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DESPACHO N.º 37 /M-MAE/X/2022

CONSTITUIÇÃO  DO  JÚRI DO  PROCEDIMENTO DE
APROVISIONAMENTO  PARA   A   ADJUDICAÇÃO DO

CONTRATO  PUÌBLICO DO CENTRO DE
ACOLHIMENTO MULTIFUNÇÃO DE DÍLI

Considerando que Timor-Leste é um território propenso à

ocorrência de desastres naturais, acidentes graves e catástrofes

e que compete ao Estado proceder ao resgate de pessoas dos

respetivos domicílios ou de zonas gravemente afetadas pelo

acidente ou catástrofe e ao posterior encaminhamento para

locais de acolhimento temporário.

Atendendo à urgente necessidade de o Estado e demais

entidades públicas com responsabilidades e competências

administrativas nos domínios da proteção civil e gestão de

acidentes graves e catástrofes possuírem infraestruturas

destinadas a servir de centros de acolhimento temporário de

vítimas de acidentes graves ou catástrofes, assegurando,

assim, que em futuros eventos existem meios públicos e

capacidade para apoiar adequadamente essas vítimas.

Atendendo a que o Decreto-Lei n.º 31/2022, de 19 de maio, cria

a rede de Centros de Acolhimento Multifunção e define Centro

de Acolhimento Multifunção como equipamento público de

utilização coletiva da propriedade de um município ou da

RAEOA principalmente destinado a alojar, temporariamente,

vítimas de acidentes graves e catástrofes e pessoas e ou

agregados familiares afetados por programa, projeto ou medida

de reordenamento do território e ou reconversão urbanística

ou projeto de construção, reabilitação ou expansão de

infraestrutura pública, sem prejuízo de o mesmo integrar

espaços destinados a uso comercial e a outros usos de natureza

coletiva.

Atendendo a que o artigo 16.º do citado decreto-lei cria um

regime especial para a conceção e implementação experimen-

tal do Centro de Acolhimento Multifunção de Díli, segundo o

qual compete ao Ministro da Administração Estatal assegurar

a realização dos procedimentos de aprovisionamento e a

contratação pública das respetivas empreitadas bem como

promover a realização de um acompanhamento e fiscalização

de obra paralelos aos realizados pela Agência de

Desenvolvimento Nacional, nos termos gerais e que para

tanto, pode o Ministro da Administração Estatal contratar a

aquisição de bens e serviços e das empreitadas de obras que

se revelem necessárias, através da utilização de procedimentos

de aprovisionamentos na modalidade de ajuste direto,

independentemente do valor ou da verificação dos critérios

materiais previstos no artigo 92.º do Regime Jurídico do

Aprovisionamento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2005, de

21 de novembro, com a redação atual, sem prejuízo da

observância dos princípios gerais do aprovisionamento.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea c), d) e e) do artigo 16.º

do Decreto-Lei n.º 31/2022, de 19 de maio, Centros de

Acolhimento Multifunção, e do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-

Lei n.º 11/2019, de 14 de junho, na sua redação atual, decido:

1.   Constituir o Júri do Procedimento de Aprovisionamento

para a Adjudicação dos Contratos Públicos de aquisição

de bens e serviços e das empreitadas de obras que se

revelem necessárias à conceção e implementação do Centro

de Acolhimento Multifunção de Díli, adiante designado

por Júri.

2. O Júri inicia as suas funções a partir do dia do envio do

Convite e Caderno de Encargos e mantém-se constituído

ateì aÌ adjudicação.

3. O Júri só pode funcionar quando o número de membros

presentes na reunião corresponda ao número total de

membros.

4. O Júri delibera por maioria de votos, não sendo admitidas

abstenções.

5. No caso da existência de votos de vencido por parte de

qualquer membro, as respetivas razões devem ser

registadas em ata.

6. As deliberações do Júri são sempre fundamentadas e

registadas em ata.

7. Nomear para integrar o Júri, os seguintes membros:

a)  Senhora Licia Yani Kumala Dewi, Diretora da Unidade

de Aprovisionamento Descentralizado, que preside;

b)  Senhor Alfred Yudi de Araujo Nay, Chefe de

Departamento do Departamento do Processo de

Aprovisionamento, que exerce as funções de secretário

das reuniões;

c) Senhor Sabino Bernardino da Conceição Saldanha, Chefe

de Departamento do DNPDIM, como membro.

8.  Atribuir ao Júri as competências para:

a)  Proceder aÌ abertura, analise e avaliação das

candidaturas e das propostas;

b)   Elaborar, aprovar e enviar ao Ministro da Administração

Estatal o Relatório de Avaliação das Candidaturas e

das Propostas, para homologação.

9.  O presente Despacho produz efeitos desde o dia da sua

assinatura.

Publique-se.

Díli, 05 de outubro de 2022

_____________________

Miguel Pereira de Carvalho
Ministro da Administração Estatal


