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Deliberação nº 142/2020/CFP 
 

Considerando que compete à Comissão da Função Pública decidir sobre as práticas 
administrativas e de gestão no sector público, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 6.o da 
Lei n.º 7/2009, de 15 de Julho. 

Considerando a renovação da declaração de estado de emergência pelo Presidente da 

República, pelo Decreto número 35/2020, de 27 de maio; 

Considerando o que dispõe o Decreto do Governo nr. 9/2020, de 29 de maio, sobre as 

medidas de execução da declaração de estado de emergência pelo Presidente da República; 

Considerando que o referido decreto do Governo determina medidas de higiene, 

prevenção e de manutenção da distância social nas instalações onde funcionem órgãos ou 

serviços da administração pública;  

Considerando a deliberação da Comissão da Função Pública na 93a Reunião 
Extraordinária, de 29 de maio de 2020; 

 Assim a Comissão da Função Pública, no uso das competências próprias previstas no 
número 2, do artigo 6o da Lei nº 7/2009, de 15 de Julho, decide: 

 

1. ALTERAR a Deliberação número 132/2020, da CFP para revogar o disposto nos seus 
números 1, 2, 6, 7, 8, 9 e 10; 

2. RECOMENDAR às instituições do Estado que implementem medidas de adaptação que 

assegurem o funcionamento normal do serviço mediante a preservação da distância social de 
um metro e meio entre dirigentes, funcionários, contratados e utentes de serviços 
públicos, como determinado pelo Decreto do Governo número 29/2020, de 29 de maio; 

3. RECOMENDAR medidas reforçadas de limpeza e desinfeção no edifício da CFP; 

4. DETERMINAR aos visitantes e funcionários que lavem as mãos ao chegar ao edifício da 
CFP; 

5. DETERMINAR a distribuição de  luvas e máscaras ao pessoal do serviço de rotação; 

 
Publique-se. 
Díli, 23 de março de 2020 
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Faustino Cardoso Gomes 
Presidente da CFP 
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