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DIPLOMA  MINISTERIAL  N.º 48 /2016

de 30 de Setembro

ESTABELECE  OS  SERVIÇOS  DAS  AUTORIDADES
MUNICIPAIS  E  DAS  ADMINISTRAÇÕES  MUNICIPAIS

E  APROVA  A  ESTRUTURA  FUNCIONAL  DESTAS

O Governo está empenho em assegurar uma maior e melhor
prestação de bens e serviços públicos a todos os cidadãos.
Este objectivo é configurado como absolutamente estratégico

e pressuposto do impulsionar dos processos de melhoria
progressiva das condições de vida de todos os timorenses,
bem como do desenvolvimento do sector privado da economia
nas áreas rurais.

Conforme se prevê no Plano Estratégico de Desenvolvimento
Nacional 2011-2030, o aumento e melhoria da prestação de
bens e serviços públicos depende em grande medida da nossa
capacidade de executar uma política de descentralização
administrativa a qual terá necessariamente por corolário a
introdução de um novo nível de governação municipal, através
do estabelecimento de autarquias locais.

A criação de autarquias locais dependerá em grande medida
de um elevado esforço de preparação e de capacitação da
nossa Administração Local, designadamente no sentido de
desempenhar funções de planeamento, gestão financeira
pública, aprovisionamento, acompanhamento e avaliação de
projectos e programas públicos. Para o desiderato a que se
propõe, o Governo gizou uma estratégia de descentralização
administrativa a executar ao longo de três fases ou etapas: a
fase da desconcentração territorial, a fase da descentralização
institucional e a fase da descentralização territorial. Ao longo
de cada uma destas fases e em função da capacidade
administrativa local, a Administração Central do Estado tenderá
a delegar e devolver  competências administrativas
absolutamente fundamentais para a prestação de mais e
melhores serviços públicos, promovendo, dessa forma, uma
cultura de responsabilidade local pela participação no esforço
colectivo de desenvolvimento local, mas também de maior
exigência da Administração Local pela prestação de bens e
serviços públicos locais e pela promoção do bem-estar das
populações locais.

Através do Decreto-Lei n.º  3/2016, de 16 de Março, que aprovou
o Estatuto das Administrações Municipais, das Autoridades
Municipais e do Grupo Técnico Interministerial para a
Descentralização Administrativa, o Governo consolidou o
esforço de reforma orgânica da Administração Local do Estado,
iniciada com a aprovação do Decreto-Lei n.º   4/2014, de 22 de
Janeiro, identificou as competências que passam a estar
delegadas nas Autoridades Municipais e nas Administrações
Municipais e criou as bases fundamentais dos sistemas de
governação local participada.

A nova orgânica das Autoridades Municipais e das

Rui Correia
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DIPLOMA  MINISTERIAL  N.º  49 /2016

de 30 de Setembro

INSTITUI EM  CONCRETO  AS  ADMINISTRAÇÕES
DOS  POSTOS  ADMINISTRATIVOS  E  APROVA  A

DENOMINAÇÃO  E  AS  COMPETÊNCIAS  ESPECÍFICAS
DOS  RESPECTIVOS  SERVIÇOS  LOCAIS

A Constituição da República Democrática de Timor-Leste prevê
expressamente no n.º 1 do seu artigo 71.º que o Governo central
se faça representar nos diversos escalões administrativos do
território. Prevê, ainda, a Lei Fundamental da República, no n.º
2 do seu artigo 137.º que a Administração Pública seja
estruturada de modo a aproximar-se dos cidadãos.

O Parlamento Nacional, sob proposta do Governo, preparada
pelo Ministério da Administração Estatal, aprovou a Lei n.º 4/
2016, de 25 de Maio que alterou a Lei n.º 11/2009, de 7 de
Outubro, sobre a divisão administrativa do território. Na
sequência da alteração legislativa aprovada, os Postos
Administrativos passaram a estar legalmente previstos como
circunscrições administrativas imediatamente inferiores ao
município que visam garantir a aproximação efectiva dos
serviços da Administração Pública às populações e assegurar
a maior participação dos cidadãos na realização dos seus
interesses locais.

Prevendo a criação de circunscrições administrativas de âmbito
infra-municipal, o Governo aprovou o Decreto-Lei n.º 3/2016,
de 16 de Março, sobre o Estatuto das Administrações
Municipais, Autoridades Municipais e do Grupo Técnico
Interministerial para a Descentralização Administrativa no qual,
expressamente se prevê, designadamente no seu artigo 60.Ú,
a existência das Administrações dos Postos Administrativos,
as quais são serviços de extensão das Autoridades Municipais
ou das Administrações Municipais, nas áreas dos Postos
Administrativos. Neste diploma legal, prevêem-se as
competências administrativas das Administrações dos Postos
Administrativos, bem como a existência, nestas, de Serviços
Locais, cujo número, denominação e responsabilidades
funcionais devem ser estabelecidos por Diploma Ministerial
do membro do Governo responsável pela área da Administração
Estatal.

O presente Diploma Ministerial visa, assim, dar cumprimento
ao normativo constante do n.º 2, do artigo 62.º do Decreto-Lei
n.º 3/2016, de 16 de Março, ao estabelecer os Serviços Locais
das Administrações dos Postos Administrativos e ao afectar-
lhes as competências necessárias para que a Administração
do Posto Administrativo possa exercer de forma plena e capaz
as competências que aquele diploma legal prevê para as
mesmas.

Atendendo a que a organização funcional dos serviços das
Administrações dos Postos Administrativos, prevista pelo
Decreto-Lei n.º 4/2014, de 22 de Janeiro, se mantém actual e
adequada à formulação das respostas que a Administração
Pública tem que prestar aos cidadãos quer na prossecução do
interesse público, quer na satisfação das suas necessidades
colectivas, quer, ainda, na promoção da coesão territorial,

entende-se acertado manter no âmbito das Administrações
dos Postos Administrativos: o Serviço Local de Administração,
o Serviço Local de Finanças, o Serviço Local de Planeamento
e Desenvolvimento Local e o Serviço Local de Desenvolvi-
mento Comunitário. As Administrações dos Postos
Administrativos através de cada um destes Serviços Locais
actuará como centro de atendimento dos cidadãos e de ponto
de contacto destes com Administração Pública.

Assim, o Governo, pelo Ministro da Administração Estatal,
manda, ao abrigo do previsto no n.Ú 4 do artigo 60.Ú e no n.Ú
2 do artigo 62.Ú, do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de Março,
publicar o seguinte diploma:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Objecto

O presente Diploma Ministerial institui em concreto as
Administrações dos Postos Administrativos e aprova a
denominação e as competências específicas dos respectivos
Serviços Locais.

CAPÍTULO II
Definição, missão, natureza e competências

Artigo 2.º
Definição e missão

A Administração do Posto Administrativo é o serviço de
extensão da Autoridade Municipal ou da Administração
Municipal que tem por missão assegurar a execução das
competências específicas desta na área do posto adminis-
trativo, garantir a aproximação efetiva dos serviços administra-
tivos à população e promover uma maior participação dos
cidadãos na actividade administrativa.

Artigo 3.º
Natureza

As Administrações dos Postos Administrativos são serviços
da Administração Directa do Estado, integrados nas
Autoridades Municipais ou nas Administrações Municipais,
conforme o caso, dos municípios onde se encontrem
estabelecidas.

Artigo 4.º
Competência territorial

A Administração do Posto Administrativo exerce as suas
competências na área do Posto Administrativo em que se
encontre estabelecida.

Artigo 5.º
Competências

Compete à Administração do Posto Administrativo:

a)   Assegurar a representação da Autoridade Municipal ou da
Administração Municipal ao nível do Posto Administrativo;
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b)   Assegurar o atendimento, a informação e a orientação dos
cidadãos que pretendam obter informações ou apresentar
requerimentos ou petições à Autoridade Municipal, à
Administração Municipal ou aos serviços da Administra-
ção Central, através daquela;

c)  Promover a divulgação das leis, dos regulamentos, das
políticas públicas e dos programas governamentais;

d)  Assegurar a contagem anual da população a nível do Posto
Administrativo;

e)   Assegurar a identificação dos bens imóveis do Estado e
dos bens imóveis abandonados na área do Posto
Administrativo;

f)     Assegurar a inventariação das áreas cultivadas e das áreas
de floresta no Posto Administrativo;

g)  Assegurar a inventariação das terras comunitárias na área
do Posto Administrativo;

h)  Registar a identificação dos líderes comunitários que
exercem funções no Posto Administrativo;

i)    Assegurar o apoio técnico às actividades administrativa e
financeira das organizações comunitárias;

j)     Assegurar o apoio técnico às organizações comunitárias
na elaboração dos respetivos planos de desenvolvimento
comunitário;

k)  Assegurar o apoio técnico às iniciativas desenvolvidas
pelas organizações comunitárias com vista à identificação
das necessidades e das prioridades das comunidades locais
em matéria de desenvolvimento comunitário e de desenvol-
vimento local;

l)   Assegurar a realização de consultas às organizações
comunitárias e às comunidades locais acerca dos investi-
mentos públicos a realizar na área do Posto Administrativo;

m)  Acompanhar e avaliar a evolução da execução das políticas
públicas e dos programas governamentais na área do Posto
Administrativo e formular recomendações de melhoria das
mesmas ou das respetivas execuções;

n)  Colaborar com os Serviços Municipais no acompanha-
mento e avaliação da execução dos projetos de investi-
mento público na área do posto administrativo;

o)  Apoiar os Serviços Municipais no acompanhamento e
controlo da actividade profissional dos funcionários e
agentes da Administração Pública na área do Posto
Administrativo;

p)  Apoiar os Serviços Municipais na concepção, no desen-
volvimento, no estabelecimento e no funcionamento dos
sistemas de abastecimento de água, dos sistemas de
drenagem e tratamento de águas residuais, dos sistemas
de deposição, recolha, transporte e destino final dos
resíduos sólidos;

q)  Apoiar os Serviços Municipais na programação, no
planeamento e na execução de acções de desinfecção de
espaços públicos e adotar as medidas necessárias para a
prevenção e o combate às epidemias;

r)    Apoiar os Serviços Municipais no combate à divagação de
animais nos aglomerados populacionais;

s)   Apoiar os Serviços Municipais na realização de acções de
extinção de ratos nos sistemas de drenagem e de tratamento
de águas residuais e de mosquitos nas áreas pantanosas;

t)    Apoiar os Serviços Municipais na realização de acções de
construção, de reparação, de conservação e de gestão das
instalações sanitárias e dos balneários públicos;

u)   Promover e apoiar a integração da perspetiva de género ao
nível da execução das políticas públicas e dos programas
governamentais que sejam executados ao nível do Posto
Administrativo;

v)  Executar as demais tarefas que lhe sejam superiormente
determinadas e que não incumbam a outro órgão ou serviço
da Autoridade Municipal ou da Administração Municipal.

CAPÍTULO III
Órgãos da Administração do Posto Administrativo

Secção I
Administrador do Posto Administrativo

Artigo 6.º
Definição

O Administrador do Posto Administrativo é o órgão executivo
da Administração Municipal e esta hierarquicamente
subordinado ao Presidente da Autoridade Municipal ou ao
Administrador Municipal, conforme o caso.

Artigo 7.º
Provimento e cessação de funções

1.   O Administrador do Posto Administrativo é nomeado, pela
Comissão da Função Pública, para desempenhar funções
em comissão de serviço, com duração de cinco anos, na
sequência de um procedimento prévio de seleção por
mérito.

2.  A Comissão da Função Pública, mediante proposta
fundamentada apresentada pelo Presidente da Autoridade
Municipal ou pelo Administrador Municipal, dá por finda
a comissão de serviço do Administrador do Posto
Administrativo, através de decisão publicada no Jornal da
República, quando:

a) Obtenha avaliação de desempenho negativa;

b) Não cumpra, por acção ou omissão, as normas constitu-
cionais, as normas legais ou as instruções superiores
que lhe sejam transmitidas;

c) Não cumpra, por ação ou omissão, as normas jurídicas
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relativas à exclusividade, à incompatibilidade ou
impedimentos do exercício de funções;

d) Não cumpra o dever de sigilo relativamente às informa-
ções de que tome conhecimento através e por causa
do exercício das funções de Administrador do Posto
Administrativo;

e) Fique impedido de desempenhar funções por período
superior a seis meses consecutivos;

f) Complete o período de duração da comissão de serviço;

g) Haja interesse público ou conveniência de serviço,
devidamente fundamentados.

3.  A comissão de serviço do Administrador do Posto
Administrativo cessa, ainda, por óbito ou renúncia deste.

4.   Em caso de renúncia, o Administrador do Posto Adminis-
trativo mantém-se em funções até à respetiva substituição,
sob pena de indemnizar o Estado pelos prejuízos causados
pelo abandono de funções e de incorrer em responsabili-
dade disciplinar.

5.   Para efeitos do disposto pelo número anterior, considera-
se abandono de funções a não comparência do
Administrador do Posto Administrativo nos serviços, por
mais de cinco dias úteis, sem justificação, ou a omissão de
praticar os actos de gestão corrente que sejam urgentes e
necessários para o funcionamento da Administração do
Posto Administrativo e que lhe incumbam praticar.

6.   A cessação da comissão de serviço do Administrador do
Posto Administrativo com fundamentos diversos dos
previstos pelos nº. 3 e 4, implica o pagamento, ao
Administrador do Posto Administrativo cessante, das
remunerações que este deixou de auferir em consequência
da cessação da comissão de serviço.

7.   O Administrador do Posto Administrativo é substituído
nas suas ausências e impedimentos pelo Chefe do Serviço
Local de Administração ou, na ausência deste, pelo Chefe
de Serviços Locais que para esse efeito seja designado
pelo Presidente da Autoridade Municipal ou pelo
Administrador Municipal.

Artigo 8.º
Competências

1.  O Administrador do Posto Administrativo é responsável
pela condução da execução técnica das competências da
respectiva Administração do Posto Administrativo.

2.   Compete ao Administrador do Posto Administrativo:

a) Submeter a despacho do Presidente da Autoridade
Municipal ou do Administrador Municipal de que
hierarquicamente dependa, devidamente instruídos e
informados, os assuntos que dependam da decisão
deste;

b) Coordenar a elaboração dos planos e orçamentos

anuais da Administração do Posto Administrativo e
apresentá-los ao Presidente da Autoridade Municipal
ou ao Administrador Municipal, tendo em consideração
a legislação em vigor e as orientações emitidas por este;

c) Coordenar a preparação e apresentar relatórios mensais
e anuais de actividades e de contas ao Presidente da
Autoridade Municipal ou ao Administrador Municipal
de que hierarquicamente dependam;

d) Dirigir e supervisionar a gestão de recursos humanos,
financeiros e materiais afetos à respetiva Administração
do Posto Administrativo, de acordo com a legislação
em vigor e as orientações do Presidente da Autoridade
Municipal ou Administrador Municipal do qual
hierarquicamente dependam;

e) Promover a execução das decisões do Presidente da
Autoridade Municipal ou do Administrador Municipal
do qual dependam hierarquicamente e que respeitem à
respectiva Administração do Posto Administrativo;

f) Definir os objetivos de actuação da respetiva Adminis-
tração do Posto Administrativo, tendo em conta os
objetivos gerais que hajam sido fixados pelo Presidente
da Autoridade Municipal ou Administrador Municipal
de que dependam hierarquicamente;

g) Garantir a coordenação e a qualidade técnica das
actividades que de si dependam;

h) Assegurar o cumprimento dos prazos adequados à
eficácia da respectiva actividade;

i) Efetuar o acompanhamento profissional, no local de
trabalho, dos funcionários e proporcionar-lhes os
adequados conhecimentos e aptidões profissionais
para o exercício do respectivo posto de trabalho, bem
como os procedimentos mais adequados ao incremento
da qualidade do serviço a prestar;

j) Divulgar junto dos funcionários os documentos
internos e as normas de procedimentos a adotar pelos
serviços, bem como debater e esclarecer as acções a
desenvolver para o cumprimento dos objetivos da
Administração do Posto Administrativo, de forma a
garantir o empenho e a assumpção de responsabilidades
por parte dos funcionários;

k) Identificar as necessidades específicas de formação dos
funcionários da Administração do Posto Administrativo
e propor a frequência das acções de formação
consideradas adequadas ao suprimento das referidas
necessidades, sem prejuízo do direito à autoformação;

l) Proceder ao controlo efectivo da assiduidade, da
pontualidade e do cumprimento do período normal de
trabalho por parte dos funcionários da respectiva
Administração do Posto Administrativo;

m) Desempenhar as demais tarefas que lhe sejam
superiormente determinadas e que não incumbam a
outro órgão ou serviço.
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Secção II
Assembleia do Posto Administrativo

Artigo 9.º
Definição

A Assembleia do Posto Administrativo é o órgão de consulta
da Administração do Posto Administrativo em matéria de
promoção do desenvolvimento sócio-económico do Posto
Administrativo.

Artigo 10.º
Composição

1.   A  Assembleia do Posto Administrativo é composta:

a) Pelo Administrador do Posto Administrativo, que
preside;

b) Pelo Chefe do Serviço Local de Administração, que
secretaria;

c) Pelos responsáveis máximos pelas delegações e
representações territoriais estabelecidas na área do
posto administrativo;

d) Pelos Chefes de Suco que desempenhem funções na
área do posto administrativo;

e) Pelos Lian Nain que desempenhem funções na área
do posto administrativo e que tenham sido eleitos
pelos respetivos Conselhos de Suco;

f) Por dois representantes dos antigos combatentes da
libertação nacional;

g) Por duas representantes das organizações promotoras
da igualdade de género, implantadas na área do posto
administrativo;

h) Por dois representantes da juventude do posto
administrativo.

2.   Os membros da Assembleia do Posto Administrativo são
maiores de dezassete anos e têm residência habitual na
área do posto administrativo da Assembleia de Posto
Administrativo em que desempenham funções.

3.   O Administrador Municipal ou o Presidente da Autoridade
Municipal envia ao Ministério responsável pela
Administração Estatal a relação nominal dos membros da
Assembleia do Posto Administrativo, acompanhada dos
elementos de identificação que lhe sejam requeridos, que
haja sido enviada pelo Administrador do Posto
Administrativo.

4.  Os membros da Assembleia do Posto Administrativo,
previstos pelas alíneas f) e h) do n.º 1, não podem ser
ambos do mesmo sexo.

5.   O procedimento de designação, de início e de cessação das
funções de membro da Assembleia do Posto Administrativo,

bem como os direitos, garantias e deveres que a este são
inerentes constam de diploma ministerial próprio.

Artigo 11.º
Competências

1.   Compete à Assembleia do Posto Administrativo dar parecer
sobre:

a) A proposta de Plano de Acção Anual da Administração
do Posto Administrativo e sobre o relatório anual de
evolução da execução física e financeira do mesmo;

b) A proposta de Orçamento da Administração do Posto
Administrativo e sobre o respectivo relatório anual de
execução orçamental;

c) A proposta de plano anual de aprovisionamento da
Administração do Posto Administrativo e sobre o
respectivo relatório anual de evolução da execução
física e financeira;

d) A proposta de plano de formação anual de recursos
humanos e sobre o respectivo relatório anual de
evolução da execução física e financeira;

e) As propostas de projectos de investimento público a
inscrever no Plano de Investimento Municipal e sobre
os respectivos relatórios de execução física e financeira;

f) A proposta de projectos a subsidiar no âmbito do
Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos e
sobre os respectivos relatórios de execução física e
financeira;

g) A qualidade dos bens e serviços prestados pelos
Órgãos e Serviços da Administração Local do Estado
na área do Posto Administrativo;

h) O desempenho do Administrador do Posto Adminis-
trativo e das chefias dos Serviços Locais;

i) Quaisquer questões que para o efeito lhe sejam
submetidas pelo Administrador do Posto Adminis-
trativo ou pelo Presidente da Autoridade Municipal ou
pelo Administrador Municipal.

2.   Os membros da Assembleia do Posto Administrativo elegem
um dos Chefes de Suco que integre este órgão consultivo
para desempenhar funções no Conselho de Coordenação
Municipal.

Artigo 12.º
Funcionamento

1.   A  Assembleia do Posto Administrativo reúne ordinariamente
uma vez por semestre e extraordinariamente sempre que
convocada pelo Administrador do Posto Administrativo,
por iniciativa própria, a requerimento de um terço dos
membros da Assembleia do Posto Administrativo ou por
determinação do Presidente da Autoridade Municipal ou
do Administrador Municipal.
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2.   As reuniões da Assembleia do Posto Administrativo são
públicas e compreendem um período de tempo destinado à
participação cívica.

3.    De todas as reuniões da Assembleia do Posto Administra-
tivo são lavradas actas, as quais, depois de lidas e aprova-
das, são enviadas ao Presidente da Autoridade Municipal
ou ao Administrador Municipal e afixadas nos quadros de
aviso da Administração do Posto Administrativo.

4.   As regras de organização dos trabalhos da Assembleia de
Posto Administrativo constam de Diploma Ministerial
próprio.

CAPÍTULO IV
Serviços Locais da Administração do Posto Administrativo

Secção I
Organização Geral

Artigo 13.º
Modelo de estrutura

A organização interna da Administração do Posto
Administrativo obedece ao modelo de estrutura hierarquizada.

Artigo 14.º
Serviços Locais

A Administração do Posto Administrativo é composta pelos
seguintes Serviços Locais:

a)   Serviço Local de Administração;

b)  Serviço Local de Finanças;

c)   Serviço Local de Planeamento e Desenvolvimento Local;

d)   Serviço Local de Desenvolvimento Comunitário.

Artigo 15.º
Articulação de serviços

1.  Os Serviços Locais cooperam e articulam as respectivas
actividades com os demais serviços da respectiva
Autoridade Municipal ou Administração Municipal,
conforme o caso, de forma a promover a sua actuação
unitária, integrada e coerente desta.

2.   Os Serviços Locais cooperam e articulam as respectivas
actividades com os Serviços Locais e os Serviços Munici-
pais das Autoridades Municipais ou das Administrações
Municipais em que não estejam integrados de forma a
promover a prossecução e a realização do interesse público,
a defesa dos direitos e dos interesses legalmente
protegidos dos particulares e a prestação qualificada de
bens e serviços públicos a nível local.

Secção II
Serviços Locais

Subsecção I
Serviço Local de Administração

Artigo 16.º
Missão

O Serviço Local de Administração é o serviço da Administração
do Posto Administrativo que tem por missão assegurar o apoio
técnico e administrativo ao Administrador do Posto
Administrativo e aos demais órgãos e serviços da Administra-
ção do Posto Administrativo nos domínios do expediente geral,
da gestão documental, da gestão de recursos humanos, da
informática, da coordenação dos sistemas de comunicação
interna e externa, do arquivo e do protocolo.

Artigo 17.º
Competências

1.   Compete ao Serviço Local de Administração, nos domínios
do expediente geral, da gestão documental e do arquivo:

a) Organizar e dar sequência a todos os processos
administrativos que não sejam competência de outro
Serviço Local;

b) Divulgar pelos Serviços Locais a legislação e as normas
internas da Administração Municipal;

c) Registar e arquivar os despachos, as ordens de serviço
e os Avisos da Administração Municipal e da
Administração do Posto Administrativo;

d) Receber, classificar, registar, distribuir e arquivar o
expediente dos Serviços Locais;

e) Assegurar a abertura e o encerramento das instalações
da Administração do Posto Administrativo;

f) Velar pela segurança e pelo asseio das instalações onde
funcionem serviços da Administração do Posto
Administrativo;

g) Elaborar informações e dar pareceres sobre questões
de expediente geral e de gestão documental da
Administração do Posto Administrativo;

h) Prestar, com prontidão, esclarecimentos e informações
sobre as respectivas actividades;

i) Executar as demais tarefas de expediente geral, de
gestão documental ou de arquivo que lhe sejam supe-
riormente determinadas e que não incumbam a outro
órgão ou serviço da Administração do Posto Adminis-
trativo.

2.   Compete ao Serviço Local de Administração, no domínio
da gestão de recursos humanos:

a) Colaborar com o Serviço Municipal de Administração
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e Recursos Humanos os processos de elaboração e de
actualização do quadro de pessoal da Autoridade
Municipal ou da Administração Municipal;

b) Organizar, manter actualizados e em segurança os
processos individuais e os registos biográficos dos
funcionários e agentes da Administração Pública que
exerçam funções na Administração do Posto
Administrativo;

c) Integrar, acompanhar e supervisionar os funcionários
que desempenhem funções na área do Posto
Administrativo;

d) Instruir e preparar o expediente relativo aos procedi-
mentos de registo e aprovação de substituições, de
transferências, de destacamentos, de controlo de
assiduidade e de pontualidade, de justificação de faltas,
de autorização do gozo de licenças, de atribuição e
pagamento dos subsídios e suplementos legalmente
previstos para os recursos humanos do Estado,
relativos aos funcionários e agentes da Administração
Pública que desempenham funções na Administração
do Posto Administrativo;

e) Instruir e preparar o expediente relativo a processos de
nomeação, promoção e progressão na carreira, selecção,
recrutamento, exoneração e de aposentação dos
recursos humanos que desempenham funções na
Administração do Posto Administrativo;

f) Informar o Serviço Municipal de Administração e
Recursos Humanos acerca das faltas, licenças e férias
dos funcionários e agentes da Administração Pública
que desempenham funções na Administração do Posto
Administrativo, para efeitos de elaboração da lista
mensal de remuneração;

g) Elaborar o mapa anual de férias dos funcionários e
agentes da Administração Pública que desempenham
funções na Administração do Posto Administrativo;

h) Executar, de forma tempestiva, o procedimento de
avaliação de desempenho dos recursos humanos da
Administração do Posto Administrativo;

i) Elaborar, em coordenação com os demais Serviços
Locais, a proposta de Plano de Formação Anual dos
Recursos Humanos que desempenham funções na
Administração do Posto Administrativo;

j) Zelar pela aplicação e pelo cumprimento do quadro
jurídico da função pública e comunicar superiormente
a ocorrência de factos passíveis de constituirem ilícitos
disciplinares praticados por funcionários ou agentes
da Administração Pública;

k) Executar as demais tarefas de gestão de recursos
humanos que lhe sejam superiormente determinadas e
que não incumbam a outro órgão ou serviço da
Administração do Posto Administrativo.

3.  Compete ao Serviço Local de Administração, no domínio
dos sistemas de comunicação interna e externa:

a) Atender, informar e orientar os cidadãos que pretendam
obter informações ou apresentar requerimentos ou
petições à Autoridade Municipal ou Administração
Municipal ou aos serviços da Administração Central,
através daquela;

b) Receber e registar, no diário de entrada de documentos,
os requerimentos, as petições e quaisquer comunica-
ções escritas, em papel ou por via electrónica, ao
Administrador do Posto Administrativo ou a quaisquer
outros órgãos ou serviços da Administração do Posto
Administrativo;

c) Distribuir os requerimentos, as petições e quaisquer
comunicações escritas, em papel ou por via electrónica,
assim como os despachos e ordens de serviço do
Administrador do Posto Administrativo, pelos respecti-
vos destinatários;

d) Registar e distribuir a correspondência da Administraç-
ão do Posto Administrativo;

e) Acusar a recepção, registar, no diário de entrada de
documentos, e encaminhar aos órgãos ou serviços
competente, em razão da matéria, as comunicações
recebidas pela Administração do Posto Administrativo
por via electrónica;

f) Executar as demais tarefas no domínio dos sistemas de
comunicação interna e externa que lhe sejam
superiormente determinadas e que não incumbam a
outro órgão ou serviço da Administração do Posto
Administrativo.

4. Compete ao Serviço Local de Administração, no domínio
do protocolo:

l) Assegurar o serviço de recepção aos visitantes da
Administração do Posto Administrativo;

m) Assegurar as relações públicas da Administração do
Posto Administrativo;

n) Elaborar e enviar ao Serviço Municipal de Administração
e Recursos Humanos as informações sobre as
iniciativas e as actividades a realizar ou já realizadas
pela Administração do Posto Administrativo;

o) Zelar pela aplicação das regras protocolares dos eventos
e cerimónias oficiais que incumba à Administração do
Posto Administrativo organizar e tendo em considera-
ção as regras que para o efeito se encontrem aprovadas
para os eventos e cerimónias oficiais de âmbito nacional;

p) Propor ao Administrador do Posto Administrativo o
orçamento da despesa decorrente da organização de
eventos e celebrações oficiais cuja organização
incumba à Administração do Posto Administrativo;

q) Garantir a satisfação das necessidades logísticas
subjacentes à realização dos eventos e cerimónias
oficiais cuja organização incumba à Administração do
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Posto Administrativo, em coordenação com o Serviço
Municipal de Património e Logística;

r) Elaborar e apresentar ao Administrador do Posto
Administrativo o relatório das actividades de organiza-
ção e realização dos eventos e celebrações oficiais cuja
organização haja incumbido à Administração do Posto
Administrativo;

s) Elaborar e apresentar ao Administrador do Posto
Administrativo o relatório de despesas realizadas com
a organização e concretização dos eventos e
celebrações oficiais cuja organização haja incumbido à
Administração do Posto Administrativo;

t) Executar as demais tarefas no domínio do protocolo
que lhe sejam superiormente determinadas e que não
incumbam a outro órgão ou serviço da Administração
do Posto Administrativo.

Artigo 18.º
Unidades

1.   O Serviço Local de Administração integra:

a) Uma Unidade de Expediente Geral, Comunicação e
Protocolo, responsável pela prática dos actos e pela
tramitação dos processos administrativos necessários
ao exercício das competências previstas pelos nºs. 1, 3
e 4 do artigo anterior;

b) Uma Unidade de Recursos Humanos, responsável pela
prática dos actos e pela tramitação dos processos
administrativos necessários ao exercício das
competências previstas pelo n.º 2 do artigo anterior.

2.    As Unidades previstas pelo número anterior são lideradas
por responsáveis de unidade, nomeados, nomeados e
exonerados pelo Presidente da Autoridade ou pelo
Administrador Municipal, conforme os casos, sob
proposta do Administrador do Posto Administrativo.

3.    Os responsáveis de unidade a que alude o número anterior
não são equiparados a qualquer cargo de direcção ou de
chefia.

4.   Os responsáveis de unidade exercem as competências que
neles sejam delegadas ou subdelegadas pelo respectivo
Chefe de Serviços Locais.

Subsecção II
Serviço Local de Finanças

Artigo 19.º
Missão

O Serviço Local de Finanças é o serviço da Administração do
Posto Administrativo que tem por missão assegurar o apoio
técnico e administrativo ao Administrador do Posto
Administrativo e aos demais órgãos e serviços da Administra-
ção do Posto Administrativo nos domínios da programação e
da execução orçamental e da prestação de contas.

Artigo 20.º
Competências

Compete ao Serviço Local de Finanças:

a)  Zelar pelo cumprimento das leis, dos regulamentos e de
outras instruções ou directrizes de natureza financeira e
contabilística, por parte dos órgãos e serviços da
Administração do Posto Administrativo;

b)  Elaborar a proposta de Plano de Acção Anual da
Administração do Posto Administrativo, de acordo com as
orientações do Administrador do Posto Administrativo e
em coordenação com os demais Serviços Locais da
Administração do Posto Administrativo;

c)   Elaborar a proposta de orçamento anual da Administração
do Posto Administrativo, de acordo com as orientações do
Administrador do Posto Administrativo e em coordenação
com os demais Serviços Locais da Administração do Posto
Administrativo;

d)  Elaborar a proposta de Plano de Aprovisionamento Anual,
de acordo com as orientações do Administrador do Posto
Administrativo e em coordenação com os demais Serviços
Locais da Administração do Posto Administrativo;

e)   Prestar apoio técnico e administrativo ao Administrador do
Posto Administrativo em matéria de gestão dos recursos
financeiros alocados à Administração do Posto
Administrativo;

f)   Centralizar e coordenar a escrituração e a contabilização
das despesas realizadas pela Administração do Posto
Administrativo;

g) Preparar os formulários de compromisso de despesas e
remetê-los ao Serviço Municipal de Finanças;

h)   Preparar e remeter os pedidos de pagamento dos órgãos e
dos serviços da Administração do Posto Administrativo
ao Serviço Municipal de Finanças;

i)    Registar os adiantamentos concedidos à Administração do
Posto Administrativo;

j)     Elaborar, registar, arquivar e enviar ao Serviço Municipal
de Finanças os relatórios de despesas, detalhados e
suportados documentalmente por recibos ou outros
documentos que legalmente comprovem o pagamento de
despesas através dos adiantamentos concedidos à
Administração do Posto Administrativo;

k)  Enviar ao Serviço Municipal de Finanças o pedido de
concessão de novos adiantamentos desde que os
relatórios de despesas pagas através de adiantamentos
anteriores tenham dado entrada no Serviço Municipal de
Finanças e se encontrem devidamente registados no
sistema informático de gestão financeira;

l)   Elaborar e enviar ao Serviço Municipal de Finanças os
relatórios trimestrais de evolução da execução física do
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Plano de Acção Anual da Administração do Posto
Administrativo;

m) Elaborar e enviar ao Serviço Municipal de Finanças os
relatórios mensais, trimestrais e anuais de execução
orçamental da Administração do Posto Administrativo;

n)   Executar as demais tarefas no domínio das finanças que lhe
sejam superiormente determinadas e que não incumbam a
outro órgão ou serviço da Administração do Posto
Administrativo.

Artigo 21.º
Unidades

1.   O Serviço Local de Finanças integra:

a) Uma Unidade de Programação e Controlo Orçamental,
responsável pela prática dos actos e pela tramitação
dos processos administrativos necessários ao exercício
das competências previstas pelas alíneas a), b), c), d),
e), g), h), k) e n) do artigo anterior;

b) Uma Unidade de Contabilidade e Reporte, responsável
pela prática dos actos e pela tramitação dos processos
administrativos necessários ao exercício das alíneas
a), f), i), j), l), m) e n) do artigo anterior.

2.    As Unidades previstas pelo número anterior são lideradas
por responsáveis de unidade, nomeados, nomeados e
exonerados pelo Presidente da Autoridade ou pelo
Administrador Municipal, conforme os casos, sob
proposta do Administrador do Posto Administrativo.

3.   Os responsáveis de unidade a que alude o número anterior
não são equiparados a qualquer cargo de direcção ou de
chefia.

4.   Os responsáveis de unidade exercem as competências que
neles sejam delegadas ou subdelegadas pelo respectivo
Chefe de Serviços Locais.

Subsecção III
Serviço Local de Planeamento e Desenvolvimento Local

Artigo 22.º
Missão

O Serviço Local de Planeamento e Desenvolvimento Local é o
serviço da Administração do Posto Administrativo que tem
por missão assegurar o apoio técnico e administrativo ao
Administrador do Posto Administrativo e aos demais órgãos e
serviços da Administração do Posto Administrativo nos
domínios do acompanhamento e avaliação de políticas públicas
e programas governamentais para o planeamento estratégico
e programação da realização de investimentos públicos,
designadamente no âmbito do Planeamento de Desenvolvi-
mento Integrado Municipal e do Programa Nacional de
Desenvolvimento dos Sucos.

Artigo 23.º
Competências

Compete ao Serviço Local de Planeamento e Desenvolvimento
Local:

a)  Programar, planear e executar actividades de informação
pública, junto das comunidades locais, sobre os programas
de desenvolvimento local;

b)  Programar, planear e executar actividades de informação
pública, junto das comunidades locais, sobre o plano
estratégico de desenvolvimento nacional e sobre o plano
de desenvolvimento municipal;

c)   Programar, planear e executar actividades de capacitação
dos membros das comunidades locais para identificação
dos obstáculos ao processo de desenvolvimento, para a
definição de estratégias de desenvolvimento local e para a
identificação de acções prioritárias para a promoção do
desenvolvimento;

d)   Apoiar as actividades de recolha das informações necessá-
rias para a formulação das propostas de planos de
desenvolvimento municipal e das propostas de planos de
desenvolvimento comunitário;

e)  Apoiar as actividades de elaboração dos planos de
desenvolvimento comunitário e promover a articulação das
respectivas opções estratégicas com os objectivos
estabelecidos no plano de desenvolvimento municipal e
no plano estratégico de desenvolvimento nacional;

f)   Apoiar as actividades das organizações comunitárias no
processo de formulação das respectivas propostas de
projectos a financiar através de programas governamentais
de desenvolvimento local e promover a articulação destas
com os objectivos estabelecidos nos planos de
desenvolvimento comunitário;

g)  Elaborar a listagem dos projectos de promoção do
desenvolvimento local, a financiar pelo Estado, e elaborar
as informações e os pareceres técnicos que sobre os
mesmos lhe sejam requeridos pelo Administrador do Posto
Administrativo ou pela Assembleia do Posto Adminis-
trativo;

h)  Realizar vistorias aos trabalhos de execução de obras
financiadas pelo Estado e elaborar relatórios periódicos
sobre a evolução da execução física e financeira das mesmas
e acerca da qualidade das obras executadas;

i)   Executar as demais tarefas no domínio do planeamento e
desenvolvimento local que lhe sejam superiormente
determinadas e que não incumbam a outro órgão ou serviço
da Administração do Posto Administrativo.

Artigo 24.º
Unidades

1.   O Serviço Local de Planeamento e Desenvolvimento Local
integra:

a) Uma Unidade de Planeamento de Investimentos
Municipais, responsável pela prática dos actos e pela
tramitação dos processos administrativos necessários
ao exercício das competências previstas pelas alíneas
a) a l) do artigo anterior, no âmbito do processo de



Jornal da República

Série I, N.° 38 A                       Página   40Sexta-Feira,  30  de  Setembro  de 2016

programação e de execução do Planeamento de
Desenvolvimento Integrado Municipal;

b) Uma Unidade do Programa Nacional de Desenvolvi-
mento dos Sucos, responsável pela prática dos actos e
pela tramitação dos processos administrativos
necessários ao exercício das alíneas a) a l) do artigo
anterior, no âmbito do processo de programação e de
execução do Programa Nacional de Desenvolvimento
dos Sucos.

2.   As Unidades previstas pelo número anterior são lideradas
por responsáveis de unidade, nomeados, nomeados e
exonerados pelo Presidente da Autoridade ou pelo
Administrador Municipal, conforme os casos, sob
proposta do Administrador do Posto Administrativo.

3.   Os responsáveis de unidade a que alude o número anterior
não são equiparados a qualquer cargo de direcção ou de
chefia.

4.   Os responsáveis de unidade exercem as competências que
neles sejam delegadas ou subdelegadas pelo respectivo
Chefe de Serviços Locais.

Subsecção IV
Serviço Local de Desenvolvimento Comunitário

Artigo 25.º
Missão

O Serviço Local de Desenvolvimento Comunitário é o serviço
da Administração do Posto Administrativo que tem por missão
assegurar o apoio técnico e administrativo ao Administrador
do Posto Administrativo e aos demais órgãos e serviços da
Administração do Posto Administrativo nos domínios da
inventariação do património imobiliário público e comunitário,
do apoio técnico às organizações comunitárias e da
organização e funcionamento dos agregados populacionais.

Artigo 26.º
Competências

Compete ao Serviço Local de Desenvolvimento Comunitário:

a)   Organizar e manter actualizado um ficheiro do património
imobiliário do Estado na área do Posto Administrativo, com
indicação do respectivo estado de conservação e
afectação;

b)   Elaborar e remeter ao Serviço Municipal de Registos, Nota-
riado e Serviços Cadastrais os relatórios periódicos acerca
da evolução do estado de conservação e de afectação dos
bens imóveis do Estado na área do Posto Administrativo;

c)  Organizar e manter actualizado o inventário dos prédios
rústicos, públicos e privados, com culturas agrícolas ou
florestais;

d)  Elaborar e remeter ao Serviço Municipal de Agricultura
relatórios periódicos sobre a evolução da superfície agrícola
e da superfície florestal utilizadas;

e)  Organizar e manter actualizado o inventário das terras
comunitárias existentes na área do Posto Administrativo e
a respectiva afectação;

f)   Elaborar e remeter ao Serviço Municipal de Agricultura
relatórios periódicos sobre a relação das terras comunitárias
existentes no Posto Administrativo e sobre a evolução da
respectiva afectação;

g)   Promover a realização de acções de informação e de conscen-
cialização das lideranças comunitárias para a importância
de se assegurar o bom aproveitamento das terras comunitá-
rias, designadamente para fins agrícolas ou florestais;

h)   Organizar e manter actualizado um registo de identificação
dos líderes comunitários que desempenham funções na
área do Posto Administrativo;

i)    Programar, planear e organizar acções de capacitação dos
líderes comunitários, em matéria de gestão administrativa,
patrimonial e financeira e de promoção do desenvolvimento
local;

j)    Apoiar logisticamente as iniciativas e os eventos promo-
vidos pelas organizações comunitárias;

w)  Prestar ao Serviço Municipal de Água, Saneamento e
Ambiente as informações e a colaboração necessárias para
a concepção, o desenvolvimento, o estabelecimento e o
funcionamento dos sistemas de abastecimento de água,
dos sistemas de drenagem e tratamento de águas resíduais,
dos sistemas de deposição, recolha, transporte e destino
final dos resíduos sólidos;

x)   Colaborar com o Serviço Municipal de Água, Saneamento
e Ambiente na programação, no planeamento e na execução
de acções de desinfecção de espaços públicos e adoptar
as medidas necessárias para a prevenção e o combate às
epidemias;

y)  Apoiar o Serviço Municipal de Água, Saneamento e
Ambiente no combate à divagação de animais nos
aglomerados populacionais;

z)  Apoiar o Serviço Municipal de Água, Saneamento e
Ambiente na realização de acções de extinção de ratos nos
sistemas de drenagem e de tratamento de águas residuais
e de mosquitos nas áreas palustres;

aa) Apoiar o Serviço Municipal de Água, Saneamento e
Ambiente na realização de acções de construção,
reparação, conservação e gestão de instalações
sanitárias e de balneários públicos;

bb)Apoiar o Serviço Municipal de Acção Social na
identificação das situações de menores em risco na
área do Posto Administrativo;

cc) Apoiar o Serviço Municipal de Acção Social na
identificação das situações de vulnerabilidade e
exclusão social que existam na área do Posto
Administrativo;
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dd)Realizar acções de informação pública sobre os
instrumentos de protecção social do Estado,
designadamente o “subsídio condicional bolsa da mãe”
e o subsídio de “apoio a idosos e inválidos”;

ee) Realizar acções de informação pública sobre a
problemática da violência de género e sobre os mecanis-
mos de protecção do Estado a este tipo de violência;

ff) Realizar acções de informação pública para a prevenção
de epidemias tais como a cólera, a meningite, diarreia,
dengue, malária, tuberculose, SIDA e outras doenças
sexualmente transmissíveis.

gg)Executar as demais tarefas no domínio do desenvolvi-
mento comunitário que lhe sejam superiormente
determinadas e que não incumbam a outro órgão ou
serviço da Administração do Posto Administrativo.

Artigo 27.º
Unidades

1.   O Serviço Local de Desenvolvimento Comunitário integra:

a) Uma Unidade de Programas de Desenvolvimento
Económico e Infraestruturas, responsável pela prática
dos actos e pela tramitação dos processos administra-
tivos necessários ao exercício das competências
previstas pelas alíneas a), b), c), d), e), f), g), w), x), y),
z), aa) e gg) do artigo anterior;

b) Uma Unidade de Programação do Desenvolvimento
Social, responsável pela prática dos actos e pela
tramitação dos processos administrativos necessários
ao exercício das competências previstas pelas alíneas
bb), cc), dd), ee), ff) e gg) do artigo anterior;

c) Uma Unidade de Fortalecimento dos Sucos, responsá-
vel pela prática dos actos e pela tramitação dos
processos administrativos necessários ao exercício das
competências previstas pelas alíneas h), i), j) e gg).

2.    As Unidades previstas pelo número anterior são lideradas
por responsáveis de unidade, nomeados, nomeados e
exonerados pelo Presidente da Autoridade ou pelo
Administrador Municipal, conforme os casos, sob
proposta do Administrador do Posto Administrativo.

3.   Os responsáveis de unidade a que alude o número anterior
não são equiparados a qualquer cargo de direcção ou de
chefia.

4.   Os responsáveis de unidade exercem as competências que
neles sejam delegadas ou subdelegadas pelo respectivo
Chefe de Serviços Locais.

Secção III
Chefia dos Serviços Locais

Artigo 28.º
Chefes dos Serviços Locais

Cada um dos Serviços Locais da Administração do Posto

Administrativo é liderado por um Chefe de Serviço Local,
equiparado, para efeitos remuneratórios, a Chefe de Secção.

Artigo 29.º
Provimento e cessação de funções

1.   A Comissão da Função Pública nomeia, para desempenharem
funções em comissão de serviço, com duração de cinco
anos, na sequência de um procedimento prévio de seleção
por mérito, os Chefes de Serviços Locais.

2.  No mínimo, um terço dos cargos de Chefe de Serviços
Locais devem ser providos por funcionárias do sexo
feminino.

3.    A Comissão da Função Pública dá por finda a comissão de
serviço dos Chefes de Serviços Locais, através de decisão
publicada no Jornal da República, mediante requerimento
apresentado pelo Presidente da Autoridade Municipal ou
pelo Administrador Municipal com os seguintes
fundamentos:

a) O Chefe de Serviço Local obteve a classificação de
«insuficiente» na avaliação de desempenho profis-
sional;

b) O Chefe de Serviço Local não cumpre, por acção ou
omissão, e de forma reiterada, as normas constitucionais,
as normas legais ou as instruções superiores que lhe
são transmitidas;

c) O Chefe de Serviço Local não cumpre, por acção ou
omissão, as normas jurídicas relativas à exclusividade,
à incompatibilidade ou aos impedimentos relacionados
com o exercício das respectivas funções;

d) O Chefe de Serviço Local não respeita o dever de sigilo
relativamente às informações de que tomou conheci-
mento através ou por causa do exercício das
respectivas funções;

e) O Chefe de Serviço Local ficou impedido de desem-
penhar as respectivas funções por um período superior
a seis meses consecutivos;

f) Extinção do Serviço Local;

g) O Chefe de Serviço Local completou o período de
duração da sua comissão de serviço;

h) Existência de interesse público ou de conveniência de
serviço, devidamente fundamentados e demonstrados,
na cessação da comissão de serviço do Chefe de
Serviço Local.

4.   A comissão de serviço cessa, ainda, por óbito ou renúncia
do titular do Chefe de Serviço Local.

5.   Em caso de renúncia, o Chefe de Serviço Local mantém-se
em funções até à respectiva substituição, sob pena de
indemnizar o Estado pelos prejuízos causados pelo
abandono de funções.
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6.   Para efeitos do disposto pelo número anterior, considera-
se abandono de funções a não comparência do Chefe de
Serviço Local nos respectivos serviços, por mais de cinco
dias úteis, sem justificação, ou, ainda, a omissão de praticar
os actos de gestão corrente que sejam urgentes e
necessários para o funcionamento do Serviço Local que
chefia.

7.   A cessação da comissão de serviço por outras causas que
não as previstas pelos nos. 1 e 2 implica o pagamento, ao
Chefe de Serviço Local cessante, das remunerações que
este deixou de auferir em consequência da cessação da
comissão de serviço.

Artigo 30.º
Exercício do cargo em regime de substituição

1.   O cargo de Chefe de Serviço Local é exercido em regime de
substituição quando o mesmo se encontre vago por
cessação da comissão de serviço, ausência ou impedimento
do respetivo titular.

2.   Até ao provimento do cargo de Chefe de Serviço Local, o
Presidente da Autoridade Municipal ou o Administrador
Municipal nomeia o substituto do Chefe de Serviço Local
ausente ou impedido de entre funcionários do Serviço Local
a chefiar, que reúnam os requisitos legais para poderem ser
providos em cargos de chefia da Autoridade Municipal ou
da Administração Municipal e que tenham experiência
profissional adequada para desempenhar funções de
chefia.

3.  O despacho de nomeação previsto pelo número anterior,
sob pena de ineficácia, é publicado no Jornal da República
e é notificado à Comissão da Função Pública e ao membro
do Governo responsável pela área da Administração Estatal.

4.  O desempenho de funções de Chefe de Serviço Local, em
regime de substituição, não pode prolongar-se por mais de
seis meses consecutivos.

Artigo 31.º
Competências gerais do Chefe de Serviço Local

1.   O Chefe de Serviço Local é responsável pela condução da
execução técnica das competências do Serviço Local que
chefia.

2.   Compete ao Chefe de Serviço Local:

a) Submeter a despacho do Administrador do Posto
Administrativo, devidamente instruídos e informados,
os assuntos que dependam da decisão deste;

b) Coordenar a elaboração dos planos e orçamentos
anuais do respectivo Serviço Local e apresentá-los ao
Administrador do Posto Administrativo, tendo em
consideração a legislação em vigor e as orientações
emitidas por este;

c) Coordenar a preparação e apresentar os relatórios
mensais e anuais de actividades e de contas ao
Administrador do Posto Administrativo;

d) Dirigir e supervisionar a gestão de recursos humanos,
financeiros e materiais afetos ao respectivo Serviço
Local, de acordo com a legislação em vigor e as
orientações do Administrador do Posto Administrativo;

e) Promover a execução das decisões do Administrador
do Posto Administrativo que respeitem ao respectivo
Serviço Local;

f) Definir os objectivos de actuação do respectivo Serviço
Local, tendo em conta os objectivos gerais que hajam
sido fixados pelo Administrador de Posto Adminis-
trativo;

g) Garantir a coordenação das actividades e a qualidade
técnica das actividades que de si dependam;

h) Assegurar o cumprimento dos prazos adequados à
eficácia da respectiva actividade;

i) Efetuar o acompanhamento profissional, no local de
trabalho, dos funcionários e proporcionar-lhes os
adequados conhecimentos e aptidões profissionais
para o exercício do respectivo posto de trabalho, bem
como os procedimentos mais adequados ao incremento
da qualidade do serviço a prestar;

j) Divulgar junto dos funcionários os documentos
internos e as normas de procedimentos a adotar pelos
serviços, bem como debater e esclarecer as acções a
desenvolver para o cumprimento dos objectivos do
Serviço Local que chefia, de forma a garantir o empenho
e a assumpção de responsabilidades por parte dos
funcionários;

k) Identificar as necessidades específicas de formação dos
funcionários do Serviço Local que chefia e propor a
frequência das acções de formação consideradas
adequadas ao suprimento das referidas necessidades,
sem prejuízo do direito à autoformação;

l) Proceder ao controlo efectivo da assiduidade, da
pontualidade e do cumprimento do período normal de
trabalho por parte dos funcionários do respectivo
Serviço Local;

m) Desempenhar as demais tarefas que lhe sejam
superiormente determinadas e não incumbam a outra
chefia ou dirigente.

CAPÍTULO IV
Disposições finais

Artigo 32.º
Instituição em concreto das Administrações dos Postos

Administrativos

1.  São instituídas as seguintes Administrações de Postos
Administrativos, no município de Aileu:

a) Administração do Posto Administrativo de Aileu Vila,
com sede em Seloi Malere;
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b) Administração do Posto Administrativo de Laulara, com
sede em Madabeno;

c) Administração do Posto Administrativo de Lequidoe,
com sede em Namolesso;

d) Administração do Posto Administrativo de Remexio,
com sede em Acumau.

2.   São instituídas as seguintes Administrações de Postos Ad-
ministrativos, no município de Ainaro:

a) Administração do Posto Administrativo de Ainaro, com
sede em Ainaro;

b) Administração do Posto Administrativo de Hato-Udo,
com sede em Leolima;

c) Administração do Posto Administrativo de Hato
Builico, com sede em Mulo;

d) Administração do Posto Administrativo de Maubisse,
com sede em Maubisse.

3.   São instituídas as seguintes Administrações de Postos
Administrativos, no município de Baucau:

a) Administração do Posto Administrativo de Baguia, com
sede em Alawa Leten;

b) Administração do Posto Administrativo de Baucau, com
sede em Bahu;

c) Administração do Posto Administrativo de Laga, com
sede em Soba;

d) Administração do Posto Administrativo de Quelicai,
com sede em Lacoliu;

e) Administração do Posto Administrativo de Vemasse,
com sede em Vemasse;

f) Administração do Posto Administrativo de Venilale, com
sede em Uatu Haco.

4.   São instituídas as seguintes Administrações de Postos
Administrativos, no município de Bobonaro:

a) Administração do Posto Administrativo de Atabae, com
sede em Aidabaleten;

b) Administração do Posto Administrativo de Balibo, com
sede em Balibo Vila;

c) Administração do Posto Administrativo de Bobonaro,
com sede em Bobonaro;

d) Administração do Posto Administrativo de Cailaco, com
sede em Meligo;

e) Administração do Posto Administrativo de Lolotoe,
com sede em Deudet;

f) Administração do Posto Administrativo de Maliana,
com sede em Holsa.

5.   São instituídas as seguintes Administrações de Postos
Administrativos, no município de Covalima:

a) Administração do Posto Administrativo de Fatululic,
com sede em Fatululic;

b) Administração do Posto Administrativo de Fatumean,
com sede em Fatumea;

c) Administração do Posto Administrativo de Fohorem,
com sede em Fohorem;

d) Administração do Posto Administrativo de Maucatar,
com sede em Ogues;

e) Administração do Posto Administrativo de Suai, com
sede em Camenaça;

f) Administração do Posto Administrativo de Tilomar, com
sede em Casabauc;

g) Administração do Posto Administrativo de Zumalai,
com sede em Tashilin.

6.   São instituídas as seguintes Administrações de Postos
Administrativos, no município de Díli:

a) Administração do Posto Administrativo de Ataúro, com
sede em Vila Maumeta;

b) Administração do Posto Administrativo de Cristo-Rei,
com sede em Becora;

c) Administração do Posto Administrativo de Dom Aleixo,
com sede em Comoro;

d) Administração do Posto Administrativo de Metinaro,
com sede em Sabuli;

e) Administração do Posto Administrativo de Nain Feto,
com sede em Grincefor;

f) Administração do Posto Administrativo de Vera Cruz,
com sede em Mascarenhas.

7.   São instituídas as seguintes Administrações de Postos
Administrativos, no município de Ermera:

a) Administração do Posto Administrativo de Atsabe, com
sede em Laclo;

b) Administração do Posto Administrativo de Ermera, com
sede em Riheu;

c) Administração do Posto Administrativo de Hatolia, com
sede em Hatolia Vila;

d) Administração do Posto Administrativo de Letefoho,
com sede em Haupu;
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e) Administração do Posto Administrativo de Railaco, com
sede em Liho;

8.   São instituídas as seguintes Administrações de Postos
Administrativos, no município de Lautém:

a) Administração do Posto Administrativo de Iliomar, com
sede em Aelebere;

b) Administração do Posto Administrativo de Lautém, com
sede em Parlamento;

c) Administração do Posto Administrativo de Lospalos,
com sede em Fuiloro;

d) Administração do Posto Administrativo de Luro, com
sede em Luro;

e) Administração do Posto Administrativo de Tutuala,
com sede em Tutuala.

9.   São instituídas as seguintes Administrações de Postos
Administrativos no município de Liquiçá:

a) Administração do Posto Administrativo de Bazartete,
com sede em Fatumasi;

b) Administração do Posto Administrativo de Liquiçá, com
sede em Dato;

c) Administração do Posto Administrativo de Maubara,
com sede em Vaviquinia.

10. São instituídas as seguintes Administrações de Postos
Administrativos no município de Manatuto:

a) Administração do Posto Administrativo de Barique,
com sede em Uma Boco;

b) Administração do Posto Administrativo de Laclo, com
sede em Man-Tane;

c) Administração do Posto Administrativo de Laclubar,
com sede em Orlalan;

d) Administração do Posto Administrativo de Laleia, com
sede em Haturalan;

e) Administração do Posto Administrativo de Manatuto,
com sede em Vila Rentau;

f) Administração do Posto Administrativo de Soibada,
com sede em Samoro.

11.  São instituídas as seguintes Administrações de Postos
Administrativos no município de Manufahi:

a) Administração do Posto Administrativo de Alas, com
sede em Mahaquidan;

b) Administração do Posto Administrativo de Fatuberlio,
com sede em Clacuc;

c) Administração do Posto Administrativo de Same, com
sede em Holarua;

d) Administração do Posto Administrativo de Turiscai,
com sede em Manumera.

12.  São instituídas as seguintes Administrações de Postos
Administrativos no município de Viqueque:

a) Administração do Posto Administrativo de Lacluta, com
sede em Dilor;

b) Administração do Posto Administrativo de Ossu, com
sede em Ossu de Cima;

c) Administração do Posto Administrativo de Uato-Lari,
com sede em Matahoi;

d) Administração do Posto Administrativo de Uato-
Carbau, com sede em Irabin de Baixo;

e) Administração do Posto Administrativo de Viqueque,
com sede em Caraubalo.

Artigo 33.º
Estabelecimento dos Serviços Locais

Fica estabelecido, em cada uma das Administrações de Posto
Administrativo instituídas pelo artigo anterior, o Serviço Local
de Administração, o Serviço Local de Finanças, o Serviço Local
de Planeamento e Desenvolvimento Local e o Serviço Local
de Desenvolvimento Comunitário.

Artigo 34.º
Organograma

1.  É aprovado o organograma da Administração do Posto
Administrativo que consta do Anexo I ao presente diploma
ministerial e do qual faz parte para todos os efeitos legais.

2.  As Administrações dos Postos Administrativos afixam
obrigatoriamente o organograma da respectiva Administra-
ção de Posto Administrativo em local onde o mesmo possa
ser facilmente visto pelos particulares.

Artigo 35.Ú
Revogação

Fica revogado o Diploma Ministerial n.Ú 24/2014, de 24 de
Julho.

Artigo 36.º
Entrada em vigor

O presente Diploma Ministerial entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Díli, 27  de  Setembro  de  2016

Dionísio Babo Soares, PhD
Ministro
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ANEXO I 

(organograma das Administrações de Posto Administrativo) 
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DIPLOMA  MINISTERIAL  N.º50 /2016

de 30 de Setembro

REGRAS  DE  FUNCIONAMENTO  DA  ASSEMBLEIA  DO
POSTO  ADMINISTRATIVO  E  DE  DESIGNAÇÃO  DOS

RESPECTIVOS  MEMBROS

A Constituição da República Democrática de Timor-Leste prevê
no n.º2 do artigo 137.º que “a Administração Pública é
estruturada de modo a evitar a burocratização, aproximar os
serviços das populações e assegurar a participação dos
interessados na sua gestão efectiva”.

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional 2011-2030
estabelece o aumento da efectividade da prestação de bens e
serviços públicos às populações e a criação de novas
oportunidades de participação democrática como objectivos
a concretizar através da execução de políticas de descentraliza-
ção administrativa.

Com a aprovação do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de Março,
que aprovou o Estatuto das Administrações Municipais, das
Autoridades Municipais e do Grupo Técnico Interministerial
para a Descentralização Administrativa, o Governo procurou
criar um ambiente normativo favorável quer à concretização
do citado normativo constitucional quer dos objectivos
plasmados no Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional
2011-2030.

Através da aprovação do diploma legal a que supra se alude,
nomeadamente com expressa previsão da existência das
Administrações dos Postos Administrativos que do mesmo
consta, o Governo dá um passo significativo para a aproxima-
ção dos serviços da Administração Pública aos cidadãos,
especialmente aos que residem em comunidades rurais mais
remotas. Muito para além de um mero cumprimento formal das
disposições constitucionais, o Governo pretende assegurar
um maior acesso das populações à Administração Pública e,
por conseguinte, aos bens e serviços que pela mesma são
prestados.


