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DESPACHO Nº 01/ M - MAE / VI / 2020

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

CONSIDERANDO O REGIME DA DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, previsto nos artigos
36 e 37 da Orgânica do VIII Governo Constitucional (decreto-
lei n.º 14/2018, de 17 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º
20/2020, de 28 de Maio), o qual prevê que a delegação de
competências procede dos dirigentes de maior grau hierárquico
para os dirigentes de grau inferior e é permitida sempre que
não respeite a competências constitucionalmente
determinadas, sempre que não seja expressamente proibida
por lei, e deve constar de documento escrito, referindo o seu
alcance e duração.

CONSIDERANDO O REGIME JURÍDICO DO APROVISIO-
NAMENTO, aprovado pelo decreto-lei n.º 10/2005, de 21 de
Novembro (conforme sexta alteração operada pelo decreto-lei
n.º 30/2019, de 10 de Dezembro) cujo artigo 21.º, n.º 1, prevê
que “a delegação de competências em matéria de aprovisiona-
mento apenas é permitida quando for expressamente autorizada
pelo presente Decreto-Lei”. O n.º 2 do artigo 21.º permite que o
ministro pode delegar, por escrito, a competência para a
realização de procedimentos de aprovisionamento.

CONSIDERANDO O REGIME JURÍDICO DOS CONTRATOS
PÚBLICOS, aprovado pelo decreto-lei n.º 11/2005, de 21 de
Novembro, cujo artigo 11.º, n.º1 prevê que “a delegação de
competências relativa à assinatura de contratos públicos
apenas é permitida quando for expressamente autorizada por
lei”. O n.º 2 do art.º 11 conjugado com o art.º 6, n.º 2, alínea e),
e com o art.º 28, n.º 2, permite que o ministro pode delegar, em
dirigente seu subordinado, por escrito, a competência para
aprovar ou assinar contratos públicos.

CONSIDERANDO QUE O MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO
ESTATAL é o membro do Governo reposnsável pelo Ministério
da Administração Estatal, nos termos do art.º 3, nr. 2, alínea g)
da Orgânica do VIII Governo Constitucional, do art.º 5, nr. 1 da
Orgânica do Ministério da Administração Estatal (decreto-lei
n.º 11/2019, de 14 de Junho), e do Decreto do Presidente da
República n.º 39/2020, de 28 de Maio.

EM CONFORMIDADE, DETERMINO:

1. DELEGAR, no Sr. Celestino Marques, actual Director da
Unidade de Aprovisionamento Descentralizado, deste
Ministério da Administração Estatal, a competência para
abrir, promover e dirigir procedimentos de aprovisiona-
mento, realizados pelo ministério, com vista à adjudicação
de contratos públicos no valor máximo de USD 25,000.00
(vinte e cinco mil dólares Norte-Americanos).

2.  DELEGAR, no Sr. Celestino Marques, a competência para
aprovar e assinar contratos públicos, em representação do
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Estado Timorense através do Ministério da Administração
Estatal, adjudicados na sequência dos procedimentos de
aprovisionamento referidos no número anterior, com o valor
máximo de USD 25,000.00 (vinte e cinco mil dólares Norte-
Americanos).

3.  PROIBIR o dirigente delegado de subdelegar as com-
petências previstas nos números anteriores.

4.  INSTRUIR o dirigente delegado a mencionar a delegação
de poderes nos actos dos procedimentos de aprovisiona-
mento e nos contratos públicos, promovidos e celebrados
ao abrigo da presente delegação de poderes.

5.    INSTRUIR o dirigente delegado a respeitar e cumprir toda
a legislação aplicável aos procedimentos de aprovisiona-
mento, aos respectivos contratos públicos, assim como ao
acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos
públicos, promovidos e celebrados ao abrigo da presente
delegação de poderes.

6.  INSTRUIR o dirigente delegado a elaborar e apresentar
relatório mensal com informação sobre a execução desta
delegação de poderes, nomeadamente:

a)   lista de identificação dos procedimentos de aprovisiona-
mento abertos, com informação sobre o valor, a fase e o
progresso do procedimento;

b)  lista de identificação dos contratos públicos assinados;

c)  informação sobre situações de cumprimento defeituoso
ou incumprimento na execução dos contratos públicos;

d) outra informação relevante para o conhecimento do
ministro.

7.  ESTA delegação de poderes caduca com o termo do meu
actual mandato como Ministro da Administração Estatal,
sem prejuízo da modificação ou revogação da delegação, a
todo o tempo.

8.  ESTA delegação de poderes produz os seus efeitos após
publicação na 2.ª Série do Jornal da República.

Díli, 10 de Junho de 2020

______________________
Miguel Pereira de Carvalho
Ministro da Administração Estatal


