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DESPACHO Nº 20 / M - MAE / III / 2021

Constituição de Task Force Municipal no âmbito do
combate à Pandemia do vírus SARS-CoV-2

Considerando a emergência de saúde pública de âmbito
internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde,
a pandemia do vírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-
19, cuja situação se mantém.

Considerando que, face à situação de calamidade pública, foi
declarado o estado de emergência em todo o território nacional,
por Decreto do Presidente da República n.º 15/2021, de 1 de
março, em vigor entre as 00:00 horas do dia 4 de março de 2021
e as 23:59 horas do dia 2 de abril de 2021, e cujas medidas de
execução foram aprovadas pelo Decreto do Governo n.º 6 /
2021, de 2 de março.

Considerando que pelas Resoluções do Governo n.os 15/2021,
16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021 e 20/2021, todas de 15 de
março, foram impostas diversas cercas sanitárias e o
confinamento domiciliário geral da população residente nos
Municípios de Díli, de Baucau e de Viqueque.

Considerando que a interrupção ou forte condicionamento da
circulação de pessoas e bens entre circunscrições
administrativas do território nacional reduz as oportunidades
de transmissão do SARS-CoV-2 às populações residentes
noutras áreas do território nacional e, por conseguinte, o
surgimento de novos surtos de COVID-19 em vários pontos
do território nacional;

Considerando que o Ministro da Administração Estatal pode
criar as comissões e os grupos de trabalho que se revelem
necessários para assegurar a adequada coordenação dos
órgãos e serviços do Ministério da Administração Estatal para
a prestação de bens e serviços públicos;

Assim, nos termos do artigo 5.º, n.º 2 da Orgânica do Ministério
da Administração Estatal, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 11/
2019, de 14 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2020 de
28 de outubro, com base nos fundamentos acima expostos, e
no exercício do poder de direção sobre o Ministério da
Administração Estatual e demais órgãos e serviços das
Administrações Municipais e das Autoridades Municipais, o
Ministro da Administração Estatal determina:

1.  Criar um grupo de trabalho, dirigido por Sua Excelência, o
Vice-Ministro da Administração Estatal, Lino de Jesus
Torrezão, cuja missão é monitorizar, coordenar e
supervisionar o cumprimento das medidas governamentais
de execução do Estado de Emergência, no território de cada
Município, designadamente pelas Autoridades e
Administrações Municipais, pelos Sucos e pelas Aldeias.

2.  No âmbito do número anterior, é nomeado um coordenador
por Administração Municipal e Autoridade Municipal, de
entre os nomeados a cargos de direção no Ministério da
Administração Estatal, conforme tabela seguinte:
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6.   As ações de sensibilização têm por objetivo informar e
alertar as populações locais para a necessidade do
cumprimento das regras sanitárias de prevenção do
COVID-19, em particular o cumprimento do distanciamento
social, para impedir, ou pelo menos, diminuir ou minimizar
o risco de contágio comunitário.

7.   As ações de sensibilização têm por objetivo informar e
alertar as populações locais para a necessidade do
cumprimento das regras de distanciamento social, para
impedir, ou pelo menos, diminuir grandemente o risco de
contágio comunitário.

8.  Nos termos do Decreto do Governo n.º 6/2021, de 2 de
março, sobre as Medidas de Execução da Declaração do
Estado de Emergência, encontramos as seguintes regras
de distanciamento social:

a.    Manter, pelo menos, um metro de distância relativamente
a outros indivíduos com os quais não vivam em
economia comum;

b.   Utilizar máscara facial que cubra o nariz e a boca, quando
tenham que aceder ou permanecer em recintos públicos
ou privados de utilização coletiva;

c.  Higienizar as mãos quando pretendam entrar em
estabelecimentos comerciais, industriais ou de
prestação de serviços, nos locais onde funcionem
mercados ou nos edifícios onde funcionem serviços
de administração pública.

9.  Adicionalmente às regras acima mencionadas, nos
municípios onde foi decretado o confinamento domiciliário
geral da população, o Administrador Municipal ou o
Presidente da Autoridade Municipal,  todos os
Administradores dos Postos Administrativos, todos os
Chefes de Sucos e todos os Chefes de Aldeia devem,
igualmente, divulgar e sensibilizar as populações para o
cumprimento escrupuloso do confinamento, isto é, garantir
que as pessoas que residam ou se encontrem
presentemente nesses municípios permaneçam nas suas
residências ou nos seus locais de alojamento temporário,
salvaguardando as exceções legais previstas.

10.  São permitidas deslocações, excecionalmente, para as se-
guintes situações:

a.   Receber cuidados hospitalares, médicos ou medicamen-
tosos;

b.   Acompanhar um familiar ou pessoa que se encontre à
sua guarda ou cuidados para receber assistência
hospitalar, médica ou medicamentosa;

c.  Prestar assistência a terceiros que dela careçam por
razões de saúde, proteção social ou assistência
humanitária;

Administrações Municipais 
/ Autoridades Municipais Coordenador Cargo 

Aileu Dody Antonio Maria Madalena Maia DNAAS 

Ainaro Lourenço de Araujo Berdato DNUAT 

Baucau Belarmino Filomeno Neves DGDA 

Bobonaro Carlito Martins DN – STAE 

Covalima Elisio Verdial dos Santos Ximenes DNAL 

Díli Rosito Guterres DGDR 

Ermera Edgar Sequeira Martins DNPDIM 

Lautém Agostinho da Costa DGAF 

Liquiçá Celestino Marques DNFM 

Manatuto Claudina Soares Pinto DN - STPNDS 

Manufahi Manuel Soares Tilman DG ANTL 

Viqueque Acilino Manuel Branco DG STAE 

3.   Cada coordenador monitoriza, coordena e supervisiona
com o Administrador Municipal ou o Presidente da
Autoridade Municipal, com os Administradores dos Postos
Administrativos, e com os Chefes de Sucos e os Chefes de
Aldeia, a aplicação das medidas sanitárias, de modo a
completar e melhorar a execução do artigo 22.º do Decreto
do Governo n.º 6/2021, de 2 de março.

4.  No âmbito do número anterior, os Administradores
Municipais, os Administradores dos Postos Adminis-
trativos, os Chefes dos Sucos e os Chefes das Aldeias
devem cooperar com os órgãos e serviços da administração
central, designadamente com as autoridades sanitárias e
com as forças de segurança, na:

a.   Disseminação de informação, pelas comunidades locais,
sobre formas de prevenção da COVID-19;

b.   Prestação de informação às autoridades sanitárias ou
às forças de segurança sobre indivíduos que
apresentem os seguintes sintomas:

i.     Temperatura corporal ou febre igual ou superior a
37,5oC (trinta e sete graus centígrados e meio);

ii.     Tosse;

iii.    Dor de garganta;

iv.   Constipação;

v.     Dificuldades respiratórias ou falta de ar;

c.   Imediata comunicação de casos de violência baseada
no género praticados contra mulheres, crianças, idosos
ou pessoas com deficiência;

d.  Comunicação às autoridades policiais da entrada em
território nacional de pessoas provindas do estrangeiro;

e.  Prestação das informações ou realização das tarefas
que lhe sejam solicitadas para efeitos de prevenção ou
combate à COVID-19.

5. Os Administradores dos Postos Administrativos
monitorizam, coordenam e supervisionam as populações
locais, com o apoio dos Chefes de Sucos e dos Chefes de
Aldeia, identificando, entre outras possíveis medidas, quais
as ações de sensibilização a serem levadas à cabo, de modo
a garantir o cumprimento das medidas sanitárias decretadas.
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d.  Apresentar queixas ou denúncias no Ministério Público,
na Provedoria de Direitos Humanos e Justiça ou em
qualquer órgão de polícia criminal;

e.  Comparecer em diligências judiciais ou policiais para as
quais haja sido notificado;

f. Comprar alimentos, refeições, bens de primeira
necessidade ou combustível;

g. Realizar pagamentos de serviços de energia elétrica,
telecomunicações ou de acesso à internet;

h. Aceder a serviços financeiros, nomeadamente e sem
prejuízo de outros, a realização de abertura de contas
bancárias, depósitos bancários, levantamentos de
dinheiro, transferências bancárias, reforço de numerário
nas máquinas de multibanco;

i. Prestar atividade profissional quando a mesma não se
encontre dispensada pelo respetivo superior
hierárquico, no caso dos funcionários, agentes ou
trabalhadores da administração pública, ou pela
respetiva entidade empregadora, no caso dos
trabalhadores do setor privado da economia, possuindo
documento comprovativo da obrigação de comparência
no local de trabalho;

j.  Participar em funerais, desde que a participação esteja
limitada a dez pessoas, as quais, durante as referidas
cerimónias devem usar máscara facial que cubra as
cavidades nasal e bocal e manter a distância de, pelo
menos, um metro relativamente a outras pessoas
presentes na cerimónia;

k.  Requerer autorização para se deslocar para fora da área
dos municípios.

11.  A notificação imediata, através de meios de comunicação à
distância, de todos os Administradores Municipais e de
todos os Presidentes das Autoridades Municipais, do
presente despacho.

12. Que o presente despacho produz efeitos imediatos.

13. Que o presente despacho é publicado no Jornal da
República.

Emitido em Díli, 22 de março de 2021.

______________________
Miguel Pereira de Carvalho
Ministro da Administração Estatal


