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Deliberação nº 225/2021/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 continuidade do estado de emergência decretada pelo Presidente da 
República, e as medidas de execução inscritas no Decreto do Governo nr. 6/2021, de 2 de 
março sobre o confinamento domiciliar; 

Considerando a decisão do Conselho de Ministros de 8 de março, de imposição de cerca 
sanitária e confinamento obrigatório no Município de Díli a partir de 9 de março de 2021; 

Considerando a necessidade de assegurar o funcionamento dos serviços da CFP durante 
as medidas restritivas impostas; 

Considerando a necessidade de reduzir o contato físico e assegurar a distância social 
durante a pandemia COVID-19; 

Considerando a necessidade de disponibilizar um instrumento que facilite o contato dos 
utentes com a CFP para o desempenho das atividades na sua área de competência; 

Considerando a deliberação da Comissão da Função Pública na 107a Reunião 
Extraordinária, de 30 de março de 2021; 
 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. APROVAR o uso do sistema de atendimento digital da CFP para o recebimento e 
tramitação de documentos no âmbito da CFP; 

2. DETERMINAR a divulgação do endereço eletrónico https://atendimento.cfp.gov.tl e do 
email atendimento@cfp.gov.tl a todas as instituições do Estado e ainda ao público em 
geral através de média social, rádio e televisão; 

3. DETERMINAR ao Secretariado da CFP o uso do sistema de atendimento digital para o 
registo e tramitação de comunicações e requerimentos endereçados à CFP em adição 
aos demais sistemas e processos atualmente em uso. 

Publique-se. 
Díli, 30 de março de 2021 
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