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RESOLUÇÃO DO GOVERNO N.º 16/2018

de  8  de Outubro

MISSÃO DE APOIO AO PROCESSO DE
RECENSEAMENTO  ELEITORAL  DA  GUINÉ-BISSAU

2018

Considerando os laços históricos e fraternos que unem a
República Democrática de Timor-Leste e a República da Guiné-
Bissau.

Tendo presente o pedido de apoio à organização e realização
do recenseamento eleitoral da Guiné-Bissau que foi dirigido
por este Estado à República Democrática de Timor-Leste.

Reconhecendo que a boa programação e execução dos
processos de recenseamento eleitoral constitui uma condição
para a realização de eleições livres e justas, as quais são uma
condição necessária para a plena realização do Estado de
Direito Democrático.

Atendendo ao esforço e empenho que a República Democrática
de Timor-Leste tem dedicado aos processos de consolidação
e de fortalecimento dos Estados frágeis quer no âmbito da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa quer, ainda, no
quadro do g7+.

Assim,

O Governo resolve, nos termos da alínea g) do artigo 115.o e da
alínea a) do artigo 116.o da Constituição da República
Democrática de Timor-Leste, o seguinte:

1. Criar a Missão de Apoio ao Processo de Recenseamento
Eleitoral da Guiné-Bissau 2018, abreviadamente referida por
MAPRE-GB 2018.

2.  Incumbir a MAPRE-GB 2018 de:

2.1.Prestar assistência técnica aos órgãos de Administração
Eleitoral da Guiné-Bissau para o planeamento,
organização e execução do recenseamento eleitoral;

2.2.Promover ações de formação e de capacitação dos
recursos humanos dos órgãos de Administração
Eleitoral da Guiné-Bissau para o planeamento,
organização e execução do recenseamento eleitoral;

2.3.Promover o apetrechamento tecnológico dos órgãos
de Administração Eleitoral da Guiné-Bissau para a
realização das operações de recenseamento eleitoral;

2.4.Realizar as demais atividades de que venha a ser
incumbida, no âmbito de acordos de cooperação entre
os Governos da República Democrática de Timor-Leste
e da República da Guiné-Bissau.

3. Nomear o Senhor Tomás do Rosário Cabral para o cargo de
Chefe da MAPRE-GB 2018.

4. Autorizar o Chefe da MAPRE-GB 2018 a requerer a
requisição, o destacamento ou a contratar os recursos
humanos da missão.

5.  Determinar que os recursos humanos da MAPRE-GB 2018,
que não tenham vínculo definitivo ao Estado ou a outra
pessoa coletiva pública, sejam contratados a termo
resolutivo certo.

6. Autorizar a aquisição dos materiais e dos equipamentos
propostos pela Missão Exploratória de Apoio ao Processo
Eleitoral da Guiné-Bissau no seu relatório final, apresentado
na reunião do Conselho de Ministros realizada no dia 21
de setembro de 2018.

7. Encarregar a Representação Permanente da República
Democrática de Timor-Leste, junto do Secretariado Perma-
nente da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, de
assegurar  a realização dos procedimentos de
aprovisionamento relativos à aquisição dos materiais e dos
equipamentos a que alude o número anterior.

8. Autorizar a MAPRE-GB 2018 a realizar despesas até ao
montante de US$862.000,00 (oitocentos e sessenta e dois
mil dólares americanos), não excedendo:

8.1.O montante de US$222.302,00 (duzentos e vinte e dois
mil, trezentos e dois dólares americanos) com a
aquisição de materiais e de equipamentos para as
operações de recenseamento eleitoral;

8.2.O montante de US$273.400,00 (duzentos e setenta e
três mil e quatrocentos dólares americanos), para apoio
financeiro aos órgãos de Administração Eleitoral da
Guiné-Bissau e o pagamento dos recursos humanos
guineenses que seja necessário recrutar para as
atividades da MAPRE-GB 2018;

8.3.O montante de US$366.298,00 (trezentos e sessenta e
seis mil, duzentos e noventa e oito dólares americanos)
com a realização de despesa relacionada com serviços
operacionais e o pagamento de subsídios aos membros
da equipa técnica que integrarem a missão.

9.  Determinar que a despesa realizada pela MAPRE-GB 2018
é paga com contrapartida no capítulo orçamental relativo a
“apoio financeiro internacional”, integrado no título
orçamental relativo às “dotações para todo o Governo”.

10. Estabelecer que os montantes a que aludem os números
anteriores são depositados em conta bancária titulada pela
Representação Permanente da República Democrática de
Timor-Leste junto do Secretariado Permanente da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa, sendo
executados por esta, sob proposta do Chefe da Missão.

11.  Determinar que a Representação Permanente da República
Democrática de Timor-Leste junto do Secretariado
Permanente da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa, apresente ao Chefe de Missão o relatório de
contas, no prazo de cinco dias úteis, contados da solicitação
que por aquele lhe seja dirigida nesse sentido.
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12. Instruir os serviços do Ministério dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação, da Representação Permanente da
República Democrática de Timor-Leste junto da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa e da Agência
de Cooperação de Timor-Leste, a prestar o apoio técnico,
administrativo e logístico que seja requerido pelo Chefe da
Missão e que seja tido como necessário para a realização
da respetiva missão.

13.  Autorizar a aprovação da estrutura orgânica da MAPRE-
GB 2018 e do narrativo do Orçamento da despesa da missão
mediante despacho conjunto dos membros do Governo
responsáveis pelos negócios estrangeiros e cooperação e
pelas finanças.

14. Determinar que a “MAPRE-GB 2018” extingue-se com a
apresentação e aprovação do respetivo relatório de
atividades e de contas em Conselho de Ministros.

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

Aprovada em Conselho de Ministros em 3 de outubro de 2018.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro

________________
Taur Matan Ruak


