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RESOLUÇÃO  DO  GOVERNO  N.°  3 /2019

de  16  de  janeiro

CONSELHO   INTERMINISTERIAL   PARA   A
PROTEÇÃO   CIVIL   E   GESTÃO   DE   DESASTRES

NATURAIS

Considerando que o n.° 1 do artigo 10.o da Lei n.° 2/2010, de 2
de abril, sobre a segurança nacional, define a proteção civil
como o complexo de atividades do Estado, cidadãos e todas
as entidades públicas e privadas, destinadas a prevenir riscos
colectivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe,
de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e
bens em perigo quando aquelas situações ocorram.

Atendendo a que o n.° 1 do artigo 10.o da Lei n.° 2/2010, de 2 de
abril, determina que a coordenação dos agentes da proteção
civil, sem prejuízo das capacidades de cada uma das entidades
do Sistema Integrado de Segurança Nacional, bem como da
sua independência, autonomia e da especificidade das suas
missões, cabe à  Autoridade de Proteção Civil, que se organiza
a nível a nacional, municipal e dos sucos.

Reconhecendo que, até à presente data, não foi estabelecida
nem se encontra em funcionamento a  Autoridade Nacional de

Proteção Civil, a qual, em conformidade com o disposto pelo
n.° 4 do artigo 10.o da Lei n.° 2/2010, de 2 de abril, teria por
missão planear, coordenar e executar a política de proteção
civil, designadamente na prevenção e reação a acidentes
graves e catástrofes, de prevenção e socorro às populações e
de superintendência da atividade dos bombeiros.

Tendo presente que não se encontra em vigor qualquer política
de proteção civil que sirva de base ao desenvolvimento,
aprovação e aplicação de legislação que estabeleça um sistema
compreensivo de proteção civil, o que dificulta a atuação
coordenada dos órgãos e serviços da administração pública
em matéria de levantamento, de previsão e avaliação dos riscos
coletivos, de organização de um sistema nacional de alerta e
aviso e a fiscalização do cumprimento da legislação conexa
com a proteção civil.

Atenta a necessidade do Governo dar resposta imediata à
necessidade de atuação coordenada dos órgãos e serviços da
administração pública para prevenir riscos colectivos inerentes
a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os
efeitos destes e proteger e socorrer as pessoas e os bens em
perigo quando aqueles ocorram, até à entrada em vigor dos
instrumentos jurídicos de regulamentação da organização e
funcionamento do Conselho Interministerial de Segurança e
do Centro Integrado de Gestão de Crises, cujos trabalhos de
elaboração se encontram em curso.

Assim,

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

1.  É criado o Conselho Interministerial para a Proteção Civil e
Gestão de Desastres Naturais como órgão de coordenação
nacional dos órgãos e serviços da administração pública
para a prevenção dos riscos colectivos inerentes a
situações de acidente grave ou catástrofe, para atenuar os
efeitos destes e proteger e socorrer as pessoas e os bens
em perigo quando aqueles ocorram;

2.  Compete ao Conselho Interministerial para a Proteção Civil
e Gestão de Desastres Naturais promover a atuação
coordenada dos órgãos e dos serviços das administrações
públicas que, respetivamente, exerçam competências ou
pratiquem atos materiais relacionados com:

2.1. A avaliação e a prevenção dos riscos coletivos
inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe;

2.2. A atenuação dos efeitos resultantes das situações de
acidente grave ou catástrofe;

2.3. A proteção e o socorro às pessoas e de proteção de
bens quando se verifiquem situações de acidente grave
ou catástrofe;

2.4. O desenvolvimento e a aprovação da Política Nacional
de Proteção Civil;

2.5. O desenvolvimento dos diplomas legais e dos
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regulamentos administrativos necessários para a
execução da Política Nacional de Proteção Civil,
nomeadamente o diploma legal que aprovar o Sistema
Nacional de Proteção Civil;

3.  O Conselho Interministerial para a Proteção Civil e Gestão
de Desastres Naturais é composto pelo:

3.1. Primeiro-Ministro, que ao mesmo preside;

3.2. Membro do Governo responsável pela área de
governação da segurança;

3.3. Membro do Governo responsável pela área de
governação das finanças;

3.4. Membro do Governo responsável pela área de
governação dos negócios estrangeiros;

3.5. Membro do Governo responsável pela área de
governação da administração estatal;

3.6. Membro do Governo responsável pela área de
governação da saúde;

3.7. Membro do Governo responsável pela área de
governação da solidariedade social;

3.8. Membro do Governo responsável pela área de
governação das obras públicas;

3.9. Membro do Governo responsável pela área de
governação dos transportes e comunicações;

3.10. Membro do Governo responsável pela área de
governação da agricultura e pescas;

3.11. Membro do Governo responsável pela área de
governação da defesa;

3.12.   Diretor do Centro Integrado de Gestão de Crises;

4.  Nas suas ausências e impedimentos, o Primeiro-Ministro é
substituído nos termos do disposto pelo n.° 4, do artigo 6.o

do Decreto-Lei n.° 14/2018, de 17 de agosto;

5.  Podem participar nas reuniões do Conselho Interministerial
para a Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais outras
personalidades que para as mesmas sejam convocadas pelo
Primeiro-Ministro, por iniciativa própria ou a requerimento
de qualquer um dos seus membros;

6.  O Conselho Interministerial para a Proteção Civil e Gestão
de Desastres Naturais reúne, ordinariamente, uma vez por
trimestre e, extraordinariamente, sempre que for convocado
pelo Primeiro-Ministro, por iniciativa própria ou a
requerimento de algum dos seus membros;

7.  O apoio técnico e administrativo aos trabalhos do Conselho
Interministerial para a Proteção Civil e Gestão de Desastres
Naturais incumbe ao Centro Integrado de Gestão de Crises
que funciona junto do Gabinete do Primeiro-Ministro;

8.  O Primeiro-Ministro pode estabelecer por diploma ministerial
uma Unidade de Missão para a execução das deliberações
do Conselho Interministerial para a Proteção Civil e Gestão
de Desastres Naturais;

9. Todos os órgãos e serviços da administração pública têm
o dever de colaborar com o Conselho Interministerial para
a Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais;

10. A presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal da República.

Aprovado em Conselho de Ministros em 14 de janeiro de 2019.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro,

________________
Taur Matan Ruak


