guterres Lopes

Despacho Ministérial Nú 110/MSSI/V/2021

Estabelese  Ekipa  Dezeña  Programa  “Bolsa  da  Mãe
Jerasaun  Foun”

Iha fulan Marsu 2021, Conselho de Ministros aprova ona opção
Politica  ba programa pilotu ba Jerasaun Foun Bolsa da Mãe
ba RAEOA, ho espansaun ba Municípiu Ainaro no Bobonaro.
Programa Pilotu Bolsa da Mae Jerasaun Foun hanesan inisiativa
hosi Ministériu Solidariedade Sosiál  no Inkluzaun (MSSI)
ne’ebé sei kontribui ba Governo Timor Leste nia Planu
Rekuperasaun Ekonomia no materializasaun Estratéjia Nasionál
ba Protesaun Sosiál.

Objetivus hosi programa Bolsa da Mãe Jerasaun Foun hanesan
komplementu ba melhoramentu rendementu família no estímula
eradikasaun pobreza, mellora saúde no nutrisaun inan no labarik
hodi kontribui ba atinjimentu ODS 1: Eradika kiak (Pobreza),
ODS 2: Eradika hamlaha (Fome),  Kualidade Saúde ; ODS 4:
Edukasaun Kualidade.
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Atu hetan impaktu hirak ne’e, programa Bolsa da Mãe Jerasaun Foun sei fornese valór transferénsia ida ne’ebé signifikante ho
baze universál ba feto isin-rua no labarik ho idade primária infansia sira. Programa ne’e  mós sei haburas ligasaun ‘osan plus’ ho
inisiativa komplementár sira iha nutrisaun no saúde no mós mudansa hahalok no sai inan-aman di’ak.

Etapa tuir mai maka Ministério da Solidariedade Sociál no Inkluzaun sei hahú dezeña detallu programa ba  implementasaun
pilotu no sei halo kolaborasaun hamutuk ho liña ministériu relevante sira, nomeadamente  Ministériu Saúde, Ministériu Edukasaun,
Ministériu Administrasaun Estatál no Autoridade RAEOA.

Ho nune’e, Ministra da Solidariedade Sosiál no Inkluzaun bazeia ba ninia kompeténsia tuir orgánika VIII Governo Konstitusional
no mós órganika Ministerial artigu 4 Dekretu-Lei nú. 9/2019, 15 Maiu, determina:

1.    Estabelese Ekipa Dezeña Programa (EDP) Bolsa da Mãe Jerasaun Foun ne’ebé lidera hosi Diretór Jéral Solidariedade Sosiál
e Inkluzaun hanesan Koordenadór Jerál ba Ekipa Téknika, hanesan tuir mai ne’e:

Ekipa Prinsipál ba Dezeña Program Bolsa da Mãe Jerasaun Foun Pozisaun iha Grupu 
Traballu  

1. Rui Manuel Gago Exposto, Diretor-Geral da Solidariedade  Social 
no Inclusão 

 

Kordenadór Jerál 

2. Lucas Tois, Diretór Nacional Asistensia Social  
 

Vice Kordenador 

3. Gil da Cruz,  Chefe do GEPDI 
 

Secretario 

4. Florencio Dias Pina Gonzaga, Director Nacional da Inkluzaun e 
Reinserção Comunitario 

°1 Vice Secretario  

5. Joao Maria Fatima da Costa Coimbra, Chefe Unidade Cooperação 
Parseria  

 

°2 Vice Secretario  

Ekipa Assessoria MSSI : 
1. Marito Magno,Ph.D 
2. Dr. Estevão L. Cabral 
3. Dr. Arnaldo da Costa Lopes  
4. Dr. Pedro dos Santos 
5. Dr. João Soares Reis Pequinho 
6. Dr. João da Silva Sacramento 

Ekipa Téknika-MSSI 

1. Roberto Coimbra, Chefe Departamentu Bolsa da Mãe 
2. Silvia Verdial da Silva Lopes, Chefe do Departamento de Promocao e Protecao 

dos Diretos das Pessoas com Deficiencia  
3. Jose Jovencio Soares Francisco, Tecnic Profesional Protesaun Violencia Bazeia 

Jeneru (VBJ) 
4. David da Costa, Chefe da Unidade de Tecnologia Informacao 
5. Paulo Pinto, Diretor Centru Solidariedade Municipiu Lautem 
6. Guido Ricardo Belo, Diretor Centru Solidariedade Municipiu Baucau 
7. Natercia de Jesus Cesar, Diretora Centru Solidariedade Municipiu Ainaro 
8. Maria Antonia Fatima da Costa,  Chefe da Unidade de Protocolo, Comunicacoes 

e Relações Públicas 
9. Onegia Abilia Lourenca Correia Ximenes,  Chefe do Departamento de 

Contabilidade e Tesouraria 
10. Herbal Francelino Araujo,  Ponto Fokal Bolsa da Mae 
11. Salomao Duarte Soriano, Ponto Focal Bolsa da Mae  
12. Esperança Goncalves, Ponto Fokal Bolsa da Mae  
13. Miguel da Costa, Ponto Fokal Bolsa da Mae  
14. Jose Goncalves, Ponto Fokal Bolsa da Mae  
15. Manuel Martins, Ponto Fokal Planu e Relatoriu  
16. Delfina Madeira, Ponto Fokal Financas  
17. Celina Mendonca, Ponto Fokal Bolsa da Mae  
18. Rui dos Santos,  Ponto Fokal Bolsa da Mae 
19. Leonito dos Reis Tilman, Ponto Fokal Bolsa da Mae 
20. Genoveva de Jesus, Asitente Administrativu 

 
 

Ekipa Apoiu Tekniku  
Parseria ba Desenvolvimentu Humanu (PHD), ILO, Catalpa Internasional no parseirus 
seluk  
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2.  Knaar espesifiku hosi Ekipa Tekniku :

a)   “Ekipa Deseña Programa (EDP) Bolsa da Mãe Jerasaun
Foun”

b)    Fo ideas ba dezena , dezenvolve estratéjia ba aplikasaun,
asesementu no sistema rejistu ho nia mekanismu
pagamentu, sistema jestaun informasaun no relatoriu
ba publiku.

c)  Kordena enkontru, diskusaun teknikamente preparativus
ba dezena programa ho nia karaterizasaun no alokasaun
orsamentu ba implementasaun programa.

d)  Kordena no fo apoiu tekniku hodi halo estudu ba pro-
sesu esplora oportunidades kona-ba integrasaun
elementu saúde, nutrisaun no mudansa hahalok
inkluindu identifika etapas prátikas ne’ebe permite ida-
ne’e.

e)   Desenvolve material sira ba treinamentu, sosializasaun
tuir etapa sira iha dezena programa.

f)  Dezena no dezenvolve estratéjia monitorizasaun no
avaliasaun ho ninia komponente sira, inkluindu defini
asisténsia téknika no materiál ba implementasasun no
prestasaun hosi estratéjia monitorizasaun no avaliasaun
durante periódu implementasaun.

g)  Dezena konseitu no komponente espesífiku sira ba
informasaun no komunikasaun publica  sira,  no dezen-
volve produtu informasaun públika pré-implemen-
tasaun.  Ida-ne’e inklui define asisténsia téknika no
materiál ba implementasasun no prestasaun hosi
estratéjia Informasaun & Komunikasaun Públika du-
rante periódu implemenatasaun.

h)  Define etapa sira iha prosesu dezeñu, planu traballu
indikativu sira.

i)   Identifika komponente prinsipál sira hodi konstitui pilotu
ne’e.

j)   Fó orientasaun kona-ba knaar sira ne’ebé atu halo ba
kada komponente.

k)   Sorumutuk hosi Ekipa Dezena Program Bolsa da Mae
Jerasaun Foun sei hala’o regularmente tuir kalendariu
implementasaun programa.

3.   Durasaun tempu ba  ekipa Dezena Program Bolsa da Mae
Jerasaun Foun halao servisu hahú  loron 26 de Maiu  2021
to fulan 31 de Agusto de 2021

4.   Ekipa sei apresenta proposta final ba Ministra MSSI no
Vice MSSI kon-ba desenho Programa Bolsa da Mãe
Jerasaun Foun  iha prazu refere iha numeru 3.

5.   Despacho ida ne’e vigora hahu hosi loron publikasaun iha
Jurnál da República.

Díli, iha loron 26  fulan  tinan-2021

Vise-Primeira-Ministra no Ministra Solidaridade Sosiál e
Inkluzaun

Dra. Armanda Berta dos Santos

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Ermera, iha folha númeru 05 no número 06, Livru Protokolu
númeru 08/2021 nian, hakerek tiha eskritura públiku ba
HABILITASAUN HERDEIRUS ba matebian Alfredo Soares,
ho termu hirak tuir mai ne’e : —————————————

iha loron 15-12-2020, Alfredo Soares, casado ho Maria Lourdes
Soares, moris iha Hatulia,hela -fatin ikus iha suku Ailelo, Postu
administrativu Hatulia, Munisipiu Ermera,mate iha Hospital
Nacional Guido Valadares -——————————————

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

—- Maria Lourdes Soares, faluk, moris iha Hatulia Vila, hela-
fatin iha suku Ailelo, Postu Administrativu Hatulia, Munisipiu
Ermera ——————————————————————

—- Maria Fátima Soares da Silva, kaben nain, kaben ho
Alfredo lopes, moris iha Ailelo, hela- fatin iha suku Ailelo,
Postu Administrativu Hatulia, Munisipiu Ermera -

—- Edvisia de Lourdes Exposto Soares, kaben nain, kaben ho
julito Pereira , moris iha Hatulia Vila, hela- fatin iha suku Ailelo,
Postu Administrativu Hatulia, Munisipiu Ermera —————

—- Elvis Enri Edgar da Silva, klosan, moris iha Ailelo, hela-
fatin iha suku Ailelo, Postu Administrativu Hatulia, Munisipiu
Ermera ——————————————————————

—- Leopoldo Duarte Fernandes da Silva, klosan, moris iha
Ailelo, hela- fatin iha suku Ailelo, Postu Administrativu Hatulia,
Munisipiu Ermera —————————————————

—- Donaciana do Carmo de Lourdes Soares, klosan, moris iha
Ailelo, hela- fatin iha suku Ailelo, Postu Administrativu Hatulia,
Munisipiu Ermera —————————————————

—- Crisóstimo Natalino da Silva, klosan, moris iha Ailelo,
hela- fatin iha suku Ailelo, Postu Administrativu Hatulia,
Munisipiu Ermera —————————————————
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—- Elizabete de Lourdes Soares, klosan, moris iha Ailelo, hela-
fatin iha suku Ailelo, Postu Administrativu Hatulia, Munisipiu
Ermera —————————————————

—— Ida ne’ebé nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito Alfredo Soares. ———

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

Kartoriu Notarial Ermera, 28  Maio, 2021

A Notária Públika,

Lic,Rozinda Araújo Tilman

DESPACHO  CONJUNTO N.º  29/2021

Sobre  a  suspensão  provisória  da  realização  de  feiras  e
funcionamento  de  mercado  em  Maliana, Capital  do

Município  de  Bobonaro

Considerando o Decreto do Presidente da República n.º 24/
2021, de 28 de abril, que renovou a declaração do estado de
emergência entre as 00.00 horas do dia 3 de maio de 2021 e as
23.59 horas do dia 1 de junho de 2021 e a consequente restrição
parcial de direitos, liberdades e garantias;

Considerando que o artigo 19.º do Decreto do Governo N.º 14/
2021, de 29 de abril, alterado pelo Decreto do Governo N.º 15/
2021 de 5 de maio que aprovou as medidas de execução da
renovação da declaração do estado de emergência determina
a possibilidade de suspensão provisória da realização de feiras
ou do funcionamento de mercados, por despacho Ministerial
Conjunto do Ministro da Administração Estatal e do Ministro
do Turismo, Comércio e Indústria, quando tal se revele
necessário para prevenir a transmissão do vírus SARS-CoV-2;

Considerando que as autoridades locais de saúde detetaram,
na passada semana, no Hospital de Referência de Maliana,
Município de Bobonaro, a existência de focos de transmissão
comunitária, em número ainda não quantificado e ainda sob
avaliação da gravidade da situação epidemiológica pelas
entidades competentes;

Considerando que os mercados e as feiras são locais propícios
à ocorrência de ajuntamentos de pessoas e, consequentemente,
facilitadores de propagação do vírus SARS-CoV-2;

Considerando que o possível agravamento do quadro
epidemiológico no município de Bobonaro, face à elevada
probabilidade de atuais situações de transmissão comunitária,

impõe a adoção de medidas restritivas à realização de feiras e
funcionamento de mercados, norteadas por critérios de
necessidade, proporcionalidade e adequação;

Considerando a recomendação da Ministra da Saúde no sentido
de adotar as medidas necessárias para evitar a propagação do
vírus SARS-CoV-2 no município de Bobonaro, com especial
ênfase na capital municipal, Maliana;

Assim, nos termos do artigo 19.º do Decreto do Governo N.º
14/2021, de 29 de abril, alterado pelo Decreto do Governo N.º
15/2021 de 5 de maio, o Ministro da Administração Estatal e o
Ministro do Turismo, Comércio e Indústria determinam:

1.  A suspensão imediata da realização de feiras e do
funcionamento de mercados em Maliana, capital do
município de Bobonaro, associadas ou não a eventos
desportivos, religiosos ou de outro caráter, dentro do
perímetro da cidade de Maliana;

2.   O Presidente da Autoridade de Bobonaro, em coordenação
com o Diretor do Serviço Municipal de Gestão de Mercados
e Turismo e os gestores dos mercados relevantes, deverá
garantir a implementação do determinado no presente
despacho;

3.   As entidades com competência de fiscalização sobre os
mercados e locais de realização de feiras, recorrem, sempre
que necessário ou conveniente, à intervenção da PNTL –
Polícia Nacional de Timor-Leste, quando se verificarem
situações de incumprimento do agora determinado.

4.    O presente despacho entra em vigor no dia da sua assinatura
e caduca às 23:59 horas do dia 1 de junho de 2021.

5.   O presente despacho é publicado no Jornal da República.

Díli, aos 24 dias dos mês de maio de 2021.

______________________
Miguel Pereira de Carvalho
O Ministro da Administração Estatal

________________________
José Lucas do Carmo da Silva
O Ministro do Turismo, Comércio e Indústria


