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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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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.
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No entanto, compreendendo a importância da participação
democrática dos cidadãos e que a mesma não se esgota no
exercídio quinquenal do direito de voto, o Governo manteve a
previsão da existência das Assembleias de Posto
Administrativo, as quais já haviam sido criadas pelo Decreto-
Lei n.º 4/2014, de 22 de Janeiro, como órgãos de consulta das
Administrações dos Postos Administrativos. Estes órgãos
constituem peças fundamentais no processo de melhoramento
da organização e do funcionamento dos serviços locais da
Administração Local na medida em que permitem a discussão
e interacção entre a Administração do Posto Administrativo,
os líderes comunitários e os representantes da sociedade civil,
num trabalho conjunto e profícuo de melhoria da qualidade
dos bens e serviços públicos prestados às nossas comuni-
dades locais.

Tendo presente a natureza consultiva da Assembleia de Posto
Administrativo, mas também o seu cariz colegial de tipo
assembleia, importa assegurar a aprovação de um conjunto de
regras que desenvolvam o modelo organizacional cujas bases
se encontram estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16
de Março e fixem o respectivo quadro de funcionamento de
forma a garantir a utilidade e a qualidade do trabalho que no
âmbito das mesmas se vai realizando.

Assim, o Governo, pelo Ministro da Administração Estatal,
manda, ao abrigo do previsto no n.º 5 do artigo 48.º  e no n.º 4
do artigo 49.º 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 aprova as regras de
funcionamento da Assembleia do Posto Administrativo.

Artigo 2.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 3.º
Natureza

A Assembleia do Posto Administrativo é um órgão consultivo.

Artigo 4.º
Missão

A Assembleia do Posto Administrativo tem por missão garantir
a participação das lideranças comunitárias tradicionais, de
representantantes da sociedade civil e da população em geral
nos processos decisórios locais, designadamente através da
prolacção de pareceres relativos à identificação das neces-
sidades locais de realização de investimento público, com vista
à promoção do desenvolvimento local, e à progressiva melhoria

da organização e funcionamento dos serviços da Administra-
ção Local, com vista à qualificação da prestação de bens e
serviços públicos.

Artigo 5.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
Administrativo e das chefias dos Serviços Locais;

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

CAPÍTULO II
COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA DO POSTO

ADMINISTRATIVO

Secção I
Membros da assembleia do Posto Administrativo

Artigo 6.º
Membros

A Assembleia do Posto Administrativo é composta:
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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 representa-
ções territoriais sedeadas 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
respectivos 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 Adminis-
trativo.

Artigo 7.º
Requisitos para o desempenho de funções na Assembleia do

Posto Administrativo

Os membros da Assembleia do Posto Administrativo são
maiores de dezassete anos e têm residência habitual na área
do Posto Administrativo da Assembleia em que vão
desempenhar funções.

Artigo 8.º
Igualdade de género

Os membros da Assembleia do Posto Administrativo, previstos
pelas alíneas f) e h) do artigo 6.Ú, não podem ser ambos do
mesmo sexo.

Secção II
Designação e posse dos membros da Assembleia do Posto

Administrativo

Artigo 9.º
Representantes dos Lian Nain

Integram a Assembleia do Posto Administrativo os Lian Nain
que integrem os Conselhos de Suco compreendidos na área
do Posto Administrativo.

Artigo 10.º
Representantes dos antigos combatentes da libertação

nacional

1.   Integram a Assembleia do Posto Administrativo dois antigos
combatentes da libertação nacional designados pela
associação representantiva dos mesmos no município.

2.   Por cada membro efectivo da Assembleia de Posto Adminis-
trativo que designe, as associações representantivas dos

antigos combatentes da libertação nacional na área do
município indicam um suplente.

Artigo 11.º
Representantes das organizações promotoras da igualdade

de género

1.  Integram a Assembleia do Posto Administrativo duas
representantes das organizações promotoras da igualdade
de género que se encontrem sedeadas ou tenham
actividade habitual na área do município e por estas
designadas.

2.   Por cada membro efectivo da Assembleia do Posto
Administrativo que designem, as organizações promotoras
da igualdade de género na área do município indicam uma
suplente.

Artigo 12.º
Representantes da Juventude

1.  Os representantes da Juventude à Assembleia do Posto
Administrativo são designados pelo Conselho Nacional
da Juventude.

2.  Por cada membro efectivo que designe à Assembleia do
Posto Administrativo, o Conselho Nacional da Juventude
designa,  também,  um  membro  suplente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Artigo 13.º
Procedimento de designação dos membros da Assembleia do

Posto Administrativo

1.   O Administrador do Posto Administrativo notifica, por
escrito, as organizações referidas nos artigos 10.º a 12.º
para designarem os respectivos representantes à
Assembleia do Posto Administrativo, com uma
antecedência de trinta dias relativamente à data designada
para a tomada posse dos membros deste órgão.

2.   As organizações a que alude o número anterior designam
os respectivos representantes à Assembleia do Posto
Administrativo no prazo máximo de quinze dias, contados
da data de recepção da notificação que lhes é dirigida para
esse efeito pelo Administrador do Posto Administrativo.

3.   As organizações responsáveis pela designação dos
membros da Assembleia do Posto Administrativo informam
o Administrador do Posto Administrativo, através de
comunicação escrita, acerca da identidade, domicílio
habitual e data de nascimento dos membros que designem
para integrar a Assembleia do Posto Administrativo.

4.   Até ao décimo dia anterior ao designado para a tomada de
posse dos membros da Assembleia do Posto Adminis-
trativo, o Administrador do Posto Administrativo envia,
por escrito, ao Presidente da Autoridade Municipal ou ao
Administrador Municipal a relação nominal das pessoas
que serão investidas nas funções de membro da
Assembleia do Posto Administrativo.
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Artigo 14.º
Tomada de posse dos membros da Assembleia do Posto

Administrativo

1.   Compete ao Administrador do Posto Administrativo designar
a data para a realização da tomada de posse dos membros
da Assembleia do Posto Administrativo, de acordo com as
orientações do Presidente da Autoridade Municipal ou do
Administrador Municipal.

2.    O Administrador do Posto Administrativo afixa nos quadros
de aviso dos respectivos serviços a data de tomada de
posse dos membros da Assembleia do Posto Adminis-
trativo.

3.   Os membros da Assembleia do Posto Administrativo tomam
posse dos respectivos cargos perante o Administrador do
Posto Administrativo, mediante a leitura e assinatura do
respectivo auto de posse.

4.   Os autos de posse dos membros da Assembleia de Posto
Administrativo, depois de assinados, são enviados pelo
Administrador do Posto Administrativo ao Serviço
Municipal de Administração e Recursos Humanos.

5.    A falta de designação de um ou mais membros da Assembleia
do Posto Administrativo não obsta à realização da tomada
de posse dos demais membros.

Secção III
Direitos e deveres dos membros da Assembleia do Posto

Administrativo

Artigo 15.º
Direitos

Os membros da Assembleia do Posto Administrativo, no
desempenho das respectivas funções têm direito a:

a)    Participar nos debates e votações;

b)   Apresentar propostas e requerimentos;

c)  Apresentar recomendações, pareceres e pedidos de
esclarecimento;

d)   Apresentar reclamações, protestos, contra-protestos e
declarações de voto;

e)    Receber os documentos respeitantes aos assuntos constan-
tes da ordem de trabalhos.

Artigo 16.º
Deveres

Para o desempenho das respectivas funções, os membros da
Assembleia do Posto Administrativo estão sujeitos aos
seguintes deveres:

a)   Comparecer e permanecer nas reuniões da Assembleia;

b)   Participar nas discussões e votações que tiverem lugar;

c)  Respeitar a dignidade da Assembleia e dos restantes
membros;

d)   Respeitar a ordem e disciplina dos trabalhos;

e)   Não impedir ou perturbar as reuniões da Assembleia;

f)   Acatar a autoridade do Administrador do Posto Adminis-
trativo e respeitar as suas decisões;

g)  Contribuir para o prestígio da Assembleia e o seu bom
funcionamento;

h)   Informar o Administrador do Posto Administrativo acerca
da impossibilidade de comparência às reuniões, com
antecedência de dois dias;

i)    Justificar perante o Administrador do Posto Administrativo,
no prazo máximo de 3 dias, as faltas às reuniões.

Secção III
Incompatibilidades e impedimentos dos membros da

Assembleia do Posto Administrativo

Artigo 17.º
Incompatibilidades

O desempenho de funções na Assembleia do Posto
Administrativo é incompatível com o exercício de funções
dirigentes ou de representação de partidos políticos.

Artigo 18.º
Impedimentos

Os membros da Assembleia do Posto Administrativo estão
impedidos de participar nas discussões e votações em que
tenham interesse patrimonial directo ou algum dos seus
ascendentes, descententes ou parentes ou afins até ao segundo
grau da linha colateral.

Secção  IV
Vicissitudes e cessação do mandato

Artigo 19.º
Suspensão de funções

1.   Os membros da Assembleia do Posto Administrativo re-
querem a suspensão das respectivas funções, nos
seguintes casos:

a) Doença comprovada;

b) Exercício de direitos de parentalidade;

c) Afastamento da área de competência territorial da
Assembleia, por razões de ordem profissional.

2.   O requerimento de suspensão de funções é apresentado,
por escrito, devidamente fundamentado, no prazo máximo
de setenta e duas horas após o início da situação que
fundamenta o pedido de suspensão de funções, ao
Administrador do Posto Administrativo que quanto ao
mesmo decide no prazo de quarenta e oito horas.
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3.   Os membros da Assembleia do Posto Administrativo podem
recorrer, das decisões de indeferimento do Administrador
do Posto Administrativo, sobre pedidos de suspensão de
funções, para o plenário da Assembleia do Posto
Administrativo.

4.  O despacho de deferimento do pedido de suspensão de
funções indica a data, hora e local da posse do suplente do
membro que suspende funções, bem como a respectiva
identidade.

5.   O despacho previsto pelo número anterior é notificado ao
membro requerente da suspensão do mandato e ao
respectivo suplente.

Artigo 20.º
Causas de cessação do mandato

Constituem causas de cessação do mandato dos membros da
Assembleia do Posto Administrativo:

a)   Morte;

b)  Incapacidade permanente;

c)  Renúncia;

d)  Decisão judicial transitada em julgado;

e)   Termo do período de duração do mandato da Assembleia
do Posto Administrativo;

f)   Cessação das funções que tenham por inerência o exercício
de funções na Assembleia do Posto Administrativo.

Artigo 21.º
Morte

1.   O Administrador do Posto Administrativo declara, mediante
despacho, a cessação do mandato dos membros da
Assembleia do Posto Administrativo que hajam falecido.

2.   O despacho previsto pelo número anterior é proferido pelo
Administrador do Posto Administrativo, no prazo máximo
de vinte e quatro horas, contadas da recepção de cópia da
certidão de óbito ou documento com valor legal equivalente.

3.   O despacho a que alude o n.º 1 é afixado no quadro de
avisos da Administração do Posto Administrativo e é
enviada uma cópia do mesmo ao Serviço Municipal de
Administração e Recursos Humanos que do mesmo dá
conhecimento ao Presidente da Autoridade do Posto
Administrativo ou Administrador Municipal.

4.   Se o membro da Assembleia do Posto Administrativo, cujo
mandato cessou por óbito, não tiver desempenhado
funções por inerência de cargo, o Administrador do Posto
Administrativo notifica o suplente do membro entretanto
falecido para tomar posse como membro da Assembleia do
Posto Administrativo, indicando-lhe para o efeito a data, a
hora e o local onde a mesma terá lugar.

5.    A tomada de posse a que alude o número anterior realiza-

se no prazo máximo de quinze dias, contados da data do
despacho previsto pelo n.º 1.

6.   Caso não seja possível a substituição do membro falecido
através da posse do respectivo suplente, o Administrador
do Posto Administrativo, no prazo máximo de setenta e
duas horas, requer que a organização responsável pela
designação daquele proceda à designação de um novo
membro, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo de cinco
dias.

Artigo 22.º
Incapacidade permanente

1.   O Administrador do Posto Administrativo declara, mediante
despacho, a cessação do mandato dos membros da
Assembleia do Posto Administrativo que tenham ficado
permanentemente incapacitados.

2.   O despacho previsto pelo número anterior é proferido pelo
Administrador do Posto Administrativo, no prazo máximo
de vinte e quatro horas, contadas da recepção da certidão
da decisão judicial transitada em julgado que declare a
incapacidade permanente do membro da Assembleia do
Posto Administrativo ou declaração médica que ateste a
irreversibilidade da situação clínica geradora da
incapacidade permanente do membro deste órgão.

3.  O despacho a que alude o n.º 1 é afixado no quadro de
avisos da Administração do Posto Administrativo e é
enviada uma cópia do mesmo ao Serviço Municipal de
Administração e Recursos Humanos que do mesmo dá
conhecimento ao Presidente da Autoridade do Posto
Administrativo ou Administrador Municipal.

4.   Se o membro da Assembleia do Posto Administrativo, cujo
mandato cessou por incapacidade permanente, não tiver
desempenhado funções por inerência de cargo, o
Administrador do Posto Administrativo notifica o suplente
do membro entretanto declarado permanentemente
incapacitado para tomar posse como membro da
Assembleia do Posto Administrativo, indicando-lhe para
o efeito a data, a hora e o local onde a mesma terá lugar.

5.    A tomada de posse a que alude o número anterior realiza-
se no prazo máximo de quinze dias, contados da data do
despacho previsto pelo n.º 1.

6.    Caso não seja possível a substituição do membro declarado
permanentemente incapacitado através da posse do
respectivo suplente, o Administrador do Posto Administra-
tivo, no prazo máximo de setenta e duas horas, requer que
a organização responsável pela designação daquele
proceda à designação de um novo membro, concedendo-
lhe, para o efeito, o prazo de cinco dias.

Artigo 22.º
Renúncia

1.   Os membros da Assembleia do Posto Administrativo, que
não exerçam as respectivas funções por inerência de cargo,
gozam do direito de renúncia ao desempenho das
respectivas funções.
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2.   O direito de renúncia ao desempenho de funções exerce-se
mediante comunicação escrita dirigida ao Administrador
do Posto Administrativo, na qual se expõem os motivos da
renúncia.

3.   Correspondem a renúncia ao desempenho de funções na
Assembleia do Posto Administrativo:

a) A falta injustificada à tomada de posse;

b) Suspensão de funções por período superior a 90 dias;

c) Falta a duas reuniões consecutivas da Assembleia do
Posto Administrativo.

4.   O Administrador do Posto Administrativo, no prazo máximo
de setenta e duas horas, informa a organização que tiver
designado o membro renunciante acerca da recepção da
comunicação de renúncia e convoca o suplente do
renunciante para tomar posse na data e local que para o
efeito forem designados.

5.   A tomada de posse do membro da Assembleia do Posto
Administrativo em substituição de um membro deste órgão
que haja renunciado realiza-se no prazo máximo de quinze
dias, contados da data de recepção da comunicação de
renúncia pelo Administrador do Posto Administrativo.

6.    Caso não seja possível a substituição do membro renuncian-
te através da posse do respectivo suplente, o Administrador
do Posto Administrativo, no prazo máximo de setenta e
duas horas, requer que a organização responsável pela
designação do membro que renunciou proceda à
designação de um novo membro, concedendo-lhe, para o
efeito, o prazo de cinco dias.

Artigo 23.º
Perda de mandato na sequência de decisão judicial

transitada em julgado

1.   O Administrador do Posto Administrativo ordena a afixação
no quadro de avisos da Administração do Posto Adminis-
trativo da certidão de decisão judicial, transitada em julgado,
que determine a perda de mandato de membro da
Assembleia do Posto Administrativo.

2.    Se o membro da Assembleia do Posto Administrativo, cujo
mandato haja cessado por decisão judicial, não tiver
desempenhado funções por inerência de cargo, o
Administrador do Posto Administrativo notifica o suplente
do membro cujo mandato haja cessado para tomar posse
como membro da Assembleia do Posto Administrativo,
indicando-lhe para o efeito a data, a hora e o local onde a
mesma terá lugar.

3.    A tomada de posse a que alude o número anterior realiza-
se no prazo máximo de quinze dias, contados da data da
afixação prevista pelo n.º 1.

4.     Caso não seja possível proceder à substituição do membro
falecido através da posse do respectivo suplente, o
Administrador do Posto Administrativo, no prazo máximo

de setenta e duas horas, requer que a organização respon-
sável pela designação daquele proceda à designação de
um novo membro, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo
de cinco dias.

Artigo 23.º
Termo do mandato por decurso do respectivo prazo de

duração

1.  O mandato dos membros da Assembleia do Posto
Administrativo cessa logo que sobre a data de posse do
respectivo cargo hajam decorrido dois anos.

2.  Os membros da Assembleia do Posto Administrativo
mantêm-se em funções até à tomada de posse dos respecti-
vos substitutos.

3.  O mandato dos membros da Assembleia do Posto
Administrativo pode ser renovado por iguais e sucessivos
períodos de tempo.

Artigo 24.º
Cessação das funções que tenham por inerência o exercício

de funções na Assembleia do Posto Administrativo

O Administrador do Posto Administrativo, o Chefe do Serviço
Local de Administração, os representantes das delegações
territoriais no Posto Administrativo, os Chefes de Suco e os
Lian Nain cessam os respectivos mandatos na Assembleia do
Posto Administrativo logo que deixem de exercer aqueles
cargos.

CAPÍTULO III
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA

DO POSTO ADMINISTRATIVO

Secção I
Organização

Artigo 25.º
Presidência

O Administrador do Posto Administrativo preside às reuniões
da Assembleia do Posto Administrativo.

Artigo 26.º
Competências do Administrador do Posto enquanto
Presidente da Assembleia do Posto Administrativo

Incumbe ao Administrador do Posto Administrativo, na quali-
dade de Presidente da Assembleia de Posto Administrativo:

a)   Representar a Assembleia do Posto Administrativo;

b)   Fixar a ordem de trabalhos das reuniões;

c)   Convocar as reuniões;

d)  Declarar a abertura e a suspensão ou encerramento das
reuniões;

e)   Interpretar as regras de organização e funcionamento da
Assembleia do Posto Administrativo;
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f)   Admitir ou rejeitar as propostas apresentadas pelos mem-
bros, com fundamento na sua legalidade ou regularidade;

g)   Ordenar a publicitação das deliberações aprovadas;

h)   Condecer o uso da palavra aos membros;

i)   Retirar o uso da palavra aos membros que no uso da mesma:

i. Usem linguagem desrespeitosa ou ofensiva para as
instituições do Estado, para a Assembleia de Posto
Administrativo ou para qualquer um dos seus membros;

ii. Abordem questões que não têm relação com o assunto
em discussão;

iii. Prolonguem as respectivas intervenções para além de
quinze minutos consecutivos;

j)    Assinar os documentos expedidos em nome da Assembleia
do Posto Administrativo;

k)  Dar oportuno conhecimento à Assembleia do Posto
Administrativo das informações, mensagens, explicações,
convites, que tenham sido dirigidos a este órgão.

Artigo 27.º
Competências do Chefe do Serviço Local de Administração

no âmbito da Assembleia de Posto Administrativo

1.   O Chefe do Serviço Local de Administração coadjuva o
Administrador do Posto Administrativo no exercício da
Assembleia do Posto Administrativo, incumbindo-lhe:

a) Assegurar o expediente da Assembleia do Posto
Administrativo;

b) Secretariar as reuniões da Assembleia do Posto
Administrativo e lavrar as respectivas actas;

c) Proceder à conferência das presenças nas reuniões;

d) Verificar a existência de quórum;

e) Registar as votações;

f) Ordenar as matérias sujeitas a votação;

g) Organizar as inscrições para efeitos de uso da palavra.

2.  O Chefe do Serviço Local de Administração designa os
funcionários que prestam apoio administrativo, técnico e
logístico às reuniões da Assembleia do Posto Administra-
tivo incumbindo-lhe a direcção e supervisão das respec-
tivas actividades.

Secção II
Funcionamento

Subsecção I
Reuniões, convocação e quórum

Artigo 28.º
Reuniões

1.   Para efeitos do presente diploma entende-se por reunião o

conjunto dos trabalhos da Assembleia do Posto Adminis-
trativo realizados no mesmo dia, de acordo com uma mesma
convocatória.

2.   As reuniões são públicas não podendo ter mais do que
dois períodos de quatro horas, sem prejuízo da Assembleia
do Posto Administrativo, sob proposta do Administrador
do Posto Administrativo, poder aprovar a prorrogação de
cada período até um máximo de uma hora.

3.    Os períodos de quatro horas, previstos pelo número anterior,
só podem ser interrompidos pelos seguintes motivos:

a) Falta de quórum;

b) Restabelecimento da ordem na sala;

c) A requerimento de um terço dos membros da Assembleia
do Posto Administrativo.

Artigo 29.º
Convocatória

1.    As reuniões da Assembleia do Posto Administrativo são
convocadas pelo Administrador do Posto Administrativo,
mediante comunicação escrita, expedida com antecedência
de dez dias face à data da sua realização.

2.   A convocatória indica a ordem de trabalhos da reunião,
bem como a data, hora de início e local da sua realização.

3.   Os membros da Assembleia do Posto Administrativo rece-
bem com a convocatória a cópia dos documentos neces-
sários à discussão dos assuntos inscritos na ordem de
trabalhos da reunião.

4.   Os documentos previstos pelo número anterior ficam, ainda,
disponíveis, para consulta do público em geral.

5.    As convocatórias das reunião das Assembleia do Posto
Administrativo são afixadas nos quadros de aviso da
Administração do Posto Administrativo.

Artigo 30.º
Quórum

1.   As reuniões da Assembleia do Posto Administrativo só
podem iniciar-se com a presença de, pelo menos, um terço
dos seus membros em efectividade de funções.

2.    A  Assembleia do Posto Administrativo  só poderá realizar
quaisquer votações desde que se encontrem presentes a
maioria dos seus membros em efectividade de funções.

3.    Consideram-se membros da Assembleia do Posto Adminis-
trativo, em efectividade de funções, aqueles que para esse
efeito hajam sido empossados pelo Administrador do Posto
Administrativo.
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Subsecção II
Organização dos trabalhos

Artigo 31.º
Períodos das reuniões

 As reuniões da Assembleia do Posto Administrativo
compreendem três períodos:

a)   Período antes da ordem de trabalhos;

b)   Período da ordem de trabalhos;

c)   Período de participação popular.

Artigo 32.º
Período “antes da ordem de trabalhos”

1.   O período “antes da ordem de trabalhos” destina-se:

a) À leitura de informações, mensagens, explicações,
convites, que tenham sido dirigidos a este órgão;

b) Apreciação de propostas de louvor, congratulação,
saudação, protesto ou pesar sobre assuntos ou
personalidades de especial relevo para o município,
que sejam propostos por qualquer membro da
Assembleia do Posto Administrativo;

c) Apreciação de assuntos de interesse local;

d) Apreciação e votação de propostas de recomendação
sobre assuntos de interesse local, por iniciativa de
qualquer membro da Assembleia do Posto Adminis-
trativo;

2.  O período “antes da ordem de trabalhos” tem a duração
máxima de duas horas, incumbindo ao Administrador do
Posto Administrativo assegurar uma gestão equitativa do
tempo.

Artigo 33.º
Período da “ordem de trabalhos”

1.   O período da “ordem de trabalhos” destina-se a tratar das
matérias que constem da convocatória.

2.  A ordem de trabalhos é livremente estabelecida pelo
Administrador do Posto Administrativo e só pode ser
alterada, após o início da reunião, sob proposta sua e o
voto favorável de dois terços dos membros da Assembleia
do Posto Administrativo, em efectividade de funções.

Artigo 34.º
Período de “participação popular”

1.  O período de “participação popular” terá uma duração
mínima de sessenta minutos e uma duração máxima de
noventa minutos, destina-se à apresentação de assuntos
de âmbito local ou de pedidos de esclarecimento dirigidos
à Administração Local do Estado.

2.  Podem intervir no período de “participação popular” os

cidadãos que para esse efeito se inscrevam até vinte e
quatro horas antes do início da reunião, mediante
apresentação do respectivo cartão de eleitor e indicação
do assunto que pretendem abordar.

3.   Os membros da Assembleia do Posto Administrativo,
apenas, podem intervir neste período para responder às
questões que no decurso do mesmo lhes hajam sido
directamente colocadas pelos cidadãos, não podendo
exceder, para esse efeito, o tempo de cinco minutos por
cada questão colocada.

4.  O Administrador do Posto Administrativo assegura uma
distribuição equitativa dos tempos de uso da palavra, não
podendo, cada interveniente dispor de um tempo de
intervenção inferior a cinco minutos e superior a quinze
minutos.

5.    As questões, recomendações, observações e reclamações
apresentadas pelos cidadãos são incluídas na acta da
reunião.

Artigo 35.º
Uso da palavra

1.   O uso da palavra é concedido aos membros da Assembleia
do Posto Administrativo que pretendem intervir no decurso
dos trabalhos para exercício dos direitos e cumprimento
dos respectivos deveres, designadamente:

a) Tratar de assuntos de interesse local;

b) Participar no debate e apresentar propostas;

c) Propor votos e recomendações;

d) Apresentar requerimentos;

e) Apresentar reclamações, protestos e recursos;

f) Pedir e dar explicações ou esclarecimentos.

2.   O uso da palavra é concedido pelo Administrador do Posto
Administrativo, de acordo com a ordem de inscrições
elaborada pelo respectivo coadjutor, salvo se se tratar de
uma proposta, caso em que se dá prioridade ao primeiro
subscritor ou proponente da mesma.

3.   O uso da palavra só pode ser interrompido ou retirado pelo
Administrador do Posto Administrativo se a intervenção
se desviar do assunto tratado ou for de teor ofensivo ou
injurioso.

4.   Não pode ser concedido o uso da palavra aos membros da
Assembleia do Posto Administrativo que já se tenham
pronunciado, quanto ao mesmo assunto, anteriormente,
três vezes.

5.   O disposto pelo número anterior não se aplica aos pedidos
de uso da palavra para efeitos de emissão de declaração de
voto.
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Artigo 36.º
Uso da palavra pelo Administrador do Posto Administrativo

1.  O Administrador do Posto Administrativo pode usar da
palavra sempre que considerar necessário e útil para os
trabalhos, gozando de precedência em relação aos demais
membros da respectiva Assembleia.

2.   O Administrador do Posto Administrativo, no uso da
palavra, está obrigado aos deveres de respeito e urbanidade
em relação aos demais membros e não pode interromper ou
retirar o direito de uso da palavra aos membros da
Assembleia, excepto nas situações previstas pelo presente
regulamento.

3.    No uso da palavra o Administrador do Posto Administrativo
respeita os limites máximos de duração do mesmo,
estabelecidos pelo presente diploma.

Artigo 37.º
Duração do uso da palavra

Os membros da Assembleia do Posto Administrativo usam da
palavra, para os efeitos previstos pelo presente regulamento,
até um máximo de quinze minutos consecutivos.

Secção V
Deliberações e Votações

Artigo 38.º
Deliberações

1.    A  Assembleia do Posto Administrativo só pode deliberar
sobre matérias incluídas nas suas competências legais e
previamente incluídas na ordem de trabalhos da reunião.

2.   A  Assembleia do Posto Administrativo pode deliberar
sobre propostas de votos ou recomendações que hajam
sido apresentadas pelos seus membros, durante o período
“antes da ordem de trabalhos”.

Artigo 39.º
Voto

1.   Sem prejuízo do que se dispõe em relação aos membros que
participam nas reuniões sem direito de voto, a cada membro
Assembleia do Posto Administrativo corresponde a um
voto.

2.  Sem prejuízo do direito de abstenção, nenhum membro
presente na reunião pode deixar de votar.

Artigo 40.º
Maioria

As deliberações da Assembleia do Posto Administrativo são
tomadas à pluralidade de votos, podendo o Administrador do
Posto Administrativo, em caso de empate, exercer voto de
qualidade, não contando as abstenções para o apuramento da
maioria.

Artigo 41.º
Formas de votação

1.   As votações realizam-se por uma das seguintes formas:

a) Por voto secreto, sempre que estejam em causa juízos
de valor sobre pessoas;

b) Por braço no ar nas demais situações.

2.  Quando haja lugar a sufrágio secreto, procede-se à chamada
nominal dos membros, aos quais é entregue um boletim
com as opções em questão, que depositam na urna de
voto que está sob a guarda do Administrador do Posto
Administrativo.

3.  Findo o exercício do direito de sufrágio por parte dos
membros presentes, a urna de voto é imediatamente aberta
e os votos escrutinados, perante os membros da Assembleia
do Posto Administrativo, e os resultados imediatamente
proclamados pelo Administrador do Posto Administrativo.

4.   Quando se apure uma situação de empate numa votação, a
mesma é de imediato repetida.

5.   O apuramento de um empate em resultado de uma votação
repetida implica o reagendamento da mesma para a reunião
imediatamente seguinte da Assembleia do Posto
Administrativo.

Secção VI
Documentação dos trabalhos

Artigo 42.º
Acta

1.   De cada reunião da Assembleia do Posto Administrativo é
lavrada acta que documenta tudo o que de mais relevante
na mesma se houver passado.

2.  Constam da acta da Assembleia do Posto Administrativo:

a) Indicação da data, local hora de início e de encerramento
da reunião;

b) Indicação da data da convocatória que para a reunião
foi expedida;

c) Identificação dos membros que estiveram presente;

d) Identificação dos membros que faltaram;

e) Identificação dos membros que se encontram com as
respectivas funções suspensas;

f) Propostas apresentadas no período “antes da ordem
de trabalhos” e respectivos proponentes;

g) Resultados das votações ocorridas durante o período
“antes da ordem de trabalhos”;

h) Resultados das votações ocorridas durante o período
“ordem de trabalhos”;
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i) As declarações de voto que hajam sido proferidas;

j) Questões, petições, recomendações, queixas e reclama-
ções apresentadas durante o período de “participação
popular”;

k) Suspensões, interrupções ou quaisquer outros
incidentes que tenham perturbado o regular funciona-
mento da Assembleia do Posto Administrativo.

3.   À acta da Assembleia do Posto Administrativo são juntos
os seguintes documentos:

a) Cópia da convocatória da reunião que a acta docu-
menta;

b) Comprovativos de recepção da convocatória por parte
dos membros da Assembleia do Posto Administrativo;

c) Documentos de suporte aos assuntos agendados na
ordem de trabalhos;

d) Lista de presenças na reunião;

e) Propostas, recomendações e votos escritos que hajam
sido apresentados no decurso das reuniões pelos
membros;

f) Quaisquer outros documentos que hajam servido de
suporte aos trabalhos da Assembleia do Posto
Administrativo.

4.   A acta é redigida pelo Chefe do Serviço Local de Adminis-
tração que a lê perante os membros da Assembleia do Posto
Administrativo e a submete a votação, fazendo constar os
resultados apurados do teor da mesma.

5.   A acta é assinada pelo Administrador do Posto Adminis-
trativo e pelo Chefe do Serviço Local de Administração.

6.    A acta da reunião da Assembleia do Posto Administrativo
é enviada pelo Administrador do Posto Administrativo ao
Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos
que, por sua vez, a arquiva e submete uma cópia ao
Presidente da Autoridade Municipal ou ao Administrador
Municipal.

7.   As diligências previstas pelo número anterior realizam-se
no prazo máximo de setenta e duas horas.

Artigo 43.º
Registo sonoro das reuniões

Sempre que disponham de meios técnicos para o efeito, as
reuniões das Assembleia do Posto Administrativo deverão
ser objecto de gravação sonora, a qual deve ser remetida ao
Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos para
arquivo.

Secção VII
Publicidade e transparência

Artigo 44.º
Publicidade

1.   O Administrador do Posto Administrativo ordena a publicita-

ção, através de afixação nos quadros de aviso dos respec-
tivos serviços, dos seguintes documentos:

a) Convocatória da reunião da Assembleia do Posto
Administrativo;

b) Acta da Assembleia do Posto Administrativo;

c) Texto dos pareceres mais importantes da Assembleia
do Posto Administrativo.

2.   Os cidadãos têm direito de acesso aos arquivos e registos
administrativos da Assembleia do Posto Administrativo,
que exercem de acordo com o artigo 24.º do Decreto-Lei n.º
32/2008, de 27 de Agosto.

3.   As reuniões da Assembleia do Posto Administrativo são
públicas e o acesso ou permanência nas mesmas só pode
ser impedido com fundamento em razões de segurança ou
de manutenção da ordem no local onde decorrem os
trabalhos.

CAPÍTULO IV
Disposições Finais

Artigo 45.º
Interpretação e integração de lacunas

1.  Compete ao Administrador do Posto Administrativo
interpretar o presente diploma e integrar as suas lacunas.

2.   Para efeitos de cumprimento do disposto pelo número
anterior, o Administrador do Posto Administrativo pode
solicitar a emissão de parecer à Direcção-Geral da
Descentralização Administrativa.

Artigo 46.º
Minutas e Formulários

Para a prática dos actos previstos pelo presente diploma, o
Vice-Ministro da Administração Estatal aprova, por por
despacho, as minutas e os formulários que considere
necessários para o bom funcionamento das Assembleias do
Posto Administrativo.

Artigo 47.º
Entrada em vigor

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

Díli,  27  Setembro de 2016

O Ministro da Administração Estatal

_______________________
Dionísio Babo Soares, PhD


