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RESOLUÇÃO  DO  GOVERNO  N.º  12  /2019

de  13  de  Março  2019

APROVA  O   CÓDIGO  DE  CONDUTA  PARA  OS
MEMBROS  DO  GOVERNO

Considerando que o exercício de cargos públicos, nomeada-
mente de cariz político, deve pautar-se, nomeadamente, por
critérios de honestidade, probidade, integridade e dedicação
ao serviço público.
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Considerando que os comportamentos dos titulares dos cargos
públicos se reflete na credibilidade das instituições políticas
da República e na solidez do nosso sistema político
democrático.

Considerando que, desde a primeira hora, o Governo tem
trabalhado no sentido de assegurar a estabilidade política e o
reforço da credibilidade das Instituições junto dos cidadãos.

Considerando que importa definir, de forma objetiva, um
conjunto de princípios e de regras de conduta que padronizem
a conduta de todos os membros do Governo para que a ação
deste órgão de soberania seja coerente e uniforme.

Considerando que a aprovação de um Código de Conduta
para os membros do Governo permitirá a fixação de critérios
objetivos de avaliação e de responsabilização dos mesmos,
não apenas de cada um perante os demais, mas também do
Executivo perante os cidadãos.

O Governo resolve, nos termos da alínea l) do n.° 1 do artigo
115.o da Constituição da República Democrática de Timor-
Leste, o seguinte:

1. Aprovar o Código de Conduta para os Membros do
Governo que consta do documento anexo à presente
Resolução do Governo e da qual faz parte para todos os
efeitos legais;

2.  Determinar que a presente Resolução do Governo entra em
vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho de Ministros  em 20 de fevereiro de
2019

Publique-se.

O Primeiro-Ministro,

_______________
Taur Matan Ruak

ANEXO
CÓDIGO  DE  CONDUTA  PARA  OS  MEMBROS  DO

GOVERNO

Artigo 1.º
Objecto

1 - O presente Código de Conduta é um instrumento de
autorregulação que oferece uma orientação clara sobre o
comportamento dos membros do VIII Governo
Constitucional.

2 – O disposto neste Código de Conduta não afasta o
cumprimento de qualquer obrigação legal ou das instruções
do Primeiro-Ministro.

Artigo 2.º
Âmbito  de  Aplicação

1 – O Código de Conduta aplica-se aos membros do VIII
Governo Constitucional.

2 –  Entendem-se por membros do VIII Governo Constitucional
os Ministros/as, os/as   Vice-Ministros/as e os Secretários/
as de Estado.

Artigo  3.º
Princípios  de  conduta

No exercício das suas funções, os membros do VIII Governo
Constitucional observam os seguintes princípios de conduta:

a) Interesse Público

  Os membros do Governo devem dirigir todas as suas acções
e decisões, no âmbito da sua competência, às necessidades
e interesses do Estado e da Nação, acima dos interesses
particulares e do grupo, de modo a alcançar o bem-estar
colectivo.

b)  Legalidade

No exercício das suas funções, os membros do Governo
devem conhecer, cumprir e respeitar a Constituição da
República de Timor-Leste, as leis, as regras e os
regulamentos, bem como as políticas aplicáveis que
determinam o perfil ético e o nível de responsabilidade de
cada membro.

c)  Transparência

Os membros do Governo devem garantir o direito
constitucional de acesso à informação pública de forma
clara, veraz e oportuna, permitindo aos cidadãos serem
informados sobre as acções e resultados do seu Ministério
ou da sua Secretaria de Estado.

d) Imparcialidade e Igualdade

Os membros do Governo devem exercer as suas funções
com objectividade e colocar as cidadãs e os cidadãos no
centro das atenções, bem como tratar de forma justa e
imparcial todos os que com eles entrem em relação, sem
discriminação com base na cor, raça, estado civil, sexo,
origem étnica, língua, posição social ou situação económica,
convicções políticas ou ideológicas, religião, instrução ou
condição física ou mental, em conformidade com o n.º 2 do
artigo 16.º da Constituição da República de Timor-Leste.

e)  Integridade

Os membros do Governo devem adoptar uma conduta
pautada pelo escrupuloso cumprimento da lei e de acordo
com os mais elevados padrões éticos, demonstrando
honestidade e sentido de justiça em todas as suas ações, a
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das nos artigos 9.º e 11.º, como contrapartida do exercício
de uma acção, omissão, voto ou gozo de influência sobre a
tomada de qualquer decisão pública que possa pôr em
causa a sua imparcialidade e integridade.

c)  Abster-se de utilizar bens ou recursos públicos disponibili-
zados para o exercício das funções, fora dos limites de
razoabilidade ou da adequação social.

Artigo 5.º
Prevenção e combate à corrupção

1-   Os membros do Governo devem assumir o compromisso de
prevenir e de combater a corrupção, especialmente a corrup-
ção privada, a extorsão ou o suborno, e estão proibidos
de:

a) Oferecer, aceitar ou facilitar o pagamento de suborno;

b) Oferecer ou autorizar, directa ou indirectamente,
vantagem indevida para qualquer pessoa ou agente
público que envolva ganho pessoal directo ou de
terceiros intermediários.

2-   Os membros do Governo comunicam ao Ministério Público
os atos que possam configurar tentativas de corrupção.

Artigo 6.º
Responsabilidade

1   - O incumprimento por parte dos membros do Governo das
orientações fixadas pelo presente Código implica a
responsabilidade política perante o Primeiro-Ministro.

2    - O disposto no presente Código não afasta nem prejudica
outras formas de responsabilidade, nomeadamente criminal,
disciplinar ou financeira, que ao caso caibam, estatuídos
na lei.

Artigo 7.º
Conflito de interesses

Os membros do Governo não podem intervir na apreciação
nem no processo de decisão, sempre que o interesse pessoal
ou privado, em determinada matéria, interfira ou seja susceptível
de interferir, com os interesses do Ministério ou da Secretaria
de Estado ou de terceiros, comprometendo seriamente a
imparcialidade da sua conduta.

Artigo 8.º
Sanação do conflito de interesses

1 – Qualquer membro do Governo que identifique estar numa
situação de conflito de interesses, deve afastar-se do
procedimento em curso, nos termos da lei, e dar do facto
imediato conhecimento ao Primeiro-Ministro, quando se
trate de Ministra/o, Vice-Ministra/o ou de Secretária/o de
Estado que dele directamente depende ou à/ao respectiva/
o Ministra/o, quando se trate de Vice-Ministra/o ou
Secretária/o de Estado.

2 – Qualquer membro do Governo que esteja perante um

fim de dar resposta aos supremos interesses do Povo
Timorense.

f) Honestidade

 Os  membros  do  Governo devem ter como compromisso
agir com integridade, probidade e veracidade, bem como
fomentar uma cultura de confiança na sociedade actuando
com diligência, sentido de honra, justiça e transparência
para fortalecer a confiança das cidadãs e dos cidadãos nas
Instituições do Estado em geral e nos ministérios e
secretarias de Estado, em particular.

g)  Urbanidade

 Os membros do Governo devem adoptar um comporta-
mento digno e idóneo no exercício das suas funções, em
conformidade com os bons costumes da Nação, e tratar as
cidadãs e os cidadãos com respeito, diligência e humildade,
exigindo igual tratamento e zelando pelas obrigações e
deveres recíprocos.

h) Respeito interinstitucional

  Os membros do Governo devem empenhar-se na coopera-
ção leal, solidária e transparente para com os restantes
órgãos de soberania – Parlamento Nacional, Presidente da
República e os Tribunais – a fim de alcançar o objectivo
comum de tornar Timor-Leste num país com
desenvolvimento, progresso e crescimento económico,
bem como proporcionar aos cidadãos níveis mais elevados
de bem-estar, de segurança e de prosperidade.

i)  Garantia de confidencialidade

  Os membros do Governo têm a obrigação de guardar rigo-
roso sigilo em relação aos assuntos reservados dos quais
tomem conhecimento no exercício das suas funções e que
se encontrem classificados como confidenciais, nos termos
da lei.

j)  Prudência

 Os membros do Governo devem assumir uma postura de
prudência procurando que os seus comportamentos,
atitudes e decisões sejam o resultado de um juízo justificado
racionalmente, depois de ter estudado, reflectido e
apreciado argumentos e contra-argumentos disponíveis, à
luz da Constituição da República, das leis, das regras, dos
regulamentos e das políticas aplicáveis.

Artigo 4.º
Deveres

No exercício das suas funções, os membros do Governo devem:

a) Abster-se de qualquer acção ou omissão que possa ser
interpretada como uso das prerrogativas das funções para
beneficiar, directa ou indirectamente, o interesse privado
próprio ou os interesses específicos de pessoas ou de
grupos.

b)  Rejeitar ofertas ou qualquer uma das vantagens identifica-
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conflito de interesses deve tomar as medidas necessárias
para evitar, sanar ou fazer cessar o conflito em causa, na
observância integral das disposições do presente Código
e da lei.

Artigo 9.º
Ofertas

1-  Os membros do Governo não podem receber quaisquer
ofertas em numerário e apenas podem receber ofertas de
valor simbólico que não ultrapassem o valor de USD 250.

2-   O valor das ofertas é contabilizado em rubrica própria de
todas as ofertas de uma mesma pessoa, singular ou
colectiva, no decurso de um ano civil.

3-  Os membros do Governo podem receber ofertas feitas entre
Estados, abrangidas pelo n.º 1 do presente artigo, cuja
recusa possa ser interpretada como uma quebra de respeito
interinstitucional.

Artigo 10.º
Dever de entrega, registo e fins

1 – As ofertas a que se refere no n.º 3  do artigo 9.º devem ser
entregues na respectiva Direção-Geral responsável pela
administração e finanças, consubstanciado nos seguintes
dados:

a) Tipo de oferta em causa;

b) Identificação do ofertante;

c) Momento da relação institucional.

2 – Os registos precisos das ofertas mencionados no n.º 1
reflectem a reputação, a integridade e a credibilidade dos
membros do Governo, pelo que é essencial manter delas
um registo de acesso público.

3 – As ofertas a que se refere o n.º 3 do artigo 9.º devem ser
entregues a instituições que prossigam fins de carácter
educativo ou social ou entregues directamente, sempre
que adequado, aos estudantes por mérito próprio dos níveis
de ensino básico, secundário, profissional ou universitário,
às famílias ou às pessoas desfavorecidas de que mais
necessitam.

Artigo 11.º
Convites ou benefícios similares

1 – Os membros do Governo devem abster-se de aceitar
convites de pessoas singulares e colectivas privadas,
nacionais ou estrangeiras, e de pessoas colectivas públicas
estrangeiras, para a assistência a eventos sociais,
institucionais e culturais que possam condicionar a
imparcialidade e a integridade do exercício de funções,
designadamente:

a) Convites para festas, eventos desportivos ou
benefícios similares;

b) Despesas com viagem ou acomodação.

2 – Para os efeitos do presente Código, entende-se que existe
condicionamento da imparcialidade e da integridade do
exercício de funções quando haja aceitação de convites
ou de outros benefícios similares cujo valor ultrapasse os
USD 250.

3 – Exceptuam-se do disposto nos números anteriores, as
situações em que os membros do Governo aceitem convites
ou benefícios similares em função de representação oficial,
tanto a nível nacional como internacional, designadamente:

a) Na participação em cerimónias oficiais, conferências,
congressos, seminários, feiras ou eventos análogos;

b) Na participação em cimeira, cerimónia ou reunião formal
ou informal quando os convites provenham de outros
Estados, de organizações internacionais ou de outras
entidades públicas.

Artigo 12.º
Assédio sexual

Os membros do Governo não podem praticar atos que possam
configurar assédio sexual, tal como o mesmo se encontra
definido na Orientação da Comissão da Função Pública n.o 12/
2017, de 9 de agosto, sobre prevenção e combate ao assédio
sexual na função pública.

Artigo 13.º
Disposição final

O presente Código de Conduta aplica-se a partir da data de
entrada em vigor da Resolução do Governo que o aprova.


