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DECRETO-LEI  N.º 6/2016

de  20  de  Abril

REGIME   JURÍDICO   DO   LICENCIAMENTO,
EXPLORAÇÃO   E   CONTROLO   DA   ATIVIDADE

DOS   JOGOS   E DE DIVERSÃO, MÁQUINAS DE JOGO
E JOGOS TRADICIONAIS

A atividade dos jogos sociais e de diversão e tradicionais
assume, desde que suficientemente regulada e devidamente
fiscalizada, uma inegável fonte de rendimento para o Estado e

pode constituir em paralelo um fator favorável à criação e
desenvolvimento de zonas com interesse turístico.

A consagração e enquadramento dos jogos tradicionais neste
diploma, com locais próprios para a sua prática, pode ser disso
um bom exemplo já que, além de fazerem parte integrante da
cultura timorense, suscitam na generalidade das pessoas uma
curiosidade e atração que podem e devem ser aproveitadas
como fonte de rendimento local das populações.

Toda a matéria relativa aos jogos deve ser considerada como
de interesse público, dadas as suas potencialidades e
incidências sociais, administrativas e tributárias, com as
consequentes repercussões na economia real.

Por outro lado, com a regulamentação desta matéria, pretende-
se contribuir para a diminuição e punição do jogo clandestino,
associado em regra a atividades marginais, que merecem o
repúdio generalizado da sociedade timorense e que por isso
devem ser objeto da tutela do direito.

Também com este diploma pretende-se reformular e instaurar
um sistema mais adequado de controlo da atividade dos jogos
e deste modo, contribuir de forma mais eficiente para o combate
à lavagem de dinheiro e à saída ilegal de divisas.

O regime proposto, além de acautelar a defesa dos concessio-
nários, que pretendam investir nesta atividade, assegura,
através da reserva do direito de admissão aos recintos ou
locais de jogo e dos direitos e obrigações dos seus
frequentadores, uma melhoria significativa na frequência dos
recintos que se pretende ver refletida em melhores condições
de proteção e segurança para os jogadores.

O acesso a estes locais encontra-se agora devidamente
regulamentado, existindo um responsável pelo seu funciona-
mento e gestão e entre várias medidas acautelou-se, por
exemplo o respetivo acesso, sempre que por motivos atendíveis
os familiares do frequentador da sala ou recinto de jogo, o
solicitem, por escrito, à entidade exploradora.

Com caráter inovador, incluiu-se também no presente diploma
a regulamentação a que está sujeita a instalação e exploração
das máquinas de jogo(slotmachines), bem como o conjunto
de obrigações a que estão sujeitos os respetivos concessioná-
rios, com destaque para a proibição da instalação destes
equipamentos junto a escolas ou estabelecimentos de ensino.
De salientar que por razões de controlo e não proliferação das

Rui Correia
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DIPLOMA  MINISTERIAL  N.º 32 /2016

de 20 de  Abril

APROVA O PROGRAMA DE LIMPEZA DE ESGOTOS

Preâmbulo

A proteção ambiental, em especial a manutenção de esgotos e
drenagens em Díli e nos restantes 11 Municípios de Timor-
Leste tem constituído uma grande preocupação do Estado e
de todos os Governos.

Com o aumento exponencial da população que aflui às cidades,
os problemas dos esgotos e drenagem têm vindo a agudizar-
se.

Contribui para o agravamento desse problema, o acumular de
vários resíduos vegetais e minerais, lamas e resíduos sólidos
urbanos, nos esgotos, valetas, sumidouros e ribeiras,
impedindo a drenagem das águas residuais urbanas e pluviais,
provocando inundações e poluindo as principais vias públicas
dos aglomerados urbanos. Este problema existe também nas
principais estradas de ligação entre os Municípios, as quais
necessitam de ter as suas bermas limpas e desobstruídas de
quaisquer resíduos sólidos e lamas.

Daí que a Autoridade Municipal de Díli e os restantes 11
Municípios pretendam implementar e gerir um sistema de
recolha das lamas e resíduos dos esgotos e a sua deposição
em local adequado. Devendo, para isso, contratar pessoal e
alugar camionetas para o transporte e deposição das lamas
bem como proceder à aquisição do material necessário de apoio
a estas atividades.

Para o efeito, o Ministério da Administração Estatal (MAE),
enquanto entidade responsável pela organização
administrativa do Estado, criou mecanismos adequados para
a limpeza e recolha dos esgotos dos 12 Municípios.

E é neste sentido que o MAE todos os anos aloca um montante
do seu orçamento na categoria de transferências públicas para
a limpeza dos esgotos das cidades e das principais estradas
que fazem a ligação entre os diversos Municípios.

A implementação destas atividades pelas equipas dos postos
administrativos beneficiários irá permitir através de um
processo de aprendizagem e de monotorização a ser realizado
pelo MAE a continuidade deste serviço às comunidades.

Assim, o Governo, pelo Ministro da Administração Estatal,
manda ao abrigo do previsto na alínea c) do nº2 do artigo 23º
do Decreto-Lei nº12/2015, de 3 de junho, publicar o seguinte
diploma:

CAPITULO I
ÂMBITO

Artigo 1º
Objetivos do programa

1.  Os aglomerados populacionais dos 12 Municípios e os
esgotos das principais estradas que fazem a ligação entre
os Municípios serão alvo de intervenções de manutenção
das infraestruturas de saneamento, através de atividades
de desentupimento, desobstrução e limpeza de valetas,
esgotos, drenagens e ribeiras, a executar pelas Administra-
ções de Posto Administrativo;

2.  As atividades de controlo destas intervenções serão
asseguradas pelas Administrações de Posto Adminis-
trativo, sempre que possível com a participação das
comunidades;

3.   Esta atividade irá contribuir para o aumento do conheci-
mento público sobre a questão da proteção ambiental e
saúde pública e da necessidade da manutenção das valetas,
esgotos, drenagens e ribeiras limpas e desimpedidas no
sentido de evitar o aparecimento de doenças e de danos
causados pelas cheias.

Artigo 2º
Alocação do Orçamento do PLE

1.   O orçamento para o PLE está na categoria de transferências
públicas do orçamento geral do estado do Ministério da
Administração Estatal.

2.  O orçamento do PLE está alocado ao orçamento municipal
e é executado pela Administração dos Postos
Administrativos.

3.   A afetação das verbas do PLE a cada posto administrativo
faz-se de forma proporcional e tem em conta o número de
habitantes de cada posto administrativo, segundo o último
recenseamento populacional realizado, de acordo com os
escalões seguintes:

a) Mais de 30 mil habitantes;

b) Entre 25 mil até 30 mil habitantes;

c) Entre 20 mil até 25 mil habitantes;

d) Menos de 20 mil habitantes.

4.Para os efeitos do disposto no número anterior, o número de
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habitantes a ser utilizado como critério da alocação
orçamental para a Autoridade Municipal de Dili,é o seguinte:

a) Mais de 25 mil habitantes;

b) Menos de 25 mil habitantes.

5.  O número de habitantes acima referidos poderá aumentar
ou diminuir sempre de acordo com os resultados obtidos
no último recenseamento eleitoral.

Artigo 3º
Tipo de atividades a financiar

1.  Montante Operacional:

Cada Posto Administrativo terá um valor operacional
equivalente a 5% do orçamento total da subvenção a atribuir
ao Posto Administrativo. Esse montante operacional será
utilizado para financiar as seguintes atividades:

a) Monitorização das atividades realizadas;

b) Custos com reuniões, comunicação móvel e fotocópias.

2.  Montante de Investimento:

Cada Posto Administrativo terá um montante de investimento
equivalente a 95% do orçamento total atribuído ao Posto
Administrativo. As atividades financiadas por este montante
são atividades de âmbito público e devem basear-se nos
seguintes critérios:

a) Compra de material para o desentupimento, desobstru-
ção e limpeza de valetas, sumidouros, esgotos e
drenagens;

b) Ao preço a pagar pelo aluguer de camionetas para o
transporte dos resíduos e lamas;

c) Ao preço a pagar pela contratação de pessoal para
proceder às atividades de manutenção das infraestru-
turas de saneamento.

3.   As compras de materiais referidas na alínea a) do número
anterior serão efetuadas pela Administração do Posto
Administrativo, nos termos da legislação em vigor.

4.  Todas as despesas efetuadas ao abrigo do disposto neste
artigo têm que seguir obrigatoriamente as especificações
técnica sem despacho da Direção Geral da Organização
Urbana.

5.  O Posto Administrativo deverá coordenar a elaboração de
um mapa de operação para as atividades de manutenção
de valetas, esgotos, sumidouros e drenagens e o local
adequado ao destino final dos resíduos e lamas que será
aprovado pelo Administrador do Posto Administrativo.

Artigo 4º
Atividades proibidas

São proibidas as atividades seguintes:

1. O montante da subvenção não pode ser utilizado em
atividades de limpeza nas áreas que já se encontram na
responsabilidade do pessoal de saneamento de cada
Município;

2.   Reabilitação e construção de infraestruturas;

3.   Aquisição de armas, drogas, tabaco e bebidas alcoólicas
entre outras coisas que prejudiquem a saúde pública;

4.    Atividades em terrenos que se encontrem em litígio judicial;

5.   Pagamento de compensações ou de arrendamento para o
uso de terrenos;

6.   Atividades que prejudiquem o meio-ambiente;

7.  Financiamento de partidos políticos ou de atividades de
partidos políticos.

CAPITULO   II
CONDIÇÕES  PARA  A  TRANSFERÊNCIA  DAS

SUBVENÇÕES

Artigo 5º
Condições para a transferência das subvenções

1.   A transferência das subvenções acima mencionadas será
feita para a conta bancária da Administração do Posto
Administrativo, aberta nos termos da Lei.

2.   A transferência das subvenções acima mencionadas será
realizada para a conta bancária dos Postos Administrativos
no início de cada ano civil a fim de que o Posto Administra-
tivo possa realizar o planeamento das atividades de limpeza
de esgotos.

3.   O montante transferido será efetuado na sua totalidade e
de uma só vez.

4.   A existência de contratos celebrados entre a Administração
Municipal ou a Autoridade Municipal, consoante os casos,
e o pessoal contratado para a limpeza dos esgotos e as
camionetas contratadas para a remoção das lamas.

Artigo 6º
Gestão da conta bancária

1.   A conta bancaria deve ser aberta em nome de “PLE- Nome
do Posto Administrativo”.

2.  A conta prevista no número anterior só pode ser
movimentada pela assinatura conjunta do Administrador
do Posto Administrativo e da assinatura do responsável
pelo Serviço Local de Finanças.

3.  A Direção Geral do Tesouro procede à transferência da
subvenção para a conta bancária do posto administrativo
após o Ministério da Administração Estatal seter certificado
que se encontram preenchidos os critérios e as condições
para a transferência da subvenção, de acordo com o
disposto no artigo 5º.
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Artigo 7º
Aprovisionamento

1.   A  Administração de Posto Administrativo tem a responsabili-
dade de elaborar um plano de aprovisionamento para o
PLE de acordo com as orientações do Serviço Municipal
de Aprovisionamento e do Serviço Municipal de Água,
Saneamento e Ambiente.

2.  O processo de aprovisionamento para a utilização da
subvenção pública deve seguir as normas legais do Regime
Jurídico do Aprovisionamento, com as adaptações
previstas no Decreto-Lei nº3/2016, de 16 de Março, e ter
em consideração os seguintes princípios fundamentais:

a) Relação preço - qualidade – adquirir materiais com boa
qualidade e de baixo custo;

b) Competitividade – promover a competição entre
diferentes mercados fornecedores dos materiais;

c) Eficiência, eficácia e ética – eliminar gastos excessivos
e poupar comprandoo material adequado;

d) Responsabilidade e transparência – planear todas as
atividades de aprovisionamento a realizar e relatar todas
as atividades de aprovisionamento realizadas.

Artigo 8º
Métodos de aprovisionamento

1.   Os métodos de aprovisionamento a utilizar são definidos
de acordo com o valor estimado dos bens a adquirir, da
seguinte forma:

a) Quando o valor estimado dos bens a adquirir for inferior
a USD 200,00 (duzentos dólares americanos), o
Administrador do Posto Administrativo aprova os
fornecedores com base na cotação de uma só empresa;

b) Quando o valor estimado dos bens a adquirir for
superior a USD 200,00 (duzentos dólares americanos),
o Administrador do Posto Administrativo aprova os
fornecedores tendo por base uma consulta a pelo menos
três empresas.

Artigo 9º
Regras para a contratação

As regras para a contratação de pessoal para a limpeza dos
esgotos e contratação de camionetas seguem o procedimento
constante do Anexo I a este diploma e que dele faz parte
integrante.

Artigo 10º
Pagamento do preço

1.  O pagamento do preço pelos serviços de limpeza obedece
aos seguintes valores:

a) Para o pessoal que irá efetuar as atividades de
desentupimento, desobstrução e limpeza de valetas,
sumidouros, esgotos e drenagens nos Municípios, os
valores são:

i.    Para o Município de Dili o valor da remuneração
será de - $ 115.00/mês

ii.   Para os restantes 11 Municípios – $ 136.00/mês

b) Para o aluguer de camionetas:

i.    $ 65.00/dia-para Dili

ii.  $70.00/dia-para os restantes Municípios

2. O valor do preço referido nas alíneas a) e b) do número
anterior pode ser atualizado anualmente, por despacho do
Administrador Municipal ou do Presidente da Autoridade
Municipal até ao valor previsto para a inflação e tendo em
conta a dotação orçamental existente.

Artigo 11º
Registo dos fundos recebidos

1.  O Administrador do Posto Administrativo e o responsável
pelo Serviço Local de Finanças são responsáveis por
levantar os fundos da conta bancária e por os registar no
Livro Bancário com o formato constante do Anexo II a este
diploma e que dele faz parte integrante.

2.  Depois de levantados os fundos da conta bancária, o
responsável pelo Serviço Local de Finançasdeve identificar
todos os montantes recebidos e todos os pagamentos
realizados no Livro de Caixacom o formato em Anexo II a
este diploma.

Artigo 12º
Tratamentos dos fundos não utilizados

No final do ano civil, os fundos não utilizados que ainda se
encontrem na conta bancária do Posto Administrativo serão
depositados na conta bancária da Administração Municipal
ou da Autoridade Municipal, conforme os casos, nos termos
do nº4 do artigo 118º do Decreto-lei nº 3/2016, de 16 de Março.

Artigo 13º
Relatórios Periódicos

1.  A Administração do Posto Administrativo elabora e
apresenta relatórios mensais, sobre o progresso da
atividade de limpeza dos esgotos e sobre a gestão
financeira, ao Serviço Municipal de Água, Saneamento e
Ambiente, o qual condensa a informação relativa a todos
os Postos Administrativos e que por sua vez a remete à
Direção Geral da Organização Urbana.

2.  Os relatórios têm de seguir os formatos constantes do Anexo
II a este diploma.

Artigo 14º
Monitorização e Atividades de Auditoria

1.  A Agência de Fiscalização Municipal, o Serviço Municipal
de Finanças e o Serviço Municipal de Água, Saneamento e
Ambiente deverão obrigatoriamente efetuar visitas
regulares de monitorização aos Posto Administrativos para
confirmar a utilização dos fundos provenientes da
subvenção pública.
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2.  Na monitorização deve ser usada uma lista uniformizada
para a verificação direta dos procedimentos de gestão
financeira praticados ao nível do Posto Administrativo,
incluindo as atividades de aprovisionamento e demais
pagamentos que se efetuem para garantir que todas as
transações são realizadas com responsabilidade.

3.  Caso se verifique alguma violação das regras de gestão
financeira ou haja indicação de má administração, deve ser
elaborada uma informação pelo Administrador Municipal
ou pelo Presidente da Autoridade Municipal à Inspeção
Geral da Administração Estatal para que sejam tomadas as
medidas necessárias.

Artigo 15º
Auditoria

A Agência de Fiscalização Municipal e a Inspeção Geral da
Administração Estatal são responsáveis pela auditoria aos
fundos atribuídos aos Postos Administrativos, através da
Subvenção Públicano âmbito deste programa, sem prejuízo da
competência da Inspeção Geral do Estado e da Câmara de
Contas do Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de
Contas.

CAPITULO   III
AUTORES  DA  IMPLEMENTAÇÃO  DESTE  PROGRAMA

Artigo 16º
Autores ao nível do Posto Administrativo

1.  Os responsáveis a nível do Posto Administrativo pela
implementação deste programa, são o Administrador do
Posto Administrativo, o Serviço Local de Desenvolvimento
Comunitário e o Serviço Local de Finanças;

2.   São funções da Administração do Posto Administrativo as
seguintes:

a) Assegurar que a comunidade compreende os direitos
e responsabilidades relacionados com o PLE;

b) Treinar e acompanhar a equipa de limpeza de esgotos
nas atividades de planeamento;

c) Documentar os problemas e as reclamações da
comunidade e apresentar as respetivas soluções;

d) Preparar os relatórios de progresso mensal;

e) Monitorizar o funcionamento da equipa de limpeza de
esgotos e realizar a avaliação de desempenho;

f) Realizar a socialização sobre o processo e os princípios
da limpeza de esgotos nos postos administrativos.

g) Assegurar a disseminação de informação-chave,
através do quadro de aviso público;

Artigo 17º
Autores ao nível de Município

1.   Os responsáveis a nível do Município pela implementação
deste programa, são o Administrador Municipal ou o

Presidente da Autoridade Municipal, consoante os casos,o
Serviço Municipal de Água, Saneamento e Ambiente e o
Serviço Municipal de Finanças.

2.  São funções do Administrador de Município ou do
Presidente da Autoridade Municipal as seguintes:

a) Promover a socialização do programa de limpeza de
esgotos a nível municipal;

b) Contratar os funcionários para a limpeza de esgotos e
contratar as camionetas para a remoção das lamas;

c) Encaminhar os relatórios das atividades dos Postos
Administrativos para o Ministério Competente;

d) Resolver problemas ou queixas, incluindo as que
envolvam a transferência e uso dos fundos,
comunicando às autoridades nacionais;

e) Facilitar a coordenação com os ministérios sectoriais;

f) Autorizar a Administração do Posto Administrativo a
movimentar a conta bancária aberta em nome do posto
administrativo.

3.   São funções do Serviço Municipal de Água, Saneamento e
Ambiente as seguintes:

a) Assegurar a implementação das atividades e seguir os
princípios, processos e horários, informando quaisquer
atrasos ou algum problema relacionado com a
implementação dos mesmos;

b) Organizar visitas regulares e intensivas para
supervisionar o processo de planeamento e gestão das
atividades do Posto Administrativo;

c) Consolidar o relatório mensal para entregar ao
Administrador Municipal ou ao Presidente da
Autoridade Municipal para ser submetido à Direção
Geral da Organização Urbana;

4.  São funções do Serviço Municipal de Finanças as seguintes:

a) Formar os funcionários de Posto Administrativo sobre
a gestão financeira do programa;

b) Consolidar o relatório financeiro ao nível da Adminis-
tração Municipal ou da Autoridade Municipal para
submeter à Direção Geral dos Serviços Corporativos.

Artigo 18º
Autores a nível Nacional

1.    A nível central é responsável a Direção Geral da Organização
Urbana, pela qualidade da implementação e pelos resulta-
dos do programa de limpeza dos esgotos.

2.  A Direção Geral dos Serviços Corporativos do MAE é
responsável por submeter os relatórios trimestrais
financeiros ao Ministério das Finanças, nos termos do nº10
do artigo 20º do Decreto-lei do Governo nº1/2016, de 1 de
Fevereiro, sobre a Execução Orçamental do Estado para
2016.
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CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 19º
Regime Legal

A execução das transferências públicas regula-se de acordo
com o previsto no presente diploma e subsidiariamente pelas
normas do Decreto do Governo nº1/2009, de 18 de Fevereiro
sobre o regime jurídico das Subvenções Públicas, pela Lei
nº13/2009, de 21 de Outubro, alterada pela Lei nº9/2011, de 17
de Agosto e pela Lei nº4/2013, de 7 de Agosto sobre o regime
geral do Orçamento e Gestão Financeira do Estado, pelo
Decreto do Governo nº1/2016,de 1 de Fevereiro sobre a
execução do Orçamento Geral do Estado para 2016 e pelo
Decreto-Lei nº3/2016, de 16 de Março sobre o Estatuto das
Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e
do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização
Administrativa.

Artigo 20º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia imediato ao da sua
publicaçãono Jornal da República.

Dili,12 de Abril de 2016

O Ministro da Administração Estatal,

Dr. Dionísio Babo Soares Ph.D.

DIPLOMA  MINISTERIAL  N.º 33/2016

de 20 de  Abril

APROVA  OS  FORMULÁRIOS  E  AS  MINUTAS
NECESSÁRIAS  PARA   A   TRAMITAÇÃO   DO

PROCEDIMENTO   ESPECIAL   DE   SELECÇÃO   DOS
PRESIDENTES   DAS   AUTORIDADES   MUNICIPAIS   E

DOS   ADMINISTRADORES   MUNICIPAIS

O Governo encontra-se profundamente empenhado na
promoção da melhoria da qualidade dos bens e serviços
públicos prestados aos cidadãos, bem como na promoção de
um maior acesso dos mesmos à Administração Pública. Para a
concretização deste objectivo, o Executivo aprovou o Decreto-
Lei n.º 3/2016, de 16 de Março, sobre o Estatuto das
Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e
do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização
Administrativa.

A reforma orgânica introduzida pelo Decreto-Lei n.º 3/2016, de
16 de Março aprofunda as responsabilidades da Administração
Local do Estado na prestação de bens e serviços públicos aos
nossos concidadãos, no entanto, permite, também, o
fortalecimento dos seus órgãos e serviços, o aumento dos
recursos disponíveis para o exercício qualificado das suas
competências, bem como para o aumento da participação
democrática dos cidadãos, nomeadamente através de uma
intervenção mais concreta e consequente nos processos
decisórios estratégicos da Administração Pública.

Atendendo ao significativo aumento das responsabilidade da
Administração Local na prestação de bens e de serviços
públicos, e atendendo às limitadas capacidades de que esta
ainda dispõe, considerou-se sensato que neste momento
histórico o processo de transição dos centros de decisão da
Administração Central para a Administração Local se fizesse
no quadro de um processo de desconcentração administrativa
e não imediatamente no quadro de um processo de
descentralização administrativa. Por conseguinte os órgãos e
serviços da Administração Local mantêm-se, nesta fase, na
esfera da Administração Directa do Estado até que as suas
capacidades em matéria de gestão pública local se encontrem
mais amadurecidas e consolidadas, momento em que os mesmos
transitarão progressivamente para as esferas da Administração
Indirecta do Estado e posteriormente para a Administração
Autónoma.

Os responsáveis máximos pelas Autoridades Municipais e
pelas Administrações Municipais continuarão, pois, a tratar-
se de dirigentes da Administração Estatal, possuindo, porém,
um estatuto especial, de acordo com o Decreto-Lei n.º 2/2016,
de 16 de Março, e serão recrutados de acordo com as regras
previstas pelo Decreto do Governo n.º 5/2016, de 6 de Abril,
que aprovou o Procedimento Especial de Selecção dos
Presidentes das Autoridades Municipais e dos
Administradores Municipais.

Com o propósito de agilizar e facilitar a tramitação do
procedimento especial de selecção, prevê-se a possibilidade
de o membro do Governo responsável pela área da
Administração Estatal poder aprovar, por diploma ministerial,
formulários e minutas que considere necessários para a
concretização daquele fim. Atendendo a que se procura
assegurar uma ampla participação no procedimento especial
de selecção, a maior celeridade possível na despistagem de
candidaturas indevidamente apresentadas, designadamente
por quem para o efeito não preenche os necessários requisitos
legais, assim como a rápida e fácil análise dos processos de
candidatura, o fácil acesso aos documentos da Comissão
Especial de Selecção, o rápido acesso à cópia do exame escrito
realizado, a fácil apresentação de reclamações e de pedido de
revisão das classificações obtidas no exame especial de
selecção e o acesso à utilização do instrumento de recurso
para o membro do Governo responsável pela Administração
Estatal entende-se conveniente a aprovação de um formulário
de apresentação de candidaturas, de uma minuta para requerer
a consulta das actas da Comissão Especial de Selecção, de
uma minuta para o acesso à cópia do exame escrito, de uma
minuta para apresentar uma reclamação à lista provisória de
candidatos admitidos e de candidatos excluídos ao
procedimento especial de selecção ou para a apresentação de
um requerimento de revisão da classificação obtida no exame


