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Por força da alínea f) do artigo 22.º da Lei sobre Estatuto dos
Combatentes da Libertação Nacional acima mencionada, o
Presidente da República decide conceder ao Combatente
falecido, António Campos Dias “Campos”, o direito às honras
fúnebres e sepultamento no cemitério especial existente.

Públique-se,

O Presidente da República

Taur Matan Ruak

Assinado no Palácio Presidencial Nicolau Lobato, Dili no dia
26 de Setembro de 2016.

DECRETO  DO  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA
Número : 40/2016

de  28  de  Setembro

HONRA  FÚNEBRE  E  SEPULTAMENTO  NO  JARDIM
DOS  HERÓIS  EM  METINARO

Considerando que o artigo 11.º da Constituição da República
Democrática de Timor-Leste 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.

Reafirmando a vontade de homenagear os esforços
manifestados pelos Combatentes da Libertação Nacional na
luta pela Independência Nacional, nos termos da Lei n.º 3/
2006, de 12 de Abril, sobre 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.

DECRETO DO GOVERNO N.º  14/2016

de   28    de  Setembro

REGULAMENTO  ELEITORAL   PARA  OS  ÓRGÃOS
DOS  SUCOS

A Lei n.º 9/2016, de 8 de julho introduziu profundas alterações
ao nível do modelo orgânico e de responsabilidades dos Sucos
e do procedimento de escolha dos membros dos seus órgãos,
anteriormente reconhecidos como lideres comunitários. A
reforma que entretanto entrou em vigor procura assegurar o
fortalecimento e a valorização dos Sucos como agentes da
promoção do bem-estar social e do desenvolvimento local,
mas também como guardiões da tradição cultural do nosso
povo e da sua identidade nacional.

Resultado de um exercício de respeito e de equilíbrio entre a
função tradicional dos líderes comunitários e as exigências
próprias de uma Administração moderna, dinâmica e
democrática, capaz de assegurar uma prestação qualificada de
bens e serviços públicos aos cidadãos, a Lei n.º 9/2016, de 8 de
julho configura os Sucos como intervenientes fundamentais
no processo de desenvolvimento, mas sujeitos ao sentido e
vontade dos seus membros, a qual se expressa quer através

Rui Correia
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RESOLUÇÃO  DO  GOVERNO N.º  29/ 2016

de  28  de  Setembro

TRANSFERÊNCIA  DE  MEIOS,  FUNÇÕES  E
RECURSOS  PARA  AS  AUTORIDADES  MUNICIPAIS  E

PARA  AS  ADMINISTRAÇÕES  MUNICIPAIS

Considerando que com a aprovação do Decreto-Lei n.º 3/2016,
de 16 de Março, que aprovou o Estatuto das Administrações
Municipais, das Autoridades Municipais e do Grupo Técnico
Interministerial para a Descentralização Administrativa, o
Governo desenvolveu e aprofundou a reforma da Administra-
ção Local do Estado, iniciada com a aprovação do Decreto-Lei
n.º 4/2014, de 22 de Janeiro.

Tendo presente que o quadro jurídico estabelecido pelo
Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de Março visa, fundamentalmente,
criar um ambiente jurídico favorável à concretização da
estratégia de desconcentração administrativa, através da qual
se procura assegurar a introdução de sistemas, processos e
procedimentos de gestão democrática local que robusteçam a
capacidade administrativa da nossa Administração Local com
o propósito de aumentar a quantidade e a qualidade dos bens
e serviços públicos prestados aos nossos cidadãos e às nossas
empresas.

Atendendo a que o aumento da quantidade e da qualidade
dos bens e serviços públicos prestados aos cidadãos e às
empresas depende da melhoria da organização e dos
procedimentos administrativos, mas também da optimização
da utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponibilizados à Administração Local do Estado.

Considerando que o n.º 1 do art. 151.º do Decreto-Lei n.º 3/
2016, de 16 de Março expressamente prevê que “o Governo
aprova, por Resolução, até noventa dias após a entrada em
vigor deste decreto-lei, a afectação dos recursos humanos,
dos processos administrativos, dos procedimentos
administrativos em curso, do arquivo documental, do mobiliário
de escritório, dos equipamentos informáticos e dos veículos
de transporte afectos aos serviços da Administração Central
ou das Delegações Territoriais, para as Administrações
Municipais e para as Autoridades Municipais”.

Tendo presente que o teor da presente Resolução foi discutido
e aprovado no Grupo Técnico Interministerial para a
Descentralização Administrativa, realizada no dia 15 de Junho
de 2016.

Assim,

O Governo resolve, nos termos do n.º 1, do artigo 151.º, do
Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de Março, o seguinte:

1.  Transferir para a Administração Municipal de Aileu os
recursos humanos, os processos administrativos, os
procedimentos administrativos em curso, o arquivo
documental, o mobiliário de escritório, os equipamentos
informáticos e os veículos de transporte existentes nas
Delegações e Representações Territoriais do Ministério

da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério da
Agricultura, do Ministério da Solidariedade Social, do
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente, da
Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Direcção-Geral
das Obras Públicas, da Direcção-Geral de Águas e
Saneamento, e da Direcção Nacional de Terras,
Propriedades e Serviços Cadastrais, todos, no município
de Aileu.

2.  Transferir para a Administração Municipal de Ainaro os
recursos humanos, os processos administrativos, os
procedimentos administrativos em curso, o arquivo
documental, o mobiliário de escritório, os equipamentos
informáticos e os veículos de transporte existentes nas
Delegações e Representações Territoriais do Ministério
da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério da
Agricultura, do Ministério da Solidariedade Social, do
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente,  da
Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Direcção-Geral
das Obras Públicas, da Direcção-Geral de Águas e
Saneamento, e da Direcção Nacional de Terras,
Propriedades e Serviços Cadastrais, todos, no município
de Ainaro.

3.  Transferir para a Autoridade Municipal de Baucau os
recursos humanos, os processos administrativos, os
procedimentos administrativos em curso, o arquivo
documental, o mobiliário de escritório, os equipamentos
informáticos e os veículos de transporte existentes nas
Delegações e Representações Territoriais do Ministério
da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério da
Agricultura, do Ministério da Solidariedade Social, do
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente,  da
Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Direcção-Geral
das Obras Públicas, da Direcção-Geral de Águas e
Saneamento, e da Direcção Nacional de Terras,
Propriedades e Serviços Cadastrais, todos, no município
de Baucau.

4.  Transferir para a Autoridade Municipal de Bobonaro os
recursos humanos, os processos administrativos, os
procedimentos administrativos em curso, o arquivo
documental, o mobiliário de escritório, os equipamentos
informáticos e os veículos de transporte existentes nas
Delegações e Representações Territoriais do Ministério
da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério da
Agricultura, do Ministério da Solidariedade Social, do
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente,  da
Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Direcção-Geral
das Obras Públicas, da Direcção-Geral de Águas e
Saneamento, e da Direcção Nacional de Terras, Proprie-
dades e Serviços Cadastrais, todos, no município de
Bobonaro.

5.   Transferir para a Administração Municipal de Covalima os
recursos humanos, os processos administrativos, os
procedimentos administrativos em curso, o arquivo
documental, o mobiliário de escritório, os equipamentos
informáticos e os veículos de transporte existentes nas
Delegações e Representações Territoriais do Ministério
da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério da
Agricultura, do Ministério da Solidariedade Social, do
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Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente,  da
Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Direcção-Geral
das Obras Públicas, da Direcção-Geral de Águas e
Saneamento, e da Direcção Nacional de Terras,
Propriedades e Serviços Cadastrais, todos, no município
deCovalima.

6.   Transferir para a Autoridade Municipal de Díli os recursos
humanos, os processos administrativos, os procedimentos
administrativos em curso, o arquivo documental, o
mobiliário de escritório, os equipamentos informáticos e
os veículos de transporte existentes nas Delegações e
Representações Territoriais do Ministério da Educação,
do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, do
Ministério da Solidariedade Social, do Ministério do
Comércio, Indústria e Ambiente,  da Autoridade Nacional
de Proteção Civil, da Direcção-Geral das Obras Públicas,
da Direcção-Geral de Águas e Saneamento, e da Direcção
Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais,
todos, no município de Díli.

7.    Transferir para a Autoridade Municipal de Ermera os recur-
sos humanos, os processos administrativos, os procedi-
mentos administrativos em curso, o arquivo documental, o
mobiliário de escritório, os equipamentos informáticos e
os veículos de transporte existentes nas Delegações e
Representações Territoriais do Ministério da Educação,
do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, do
Ministério da Solidariedade Social, do Ministério do
Comércio, Indústria e Ambiente,  da Autoridade Nacional
de Proteção Civil, da Direcção-Geral das Obras Públicas,
da Direcção-Geral de Águas e Saneamento, e da Direcção
Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais,
todos, no município de Ermera.

8.  Transferir para a Administração Municipal de Lautém os
recursos humanos, os processos administrativos, os
procedimentos administrativos em curso, o arquivo
documental, o mobiliário de escritório, os equipamentos
informáticos e os veículos de transporte existentes nas
Delegações e Representações Territoriais do Ministério
da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério da
Agricultura, do Ministério da Solidariedade Social, do
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente,  da
Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Direcção-Geral
das Obras Públicas, da Direcção-Geral de Águas e
Saneamento, e da Direcção Nacional de Terras,
Propriedades e Serviços Cadastrais, todos, no município
de Lautém.

9.  Transferir para a Administração Municipal de Liquiçá os
recursos humanos, os processos administrativos, os
procedimentos administrativos em curso, o arquivo
documental, o mobiliário de escritório, os equipamentos
informáticos e os veículos de transporte existentes nas
Delegações e Representações Territoriais do Ministério
da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério da
Agricultura, do Ministério da Solidariedade Social, do
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente,  da
Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Direcção-Geral
das Obras Públicas, da Direcção-Geral de Águas e
Saneamento, e da Direcção Nacional de Terras,

Propriedades e Serviços Cadastrais, todos, no município
de Liquiçá.

10. Transferir para a Administração Municipal de Manatuto os
recursos humanos, os processos administrativos, os
procedimentos administrativos em curso, o arquivo
documental, o mobiliário de escritório, os equipamentos
informáticos e os veículos de transporte existentes nas
Delegações e Representações Territoriais do Ministério
da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério da
Agricultura, do Ministério da Solidariedade Social, do
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente,  da
Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Direcção-Geral
das Obras Públicas, da Direcção-Geral de Águas e
Saneamento, e da Direcção Nacional de Terras,
Propriedades e Serviços Cadastrais, todos, no município
de Manatuto.

11. Transferir para a Administração Municipal de Manufahi os
recursos humanos, os processos administrativos, os
procedimentos administrativos em curso, o arquivo
documental, o mobiliário de escritório, os equipamentos
informáticos e os veículos de transporte existentes nas
Delegações e Representações Territoriais do Ministério
da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério da
Agricultura, do Ministério da Solidariedade Social, do
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente,  da
Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Direcção-Geral
das Obras Públicas, da Direcção-Geral de Águas e
Saneamento, e da Direcção Nacional de Terras,
Propriedades e Serviços Cadastrais, todos, no município
de Manufahi.

12.  Transferir para a Administração Municipal de Viqueque os
recursos humanos, os processos administrativos, os
procedimentos administrativos em curso, o arquivo
documental, o mobiliário de escritório, os equipamentos
informáticos e os veículos de transporte existentes nas
Delegações e Representações Territoriais do Ministério
da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério da
Agricultura, do Ministério da Solidariedade Social, do
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente,  da
Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Direcção-Geral
das Obras Públicas, da Direcção-Geral de Águas e
Saneamento, e da Direcção Nacional de Terras,
Propriedades e Serviços Cadastrais, todos, no município
de Viqueque.

13. Determinar que o Ministério das Finanças, através do
serviço competente, envie ao Ministério da Administração
Estatal, no prazo de trinta dias, contados da data de
publicação da presente resolução, a relação de bens móveis
afectos a cada uma das delegações ou representações
territoriais identificadas nos números anteriores.

14. Determinar que a Comissão da Função Pública envie ao
Ministério da Administração Estatal a relação nominal dos
funcionários, dos agentes e dos trabalhadores da
Administração Pública, que prestam serviço nas delegações
e representações territoriais a que aludem os números 1 a
12, bem como os funcionários públicos pertencentes aos
mapas de pessoal destas delegações ou representações
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territoriais, mas que se encontram a desempenhar funções
nos serviços da Administração Central.

15. Determinar que a transferência dos recursos humanos e
materiais se formalize no dia 01 de Setembro de 2016,
mediante assinatura de um Auto de Transmissão de
Recursos Humanos e Materiais, pelo dirigente ou chefia
dos serviços integrados na Autoridade Municipal ou na
Administração Municipal, em cerimónia pública.

16.  Instruir os Presidentes das Autoridades Municipais e os
Administradores Municipais para que, no prazo de cinco
dias úteis, contados da assinatura do Auto previsto no
número anterior, informem o Ministro da Administração
Estatal acerca dos recursos humanos e dos recursos
materiais afectos às delegações e representações territoriais
identificados no documento a que alude o n.º 13 e que não
hajam sido efectivamente entregues à Autoridade ou
Administração Municipal na data prevista pelo número
anterior.

17. Conceder aos recursos humanos do Estado, pertendentes
aos mapas de pessoal das delegações ou representações
territoriais identificadas nos números 1 a 12, que
desempenhem as respectivas funções na Administração
Central, até ao dia 09 de Janeiro de 2017, para se
apresentarem ao serviço na Autoridade Municipal ou na
Administração Municipal em que o serviço, a cujo mapa
de pessoal pertençam, se haja integrado.

18. Aprovar o cronograma em anexo à presente Resolução do
Governo e da qual faz parte integrante para todos os efeitos
legais.

19. Determinar que a presente Resolução do Governo produz
efeitos desde o dia 15 de Junho de 2016.

Aprovado em Conselho de Ministros em 26 de Julho de 2016

Publique-se.

O Primeiro-Ministro,

____________________
Dr. Rui Maria de Araújo


