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DIPLOMA  MINISTERIAL  N.º 51 /2016

de 30 de Setembro

REGULAMENTO DO CONSELHO CONSULTIVO
MUNICIPAL

A Constituição da República Democrática de Timor-Leste
expressamente prevê no n.º 2 do seu artigo 137.º que “a
Administração Pública é estruturada de modo a evitar a
burocratização, aproximar os serviços das populações e a
assegurar a participação dos interessados na sua gestão
efectiva”.

Procurando dar cumprimento ao supra citado comando
constitucional, assim como concorrendo para a concretização
dos objectivos estabelecidos pelo Plano Estratégico de
Desenvolvimento Nacional 2011-2030 para as políticas de
descentralização administrativa, o Governo 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.

Através do aludido diploma legal, o Governo aprofundou a
reforma orgânica da Administração Local do Estado, iniciada
com a aprovação do Decreto-Lei n.º 4/2014, de 22 de Janeiro, e
identificou os bens e serviços públicos por cuja prestação
passará a responder a Administração Local do Estado. No
âmbito do quadro orgânico aprovado pelo Decreto-Lei n.º 3/
2016, de 16 de Março para as Autoridades Municipais e para
as Administrações Municipais, passou a incluir-se na estrutura
destas um órgão de consulta e de representação dos vários
sectores da sociedade civil, denominado “Conselho Consul-
tivo Municipal”, o qual assegura a representação cívica ao
longo dos processos de planeamento estratégico, de execução
dos instrumentos de planeamento estratégico e na avaliação
permanente da qualidade do funcionamento das Autoridades
e Administrações Municipais, assim como dos bens e serviços
públicos que as mesmas prestam ao público.

O Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de Março prevê a existência do
Conselho Consultivo Municipal, a sua composição e regime
de funcionamento, remetendo para regulamentação subsidiária
a definição do regime de designação dos respectivos membros,
os deveres e garantias destes e as regras do seu funcionamento.

Aproveitando a experiência adquirida ao longo da aplicação
do Diploma Ministerial n.º 29/2014, de 24 de Julho, o presente
Diploma Ministerial recupera e mantém em vigor muitas das
opções regulatórias que daquele constavam para os Conselhos
Consultivos Locais.

Assim, o Governo, pelo Ministro da Administração Estatal,
manda, ao abrigo do previsto no no n.º6, do artigo 44.º e do n.º
4 do artigo 45.º, ambos, do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de
Janeiro, publicar o seguinte diploma:

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objecto

O presente diploma ministerial estabelece as regras de
designação dos membros do Conselho Consultivo Municipal,
os direitos e garantias destes e as regras de funcionamento
deste órgão.

Artigo 2.º
Definição

O Conselho Consultivo Municipal é o órgão de consulta da
Administração Municipal ou da Autoridade Municipal em
matéria de promoção do desenvolvimento sócio-económico
do município.

Artigo 3.º
Missão

O Conselho Consultivo Municipal tem por missão promover a
participação dos agentes sociais e forças vivas locais no
processo de formulação, discussão e execução dos
instrumentos de planeamento estratégico da Autoridade
Municipal ou da Administração Municipal, assim como no
processo de acompanhamento e de avaliação da prestação de
bens e serviços públicos destas aos cidadãos.

Artigo 4.º
Âmbito territorial

Em cada Autoridade Municipal e em cada Administração
Municipal funciona um Conselho Consultivo Municipal.

Artigo 5.º
Competências

1. Compete ao Conselho Consultivo Municipal dar parecer
sobre as propostas de:

a) Plano de Desenvolvimento Municipal e os respectivos
relatórios anuais de evolução de execução física e
financeira;

b) Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil e os
respectivos relatórios anuais de evolução de execução
física e financeira;

c) Parque Escolar Municipal e os respectivos relatórios
anuais de evolução de execução física e financeira;

d) Rede Municipal de Centros e Postos de Saúde e os
respectivos relatórios anuais de evolução de execução
física e financeira;

e) Plano Rodoviário Municipal e os respectivos relatórios
anuais de evolução de execução física e financeira;

f) Planos de Mobilidade e de Sinalética e os respectivos
relatórios anuais de evolução de execução física e
financeira;



Jornal da República

Série I, N.° 38 A                       Página   56Sexta-Feira,  30  de  Setembro  de 2016

g) Plano Municipal de Acção para as Questões de Género
e os respectivos relatórios anuais de execução física e
financeira;

h) Regulamentos municipais de horário de exercício das
actividades comerciais, de venda ambulante e de gestão
de mercados;

i) A integração da perspectiva de género nos instrumentos
de gestão da Administração Municipal ou da
Autoridade Municipal.

2.  O Conselho Consultivo Municipal dá parecer sobre o perfil
mais adequado para o preenchimento do cargo de Adminis-
trador Municipal ou de Presidente da Autoridade Muni-
cipal, quando para tal seja solicitado pelo Grupo Técnico
Interministerial para a Descentralização Administrativa,
através do seu Grupo Técnico Permanente.

3.  O Conselho Consultivo Municipal pronuncia-se sobre todas
as questões que para o efeito lhe sejam submetidas pelo
Administrador Municipal ou pelo Presidente da Autoridade
Municipal.

CAPÍTULO II
Composição e Desempenho de Funções

Artigo 6.º
Composição

1.   O Conselho Consultivo Municipal é composto:

a) Pelo Administrador Municipal ou pelo Presidente do
Município, que preside;

b) Pelos Secretários Municipais;

c) Pelos Chefes de Suco que desempenham funções na
área do município;

d) Pelos Lian Nain que desempenhem funções na área
do município e tenham sido eleitos pelos Conselhos de
Suco;

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

f) Por dois representantes do sector privado da economia;

g) Por dois representantes dos grupos de intelectuais
implantados na área do município;

h) Por dois representantes da juventude;

i) Por dois representantes das confissões religiosas com
implantação na área do município;

j) Por duas representantes das organizações promotoras
da igualdade de género;

k) Por um representante de cada partido político com
representação no Parlamento Nacional.

2.   Os membros do Conselho Consultivo Municipal são maiores
de dezassete anos e têm residência habitual na área do
município do Conselho Consultivo Municipal em que
desempenhem funções.

3.   O Administrador Municipal ou do Presidente da Autoridade
Municipal envia ao Ministério responsável pela
Administração Estatal a relação nominal dos membros do
Conselho Consultivo Municipal, acompanhada dos
elementos de identificação que lhe sejam requeridos.

4.   A designação dos membros previstos pelas alíneas e), f),
g), h), i), j), k) do n.Ú 1 efectua-se mediante comunicação
escrita dirigida ao Presidente da Autoridade Municipal ou
ao Administrador Municipal, conforme o caso.

5.   O Presidente da Autoridade Municipal ou o Administrador
Municipal envia à Direcção-Geral da Descentralização
Administrativa a relação nominal dos membros do
Conselho Consultivo Municipal, bem como os
correspondentes elementos de identificação, no prazo
máximo de cinco dias, contados da data da respectiva
designação.

Artigo 7.º
Equilíbrio de género na composição do Conselho Consultivo

Municipal

Os membros do Conselho Consultivo Municipal, previstos
pelas alíneas e), f), g) e h), do n.º 1, do artigo 6.º não podem ser
ambos do mesmo sexo.

Artigo 8.º
Representante das Confissões Religiosas

1.   Os representantes das confissões religiosas são designados
por consenso entre as mesmas.

2.   Para efeitos do disposto no número anterior, Presidente da
Autoridade Municipal ou o Administrador Municipal
convoca e organiza um encontro de trabalho com
representantes das confissões religiosas com maior
implantação em Timor-Leste.

3.   Por cada representante efectivo é indicado um suplente.

Artigo 9.º
Representantes dos Veteranos

1.   Os representantes dos veteranos são designados pela as-
sociação representantiva dos mesmos no município.

2.   Por cada representante efectivo é indicado um suplente do
mesmo sexo.

Artigo 10.º
Representante das mulheres

A associação “Rede-Feto” designa para cada Conselho
Consultivo Municipal dois membros efectivos e dois suplentes.
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Artigo 11.º
Representantes dos Grupos de Intelectuais

1.   As associações cívicas de intelectuais, com sede no muni-
cípio e cujo objecto inclua a promoção do desenvolvimento
local, designam os seus representantes efectivos ao
Conselho Consultivo Municipal e correspondentes
suplentes.

2.   Sempre que no município se encontre sediada mais do que
uma associação cívica de intelectuais cujo objecto inclua a
promoção do desenvolvimento local, os representantes
destas serão designados por consenso entre as mesmas.

3.   Para efeitos do disposto no número anterior, o Presidente
da Autoridade Municipal ou o Administrador Municipal
convoca uma reunião entre os representantes legais das
associações cívicas de promoção do desenvolvimento
local.

Artigo 12.º
Representantes do Sector Privado

1.   A Câmara de Comércio e Indústria sediada no município, em
conjunto com a Associação Empresarial das Mulheres de
Timor-Leste, designa os representantes do sector privado
ao Conselho Consultivo Municipal e respectivos suplentes.

2.   Nos municípios onde não exista uma Câmara de Comércio
e Indústria a designação dos representantes do sector
privado ao Conselho Consultivo Municipal é assegurada
conjuntamente pela Câmara de Comércio e Indústria de
Timor-Leste e pela Associação Empresarial das Mulheres
de Timor-Leste.

Artigo 13º
Representantes da Juventude

Os representantes da Juventude ao Conselho Consultivo
Municipal são designados pelo Conselho Nacional da
Juventude.

Artigo 14.º
Representantes dos Partidos Políticos

O membro do Governo responsável pela Administração Estatal
notifica os Partidos Políticos, com assento no Parlamento
Nacional, para procederem à designação dos respectivos
representantes aos Conselhos Consultivos Municipais e
correspondentes suplentes.

Artigo 15.º
Regime de desempenho de funções

Os membros do Conselho Consultivo Municipal desempenham
funções de forma não remunerada.

Artigo 16.º
Duração das funções

1.   Sem prejuízo das situações de inerência, os membros do
Conselho Consultivo Municipal exercem as respectivas

funções pelo período de dois anos, não renováveis.

2.   Os membros do Conselho Consultivo Municipal iniciam
funções com a respectiva posse e cessam com a posse dos
novos membros.

Artigo 17.º
Posse

1.  Os membros do Conselho Consultivo Municipal tomam
posse perante o Presidente da Autoridade Municipal ou
perante o Administrador Municipal, conforme o caso, que
no acto confirma a identidade dos mesmos.

2.   Da posse dos membros do Conselho Consultivo Municipal
é lavrado Auto de Posse que depois de assinado pelo
membro e pelo Presidente da Autoridade Municipal ou pelo
Administrador Municipal é remetido à Direcção-Geral da
Descentralização Administrativa, no prazo máximo de cinco
dias.

Artigo 18.º
Suspensão de funções

1.  Os membros do Conselho Consultivo Municipal podem
solicitar a suspensão das respectivas funções, com
fundamento:

a)   Doença comprovada;

b) Exercício de direitos de parentalidade;

c) Afastamento da área do município por razões de ordem
profissional.

2.  O pedido de suspensão de funções é apresentado, por
escrito, devidamente fundamentado, ao Presidente da
Autoridade Municipal ou ao Administrador Municipal que
quanto ao mesmo decide no prazo de 48 horas.

3.  Os membros do Conselho Consultivo Municipal podem
recorrer, das decisões de indeferimento do Presidente da
Autoridade Municipal ou do Administrador Municipal,
sobre pedidos de suspensão de funções, para o plenário
deste órgão.

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.

Artigo 19.º
Renúncia às funções

1.  Os membros do Conselho Consultivo Municipal, referidos
nas alíneas e), f), g), h), i), j) e k), do n.º 1, do artigo 6.º,
gozam do direito de renúncia ao desempenho de funções
neste órgão.

2.   O direito de renúncia ao desempenho de funções exerce-se
mediante comunicação escrita dirigida ao Presidente da
Autoridade Municipal ou ao Administrador Municipal,
devidamente fundamentada.
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3.   Correspondem a renúncia ao desempenho de funções no
Conselho Consultivo Municipal:

a)   A falta injustificada ao acto de posse;

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

c) Falta a duas reuniões consecutivas deste órgão.

4.   O Presidente da Autoridade Municipal ou o Administrador
Municipal, no prazo máximo de setenta e duas horas, informa
a organização que tiver designado o membro renunciante
acerca da ocorrência da renúncia e convoca o suplente do
renunciante para tomar posse no prazo máximo de dez dias,
contados da data de recepção da comunicação de renúncia.

5.   Caso não seja possível a substituição do membro renunciante
através da posse do respectivo suplente, o Presidente da
Autoridade Municipal ou o Administrador Municipal
solicita, no prazo máximo de setenta e duas horas, à
organização competente, a designação de novos membros
e respectivos suplentes.

CAPÍTULO III
Direitos e Deveres dos Membros

Artigo 20.º
Direitos dos Membros do Conselho Consultivo Municipal

Para o regular desempenho das respectivas funções,
constituem direitos dos membros do Conselho Consultivo
Municipal:

a)   Participar nos debates e votações;

b)   Apresentar propostas e requerimentos;

c)   Apresentar recomendações, pareceres e pedidos de escla-
recimento ao Presidente da Autoridade Municipal ou ao
Administrador Municipal;

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

e)  Receber os documentos respeitantes aos assuntos cons-
tantes da ordem de trabalhos.

Artigo 21.º
Deveres dos Membros do Conselho Consultivo Municipal

Constituem deveres dos membros do Conselho Consultivo
Municipal:

a)   Comparecer e permanecer nas reuniões do Conselho Con-
sultivo Municipal;

b)   Participar nas discussões e votações que tiverem lugar;

c)   Respeitar a dignidade do Conselho Consultivo Municipal
e dos restantes membros;

d)   Respeitar a ordem e disciplina dos trabalhos;

e)   Não impedir ou perturbar as reuniões do Conselho Con-
sultivo Municipal;

f)     Acatar a autoridade do Presidente da Autoridade Municipal
ou do Administrador Municipal e respeitar as suas
decisões;

g)   Contribuir para o prestígio do Conselho Consultivo Muni-
cipal e o seu bom funcionamento;

h)  Informar o Presidente da Autoridade Municipal ou o
Administrador Municipal da impossibilidade de
comparência às reuniões, com antecedência de dois dias;

i)    Justificar perante o Presidente da Autoridade Municipal ou
perante o Administrador Municipal, no prazo máximo de 3
dias, as faltas às reuniões.

CAPÍTULO IV
Presidência do Conselho Consultivo Municipal

Artigo 22.º
Presidente

O Presidente da Autoridade Municipal ou o Administrador
Municipal, conforme o caso, preside ao Conselho Consultivo
Municipal.

Artigo 23.º
Competências

Incumbe ao Presidente da Autoridade Municipal ou ao
Administrador Municipal, conforme o caso, na qualidade de
Presidente do Conselho Consultivo Municipal:

a)   Representar o Conselho Consultivo Municipal;

b)  Fixar a ordem de trabalhos das reuniões do Conselho
Consultivo Municipal;

c)   Convocar as reuniões do Conselho Consultivo Municipal;

d)   Presidir às reuniões do Conselho Consultivo Municipal,
declarar a sua abertura e a suspensão ou encerramento
dos respectivos trabalhos;

e)   Interpretar as regras de organização e funcionamento do
Conselho Consultivo Municipal;

f)    Admitir ou rejeitar as propostas apresentadas pelos membros
do Conselho Consultivo Municipal, com fundamento na
sua ilegalidade ou irregularidade;

g)   Ordenar a publicitação dos pareceres aprovados pelo Con-
selho Consultivo Municipal;

h)  Condecer o uso da palavra aos membros do Conselho
Consultivo Municipal;

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

i.   Usem linguagem desrespeitosa ou ofensiva para as
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instituições do Estado, para o Conselho Consultivo
Municipal 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 do Conselho
Consultivo Municipal;

k)   Dar oportuno conhecimento ao Conselho Consultivo Muni-
cipal das informações, mensagens, explicações, convites,
que tenham sido dirigidos a este órgão.

Artigo 24.º
Competências do Secretário Municipal

1.   O Secretário Municipal coadjuva o Presidente da Autoridade
Municipal ou o Administrador Municipal no desempenho
das funções de Presidente do Conselho Consultivo
Municipal, incumbindo-lhe:

a) Assegurar o expediente do Conselho Consultivo
Municipal;

b) Secretariar as reuniões do Conselho Consultivo
Municipal e lavrar as actas das mesmas;

c) Proceder à conferência das presenças nas reuniões;

d) Verificar a existência de quorum;

e) Registar as votações;

f) Ordenar as matérias sujeitas a votação;

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

2.    O Secretário Municipal designa os funcionários que prestam
apoio administrativo, técnico e logístico às reuniões do
Conselho Consultivo Municipal incumbindo-lhe a direcção
e supervisão das suas actividades.

CAPÍTULO V
Grupos de Trabalho

Artigo 25.º
Constituição e composição

1.   O Conselho Consultivo Municipal pode deliberar, sob pro-
posta do Presidente da Autoridade Municipal ou do
Administrador Municipal, a constituição de grupos de
trabalho para o estudo de questões específicas.

2.   A deliberação que decidir a criação de um grupo de trabalho
identificará, obrigatóriamente, quanto ao mesmo:

a) Denominação;

b) Composição;

c) Coordenador;

d) Missão e objectivos;

e) Duração.

3.  Os grupos de trabalho só poderão integrar membros do
Conselho Consultivo Municipal e, pelo menos, um terço
dos seus membros deverá ser de sexo feminino.

Artigo 26.º
Regime de desempenho de funções

Os membros dos grupos de trabalho não recebem qualquer
remuneração pelo desempenho de funções.

Artigo 27.º
Funcionamento

1.  As reuniões do grupo de trabalho são dirigidas por um
Coordenador que no âmbito das mesmas, e com as devidas
e necessárias adaptações, exerce as competências previstas
pelo artigo 23.º, com as devidas adaptações.

2.  Os membros dos grupos de trabalho designarão de entre os
seus membros um Secretário que, quanto às mesmas,
desempenhará, com as devidas e necessárias adaptações,
as competências previstas pelo artigo 24.º, n.º 1.

3.   Os grupos de trabalho, em casos devidamente justificados,
pela complexidade ou especialidade das questões que
constituem o objecto do seu trabalho, podem solicitar,
através do respectivo coordenador, ao Secretário Municipal,
a afectação de funcionários para apoio administrativo,
técnico ou logístico.

CAPÍTULO VI
Funcionamento do Conselho Consultivo Municipal

Artigo 28.º
Reuniões

1.   Para efeitos do presente diploma entende-se por reunião o
conjunto dos trabalhos do Conselho Consultivo Municipal
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 do Conselho
Consultivo Municipal, sob proposta do Presidente da
Autoridade Municipal, poder propor 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 quorum;

b) Restabelecimento da ordem na sala.

Artigo 29.º
Periodiciade das reuniões

1.   O Conselho Consultivo Municipal reúne sempre que
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convocado pelo Presidente da Autoridade Municipal ou
pelo Administrador Municipal.

2.   O Conselho Consultivo Municipal reúne ordinariamente
nos meses de Junho e de Dezembro de cada ano.

3.   O Conselho Consultivo Municipal reúne extraordinariamente
sempre que convocado pelo Presidente da Autoridade
Municipal ou pelo Administrador Municipal por iniciativa
própria, a requerimento de um terço dos seus membros ou
por determinação do membro do Governo responsável pela
área da Administração Estatal.

Artigo 30.º
Convocatória

1.   As reuniões do Conselho Consultivo Municipal são con-
vocadas pelo Presidente da Autoridade Municipal ou pelo
Administrador Municipal, 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 do Conselho Consultivo Municipal recebem
com a convocatória a cópia dos documentos necessários
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, no Serviço
Municipal de Administração e Recursos Humanos.

5.  A convocatória da reunião do Conselho Consultivo
Municipal é afixada nos quadros de aviso da Autoridade
Municipal ou da Administração Municipal.

Artigo 31.º
Quorum

1.  As reuniões do Conselho Consultivo Municipal e as
reuniões dos seus grupos de trabalho iniciam-se com a
presença de, pelo menos, um terço dos seus membros em
efectividade de funções.

2.  O Conselho Consultivo Municipal e os seus grupos de
trabalho só poderão realizar quaisquer votações desde que
se encontrem presentes a maioria dos seus membros em
efectividade de funções.

3.   Consideram-se membros do Conselho Consultivo Municipal,
em efectividade de funções, aqueles que para esse efeito
hajam sido empossados pelo Presidente da Autoridade
Municipal ou pelo Administrador Municipal.

CAPÍTULO VII
Organização dos trabalhos

Artigo 32.º
Períodos das reuniões

 As reuniões do Conselho Consultivo Municipal compreendem
três períodos:

a)   Período “antes da ordem de trabalhos”;

b)   Período da “ordem de trabalhos”;

c)   Período de “participação cívica”.

Artigo 33.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 do
Conselho Consultivo Municipal;

c) Apreciação de assuntos de interesse para o município;

d) Apreciação e votação de propostas de recomendação
sobre assuntos de interesse para o município ou para
as comunidades locais nele implantadas, por iniciativa
de qualquer membro do Conselho Consultivo
Municipal.

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

Artigo 34.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
Presidente da Autoridade Municipal ou do Administrador
Municipal e só pode ser alterada, após o início da reunião,
sob proposta deste e o voto favorável de dois terços dos
membros do Conselho Consultivo Municipal em
efectividade de funções.

Artigo 35.º
Período de “participação cívica”

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 do município ou de pedidos de esclarecimento
dirigidos ao Presidente da Autoridade Municipal ou ao
Administrador Municipal.

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 do Conselho Consultivo Municipal, apenas,
podem intervir neste período para responder às questões
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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 Presidente da Autoridade Municipal ou o Administrador
Municipal assegura uma distribuição equitativa dos tempos
de uso da palavra, não podendo, cada interveniente dispor
de um tempo de intervenção inferior a cinco minutos nem
superior a quinze minutos.

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

Artigo 36.º
Uso da palavra

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

a) Tratar de assuntos de interesse para o município;

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 Presidente da Autoridade
Municipal ou do Administrador Municipal, de acordo com
a ordem de inscrições elaborada pelo Secretário Municipal,
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
Presidente da Autoridade Municipal ou pelo Administradro
Municipal 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 do
Conselho Consultivo Municipal 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.

Artigo 37.º
Uso da palavra pelo Presidente da Autoridade Municipal ou

pelo Administrador Municipal

1.   O Presidente da Autoridade Municipal ou Administrador
Municipal pode usar da palavra sempre que considerar
necessário e útil para os trabalhos, gozando de precedência

em relação aos demais membros do Conselho Consultivo
Municipal.

2.   O Presidente da Autoridade Municipal ou Administrador
Municipal, 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 do Conselho Consultivo Municipal, excepto
nas situações previstas pelo presente diploma.

3.   No uso da palavra o Presidente da Autoridade Municipal
ou o Administrador Municipal respeita os limites máximos
de duração do mesmo, estabelecidos pelo presente diploma.

Artigo 38.º
Duração do uso da palavra

Os membros do Conselho Consultivo Municipal usam da
palavra, para os efeitos previstos pelo presente diploma, até
um máximo de quinze minutos consecutivos.

CAPÍTULO VIII
Deliberações e Votações

Artigo 39.º
Deliberações

1.   O Conselho Consultivo Municipal só pode deliberar sobre
matérias incluídas nas suas competências legais e
previamente incluídas na ordem de trabalhos da reunião.

2.  O Conselho Consultivo Municipal pode deliberar sobre
propostas de votos ou recomendações que hajam sido
apresentadas pelos seus membros, durante o período
“antes da ordem de trabalhos”.

Artigo 40.º
Voto

1.   A cada membro do Conselho Consultivo Municipal corres-
ponde a um voto.

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

Artigo 41.º
Maioria

As deliberações do Conselho Consultivo Municipal são
tomadas à pluralidade de votos, podendo o Presidente da
Autoridade Municipal ou Administrador Municipal, em caso
de empate, exercer voto de qualidade, não contando as
abstenções para o apuramento da maioria.

Artigo 42.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;
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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 Presidente da Autoridade
Municipal ou do Administrador Municipal.

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 do Conselho
Consultivo Municipal, e os resultados imediatamente
proclamados pelo Presidente da Autoridade Municipal ou
pelo Administrador Municipal.

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 do Conselho Consultivo
Municipal.

CAPÍTULO IX
Documentação dos trabalhos

Artigo 43.º
Acta

1.  De cada reunião do Conselho Consultivo Municipal é lavrada
acta que documenta tudo o que de mais relevante na mesma
se houver passado.

2.   Constam da acta do Conselho Consultivo Municipal:

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”;

i) As declarações de voto que hajam sido proferidas;

j) Questões, petições, recomendações, queixas e
reclamações apresentadas durante o período de
“participação cívica”;

k) Suspensões, interrupções ou quaisquer outros
incidentes que tenham perturbado o regular
funcionamento do Conselho Consultivo Municipal.

3.   À acta do Conselho Consultivo Municipal são juntos os
seguintes documentos:

a) Cópia da convocatória da reunião que a acta
documenta;

b) Comprovativos de recepção da convocatória por parte
dos membros do Conselho Consultivo Municipal;

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 do Conselho Consultivo
Municipal.

4.    A acta é redigida pelo Secretário Municipal que a lê perante
os membros do Conselho Consultivo Municipal e a
submete a votação, fazendo constar os resultados apurados
do teor da mesma.

5.    A acta é assinada pelo Presidente da Autoridade Municipal
ou pelo Administrador Municipal e pelo Secretário
Municipal.

6.   O Presidente da Autoridade Municipal ou o Administrador
Municipal envia a acta do Conselho Consultivo Municipal
à Direcção-Geral da Descentralização Administrativa, no
prazo máximo de 24 horas, contadas da data de realização
do mesmo.

Artigo 44.º
Registo sonoro das reuniões

Sempre existam meios técnicos para o efeito, os trabalhos dos
Conselhos Consultivos Municipais são objecto de gravação
sonora, remetendo-se a mesma à Direcção-Geral da
Descentralização Administrativa, no prazo máximo de 24 horas.

CAPÍTULO X
Publicidade e transparência

Artigo 45.º
Publicidade

1.    O Presidente da Autoridade Municipal ou o Administrador
Municipal ordena a publicitação, através de afixação nos
quadros de aviso dos respectivos serviços, dos seguintes
documentos:

a)  Convocatória da reunião do Conselho Consultivo
Municipal;
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b) Acta do Conselho Consultivo Municipal;

c) Texto das deliberações mais importantes do Conselho Consultivo Municipal.

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

3.   As reuniões do Conselho Consultivo Municipal 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 XI
Disposições Finais e Transitórias

Artigo 46.º
Interpretação e integração de lacunas

Compete ao Presidente da Autoridade Municipal ou ao Administrador Municipal interpretar o presente diploma e integrar as
suas lacunas.

Artigo 47.º
Formulários

Para a prática dos actos previstos pelo presente diploma, e de acordo com os fins próprios a que cada um se destina, são
utilizados os formulários constantes dos seguintes anexos:

a)  ANEXO I – Modelo de comunicação de designação de membro do Conselho Consultivo Municipal;

b)  ANEXO II – Ficha de identificação dos membros do Conselho Consultivo Municipal;

c)    ANEXO III – Modelo de comunicação da relação nominal de membros do Conselho Consultivo Municipal;

d)   ANEXO IV – Modelo de Auto de Posse dos membros do Conselho Consultivo Municipal;

e)    ANEXO V – Modelo de pedido de suspensão do exercício de funções;

f)    ANEXO VI – Modelo de pedido de justificação de falta;

g)  ANEXO VII – Modelo de convocatória de reunião do Conselho Consultivo Municipal;

h)  ANEXO VIII– Modelo de inscrição para intervenção no período de intervenção popular;

i)     ANEXO IX – Modelo de lista de presenças na reunião do Conselho Consultivo Municipal;

j)   ANEXO X – Modelo de Acta da reunião do Conselho Consultivo Municipal.
Artigo 48.º

Entrada em vigor

O presente diploma entre em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Díli,  27  Setembro de 2016

O Ministro da Administração Estatal

_____________________
Dionísio Babo Soares, PhD
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ANEXO I 

MODELO DE COMUNICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO 

CONSULTIVO MUNICIPAL 

 

Exmo. (a) Senhor (a) 

Presidente da Autoridade Municipal ou 
Administrador Municipal de (identificar o município) 

 

Data: (indicar a localidade, o dia, o mês e o ano em que a carta é escrita) 

Assunto: Designação de membro do Conselho Consultivo Municipal 
 

Senhor (a) Presidente da Autoridade Municipal ou Senhor (a) Administrador (a) Municipal,  
 

Nos termos do disposto pelo artigo 6.º, n.º 4 do Regulamento do Conselho Consultivo Municipal, vimos pelo 
presente informar que foi/foram designado (s) como membro (s) do Conselho Consultivo Municipal, ao 
abrigo do disposto pelo artigo 6.º, n.º 1, alínea ____, do referido regulamento, os seguintes cidadãos: 

Membros Efectivos 

Nome N.º Eleitor Profissão Morada N.º telefone 

     
     

Membros Suplentes 

Nome N.º Eleitor Profissão Morada N.º telefone 

     
     
 

Sem outro assunto de momento, 

Atentamente 

 

____________________________________________ 

Assinatura sob carimbo da entidade designante 
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 

Autoridade Municipal / Administração Municipal 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DOS MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL 

FOTO 

Nome:  
 

Morada:  
 

N.º  Telefone:  Profissão:  
 

Data de Nascimento: -          - N.º Eleitor  
 

Local de Nascimento:  
 

Nome do Pai:  
 

Nome da Mãe:  
 

Qualidade em que o membro participa no Conselho Consultivo Municipal 
 
Pres. Aut./Adm. Municipal..............................................................   Representante das mulheres .................................................................  
Secretário Municipal ......................................................................  Representante dos Grupos de Intelectuais ............................................  
Chefe de Suco .................................................................................  Representante da Juventude .................................................................  
Lian Nain .........................................................................................  Representante dos Partidos Políticos ....................................................  
Representante das Confissões Religiosas .......................................    
Representante dos Veteranos ........................................................    

 

 

 

Assinatura do membro declarante 

As declarações prestadas correspondem à verdade e podem ser 
comprovadas pelo documentos juntos à presente ficha: 

Cópia do cartão de eleitor .......................  
Comunicação de designação de membro  

 

ANEXO II 
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Exmo. Senhor 

Director-Geral da 

Descentralização Administrativa 

Ministério da Administração Estatal 

Avenida 20 de Maio n.˚ 43,  Díli, Timor-Leste 

Data: (indicar a localidade, o dia, o mês e o ano em que a carta é escrita) 

Assunto: Lista nominal de membros do Conselho Consultivo Municipal 

 

Senhor Director-Geral, 

Em cumprimento do disposto pelo artigo 6.º, n.º 4 do Regulamento dos Conselhos Consultivos Locais, venho pelo presente enviar a V. Excelência a 
relação nominal dos membros do Conselho Consultivo Municipal do Município de ...... 

N.º Nome Qualidade Email N.º Telefone 
1  Pres. Aut./Adm. Municipal   
2  Secretário Municipal   
     
     
     
     
     

 

Ciente da atenção, merecimento e aceitação de V. Excelência,  

Subscrevo-me com os melhores cumprimentos. 

 

 

 

_____________________________________________ 

.............. 

Presidente da Autoridade Municipal/Administrador Municipal 

ANEXO III 

MODELO DA RELAÇÃO NOMINAL DE MEMBROS DE MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 

Autoridade Municipal/Administração Municipal 
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 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 

Autoridade Municipal/Administração Municipal 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTO DE POSSE 
 

Aos __________ dias do mês de ___________ do ano de ___________, no edifício da ________________________, 

sinto na Rua___________________, do Suco ___________________, no município de ______________________, 

tomou posse, em acto público, perante o (a) Presidente da Autoridade Municipal/Administrador Municipal de 

______________________, para desempenhar as funções de membro do Conselho Consultivo Municipal, o cidadão a 

baixo identificado: 

Nome  
 

Nome do Pai 
 Nome da Mãe 

 
 

Data de Nascimento             -             -   Local de Nascimento 
 

 

Morada habitual  Cartão de Eleitor  
 

Profissão  Entidade Empregadora 
 

 

Entidade Designante  

 

 

O membro do Conselho Consultivo Municipal jura por sua honra cumprir fielmente as funções em que fica investido, de 

acordo com a Constituição, Leis e Regulamentos da República Democrática de Timor-Leste e de forma a contribuir 

para a dignificação das instituições locais e coesão nacional. 

 

   

Membro Empossado do Conselho Consultivo 

Municipal 

 Presidente da Autoridade Municipal/Administrador 

Municipal 
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 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 

Autoridade Municipal/Administração Municipal 

       

          Exmo. (a) Senhor (a) 

                                                                                                           Presidente da   Autoridade Municipal/     

                                                                                                           Administrador Municipal de...... 

Data: (indicar a localidade, o dia, o mês e o ano em que a carta é escrita) 

Assunto: Pedido de suspensão do exercício de funções de membro do Conselho Consultivo Municipal 

 

Senhor (a) Presidente da Autoridade Municipal/ Administrador (a) Municipal, 

 

Ao abrigo do disposto pelo artigo 18.º, n.º 1 do Regulamento do Conselho Consultivo Locale nos termos do disposto pelo n.º 2 do mesmo artigo, 

venho respeitosamente requerer a V. Excelência digne deferir a suspensão do exercício das minhas funções de membro do Conselho Consultivo 

Municipal, na qualidade de ___________________________________________, pelo período de __________________ dias, com início em 

____/____/_____ e termo em ____/____/____ por motivos de : 

 

Doença comprovada (neste caso anexar declaração médica)  
  

Exercício de direitos de parentalidade (neste caso anexar declaração hospitalar, religiosa ou do registo civil)  
  

Afastamento da área do município por razões profissionais (neste caso anexar declaração da entidade empregadora)  
 

 

Mais requer a V. Excelência digne convocar o meu suplente para tomar posse como membro do Conselho Consultivo Municipal, pelo período de 

duração da suspensão do exercício de funções. 

 

Pede Deferimento, 
O Requerente 

 
 
 
 
 

 
___________________________________________________ 

Membro do Conselho Consultivo Municipal 
 

 
Deferido                              Indeferido  

 

Fundamento legal: 
 

Notifique. 

 
___________________________________________________ 
Presidente da Autoridade Municipal/Administrador Municipal 

 
 

ANEXO V 

MODELO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL 
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 Exmo. (a) Senhor (a) 

 Presidente da Autoridade Municipal/    
Administrador Municipal de ......... 

Data: (indicar a localidade, o dia, o mês e o ano em que a carta é escrita) 

Assunto: Pedido de Justificação de Falta à reunião do Conselho Consultivo Municipal 

 

Senhor (a) Presidente da Autoridade Municipal /Senhor (a) Administrador (a) Municipal, 

Em cumprimento do disposto pelo artigo 21.º, alínea i), do Regulamento do Conselho Consultivo Municipal, venho respeitosamente requerer a V. 

Excelência, Senhor(a) Presidente da Autoridade Municipal / Administrador (a) Municipal, digne considerar justificada a minha falta à reunião do 

Conselho Consultivo Municipal, que se realizou no dia ___/____/_____, de acordo com a convocatória exarada por V. Excelência em 

____/_____/_____, pelos seguintes motivos: 

Breve exposição dos motivos da falta: 

 
 
 
 
 
 
 
Documentos que se anexam e comprovam os motivos invocados: 

 
 

Pede Deferimento, 
O Requerente 

 
 
 
 
 

 
___________________________________________________ 

Membro do Conselho Consultivo Local 
 

 
Deferido                              Indeferido  

 

Base legal: 
 

Notifique. 

 
___________________________________________________ 
Presidente da Autoridade Municipal/Administrador Municipal 

 
 

 

ANEXO VI 

MODELO DE PEDIDO JUSTIFICAÇÃO DE FALTA A REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL 
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ANEXO VII 

MODELO DE CONVOCATÓRIA DE REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 

Autoridade Municipal/Administração Municipal 

  

 

  

 

 

 

CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL DE ..... 

CONVOCATÓRIA 
 

Convocam-se os membros do Conselho Consultivo Municipal para reunir no próximo dia ___/___/____, 

pelas ___:___ horas, no edifício da ____________________, sito na Rua __________________, no 

suco____________________, município de __________________, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 

a) XXXXXX 

b) XXXXX 

c) XXXXXX 

 

Os membros do Conselho Consultivo Municipal deverão comparecer pontualmente no local onde decorrerá 

a reunião, fazendo-se acompanhar dos respectivos documentos de identificação emitidos pelas autoridades 

da República Democrática de Timor-Leste. 

 

(local, dia, mês e ano da assinatura da convocatória) 

 

 

________________________________________________ 

Presidente da Autoridade Municipal / Administrador Municipal 
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ANEXO VIII 

MODELO DE INSCRIÇÃO NO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO CÍVICA DE REUNIÃO DO CONSELHO 
CONSULTIVO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 

Autoridade Municipal/Administração Municipal 

  

 

  

 

 

 

Exmo. (a) Senhor (a) 

Presidente da Autoridade Municipal / 
Administrador Municipal de .......... 

 

Nome  
 

Data de Nascimento  Local de Nascimento  
 

Nome do Pai  
 

Nome da Mãe  
 

N.º Cartão de Eleitor  Morada habitual  
 

Profissão  Empregador  
 

Email  N.º telefone  
 

Vem, respeitosamente, nos termos do disposto no artigo 35.º, n.º 2, do Regulamento do Conselho Consultivo 
Municipal, requerer a V. Excelência digne ordenar a respectiva inscrição para intervir no período de 
participação cíviva, da reunião do Conselho Consultivo Municipal, agendanda para o dia ___/____/____, 
para tratar do seguinte assunto: 

Breve explicação do conteúdo da intervenção que pretende realizar ou das questões que pretende colocar: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pede Deferimento, 
 

O Requerente 
 
 
 
 
 

 

___________________________________________________ 
 

 
Deferido                              Indeferido  

 

Fundamento legal: 
 

Notifique. 
 

___________________________________________________ 
O Presidente da Autoridade Municipal/ Administrador Municipal 

 

 

 

REQUERIMENTO 

Inscrição no “Período de Participação Cívica” 
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ANEXO IX 

MODELO DE LISTA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 

Autoridade Municipal/Administração Municipal 

  

 

  

 

 

LISTA DE PRESENÇAS NA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL 

Realizada em ............/.................../................ 

Nome Qualidade Assinatura 
 Pres. Autoridade/Adm. Municipal  
 Secretário Municipal  
 Secretário Municipal  
 Secretário Municipal  
 Chefe de Suco  
 Chefe de Suco  
 Chefe de Suco  
 Lian Nain  
 Lian Nain  
 Lian Nain  
 Rep. Confissões Religiosas  
 Rep. Confissões Religiosas  
 Rep. Veteranos  
 Rep. Veteranos  
 Rep. Mulheres  
 Rep. Mulheres  
 Rep. Grupos Intelectuais  
 Rep. Grupos Intelectuais  
 Rep. Sector Privado  
 Rep. Sector Privado  
 Rep. Juventude  
 Rep. Juventude  
 Rep. Partidos Políticos  
 Rep. Partidos Políticos  
 Rep. Partidos Políticos  
 Rep. Partidos Políticos  
 

Conferido de acordo com o disposto pelo artigo 24.º, c) do Regulamento do 
Conselho Municipal.  

 
________________________________ 

Secretário Municipal 
 

Visto.  
 

 

 

________________________________ 
Pres. Autoridade Municipal/Adm. Municipal 
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ANEXO X 

MODELO DE ACTA DA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 

Autoridade Municipal/Administração Municipal 

  

 

  

 

 

 

ACTA DA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL 

Conselho Consultivo de  
 

Data da Reunião  Data da Convocatória  
 

Local da Reunião  
 

Hora de Início  Hora de Encerramento  
 

N.º de membros efectivos  N.º de membros presentes  
 

Ordem de trabalhos (1).....(2).....(3).....(4)......(5)..... 
 

Pe
río

do
 

“A
nt

es
 d

a 
O

de
m

 d
e 

As
su

nt
os

 

 

In
te

rv
en

ie
nt

es
  

  
  
  
  

Pr
op

os
ta

s 
 

 

Re
su

lta
do

s A favor (0) Contra (0) Abstenções (0) 
 A favor (0) Contra (0) Abstenções (0) 
 A favor (0) Contra (0) Abstenções (0) 
 A favor (0) Contra (0) Abstenções (0) 

 

Pe
río

do
 

da
 ”O

de
m

 d
e 

Tr
ab

al
ho

s”
 

As
su

nt
os

  

In
te

rv
en

ie
nt
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Pr
op

os
ta

s 
 

 

Re
su

lta
do

s 

A favor (0) Contra (0) Abstenções (0) 
 A favor (0) Contra (0) Abstenções (0) 
 A favor (0) Contra (0) Abstenções (0) 
 A favor (0) Contra (0) Abstenções (0) 

 

Pe
río
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de
 “P

ar
tic

ip
aç

ão
 P

op
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ar
” 

As
su

nt
os

 

 

In
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rv
en

ie
nt

es
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PARECERES/RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL DE ....... 
 
 
 
 

Membros Presentes Membros Faltosos 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 

Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
y 

Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
 

xx x y 

xx  

Observações (registo de incidentes) 
 
 
 
 

 

Documentos que se juntam à Acta da reunião, nos termos do disposto pelo artigo 43.º, n.º 3 do Regulamento 
do Conselho Consultivo Municipal 
  a) Cópia da convocatória da reunião  
b) Comprovativos de recepção da convocatória pelos membros  
c) Documentos de suporte à discussão dos assuntos agendados  
d) Propostas, recomendações e outros escritos apresentados pelos membros  
 e) Outros documentos apresentados na reunião  

N.º de documentos 
juntos à Acta  N.º de páginas juntas à 

Acta  

 

 

 

Nada mais havendo a tratar ou discutir os trabalhos foram encerrados e 
dos quais se lavrou a presente acta que vai assinada por mim que a redigi. 

 

 

 

Secretário Municipal 

A presente Acta, foi lida aos membros do Conselho Consultivo Local e aprovada com ............ votos a favor, .............votos contra e xxxx abstenções. 

 

____________________________________________ 

Presidente da Autoridade Municipal / Administrador Municipal 
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MATADALAN   
 

DELEGASAUN SERVISU  
BA AUTORIDADE NO 

ADMINISTRASAUN  MUNISIPAL 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 
Díli, Timor-Leste 

Setembro 2016 
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1.   Introdusaun

Atividade polítika deskonsentrasaun nebe oras ne’e ita hala’o
dau-daun iha Timor-Leste nudár faze ida husi polítika
Desentralizasaun Administrativa no Poder Lokal, nebé define
tiha ona hahú husi Governu hirak uluk, atu hakbesik
governasaun ba komunidade iha baze, liu husi prestasaun
servisu públiku nebé efetivu no efikas ba sidadaun no atu bele
la’o tuir liñas mestras nebé hatúr ona iha Planu Estratéjiku
Dezenvolvimentu Nasional 2011-2030.

Governu Konstitusional da-V no VI iha determinasaun atu
hadi’a no hasa’e kualidade servisu administrasaun atual nebé
sentralizadu no konsentradu, ba fali modelu deskonsentradu
no desentralizadu; hodi bele kontribui ba opsaun polítika ida
nebé adaptadu ho realidade oras ne’e nian, hodi konkretiza
governasaun nebé demokratika no partisipativa.

Atividade polítika deskonsentrasaun ne’e atu assegura mós
sustentabilidade ba programa nebé  trasa tiha ona husi
Governu Konstitusional da-VI, no servisu hirak nebé hala’o
tiha ona, hahú husi faze Konsulta Nasional, Pré-
deskonsentrasaun to’o faze Deskonsentrasaun ida agora, no
sai mós paradigma ba Governu ida iha futuru, hodi kompleta
prosesu no programa implementasaun Polítika Desentraliza-
saun Administrativa tuir Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu
Nasional.

2.   Objetivu

Dekretu Lei 3/2016 nia preâmblu haktuir katak Planu Estratéjiku
Dezenvolvimentu Nasional (PEDN) 2011-2030 estabelese ona
objetivu haat (4) nebé atu hetan liu husi polítika Desentraliza-
saun Administrativa:

1)   Atu Dezenvolve setor privadu iha área rural;

2)   Atu kria oportunidade foun ba partisipasaun demokrátika;

3)   Atu promove instituisaun Estadu nian sai forte;

4)    Atu estabelese prestasaun servisu nebé efetiva, efisiente,
ekuitativa iha servisu públiku.

3.   Prinsípiu Legal

Prinsípiu legal ba polítika Deskonsentrasaun Administrativa
nia mai husi Constituição RDTL ho Lei sobre Divisão
Administrativo do Território. Aplikasaun Desentralizasaun
Administrativa liu husi prosesu Deskonsentrasaun
Administrativa existênti hatúr iha Dekretu Lei (DL) 3/2016, loron
16 fulan Marsu, nebé fo kompetensia ba Governu aktual hodi
organiza no fahe kbiit servisu Administrasaun ba Munisípiu.
DL ne’e explisitamente define estatuto Administrasaun no
Autoridade Munisipal, inklui grupu tékniku hirak nebé mak
halo servisu konaba Polítika Deskonsentrasaun (GTP no
GTIM).

Husi DL nebé temi iha leten, liu-liu artigu 141, pontu 1, fo
kompetensia ba Vice-Ministro Estatal (nudár executor) atu

prezide GTIM hodi assegura koordenasaun ba órgauns  no
servisu sira hotu iha Administração Direta ka Indireta Estado
nian, nebé intervém iha formulasaun ka iha exekusaun ba
Polítika Desentralizasaun Administrativa no Poder Lokal. Além
de ne’e, iha artigu art. 145 husi DL refere,  fo mos kbiit ba Vice-
MAE atu prezide servisu GTP hodi prepara propostas,
estratégias, estudos no relatórios hirak nebé sei sai objetu ba
diskussaun no deliberasaun GTIM no promove nia exekusaun.
Essência existênsia DL 3/2016 enfatiza Vice-MAE nia knar atu
implementa servisu hirak nebe mak DL 6/2015 art. 19 haruka:

 Atu promove no diriji prosesu desentralizasaun administra-
tiva no harí órgaun no servisu sira Poder Lokal nian;

 Atu apoia, hodi koordena ho Ministériu no entidade rele-
vante hirak seluk, iha formasaun no asisténsia permanente
ba prosesu deskonsentrasaun no desentralizasaun
administrativa;

 Atu garante apoiu tékniku ba prosesu eleitoral no referen-
dáriu sira;

 Atu promove polítika konabá dezenvolvimentu lokal no ru-
ral, hodi hatún dezigualdade ekonómiku no sosial, no
koopera ho organizmu governu nian;

 Atu estabelese no operasionaliza mekanizmu konabá kolabo-
rasaun no apoiu tékniku ba lideransa komunitária
tradisional sira.

Artigu 51 husi DL ne’e explika mos konaba modelu estrutura
Deskonsentrasaun nebe atu estabelese iha Administrasaun
no Autoridade Munisipal hirak nebe mak oras ne’e existe iha
Timor-Leste, (bele hare iha folla anexo I no II).

4.   Prosesu  preparasaun Delegasaun Servisu Munisipal

a.   Prosesu

√ Orienta ba Autoridade Munisipal no Administrador
Munisipal sira konabá aktu serimonial ho ritu tradisional
sira, nebé tenke hala’o uluk ona, molok tama ba
Serimónia Solene Delegasaun Kompetênsia nian;

√ Forma Komisaun Organizadora ida iha nível Munisipal
iha kada Autoridade Munisipal no Adminstrasaun
Munisipal;

√ Komisaun Organizadora Munisipal iha nível Nasional
buka konfirma konabá fundu hirak aloka ona, atu hala’o
Serimónia Solene Delegasaun Kompetênsia sira;

√ Kordena didi’ak partisipasaun populasaun lokal nian
iha Serimónia Solene Delegasaun Kompetênsia sira;

√ Buka hatene didi’ak fatin nebé atu hala’o Serimónia
Delegasaun Kompeténsia sira, sei okupa fatin ida hosi
fatin hira iha Sede Autoridade Munisipal no
Administrasaun Munisipal;

√ Konfirma konabá definisaun no uzu Insígnia no Emble-
ma Munisipal hirak submete tiha ona ba Komisaun
Organizadora Munisipal iha nível Nasional;
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√ Buka hatene didi’ak possibilidade atu Dirijente Munisipal sira hatais roupa ofisial, durante  Serimónia Solene Delegasaun
Kompeténsia sira.

b.   Responsavel Masimu ba implementasaun Prosesu Deskonsentrasaun Administrativa :

b.1.  Ministru Administrasaun Estatal – Dr. Dionísio da C. Babo Soares PhD;

b.2.  Vise Ministru Administrasaun Estatal – Tomás do Rosário Cabral;

b.3.  Sekretariu Estadu Administrasaun Estatal – Samuel Mendonça

c.   Kompozisaun Komisaun

1)  Komissaun responsável iha nível Nasional no Membru GTP

No Knar ihaKomissaun 
Organizadora Naran no knar iha Estrutura Kompeténsia sira 

1 Prezidente Tomás do Rosário Cabral  
V-MAE Responsável Geral 

2 Sekretáriu 

1. Abílio José Caetano 
DGDA – responsável principal 

2. Joanico Soares  
Chefe do    Gabinete do VMAE – 

Segundo responsável 

Prepara matéria 

3 Seksaun Lojístika 
Celestino Marquês –  

Director da DNFP – Responsável 
Principal 

Apoia lojístika, 
manutensaun viatura 

4 
Seksaun Protokolu, 

Mídia Komunikasaun 
no RH 

1. Sebastião J.S.pereira –  
Diretur DNPCS 

2. Maria Odete B. Florindo – 
Diretora DNRH 

Copordena média hotu no 
organiza 

5 Responsável 
Munisipal sira 

Directores nebé  responsabiliza iha 
Município ida-idak 

Manten contacto ho 
Municípios sobre 

preparativos hotu. 

6 Seksaun Preparativus 
no Relatório Final 

1.Rui Correia 
2.José Viegas 

3.João das Neves 
4.Paulo de Fátima Martins 

Prepara material no halo 
notulensia nune’e  bele 

prepara relatório final ho 
nia  anexo 

 
2)   Ekipa Responsável Munisipal

N.o Naran Responsável 
Munisípiu Kompetênsiasira 

1 
 

1. Abílio José Caetano - DG-DA 
2. Dulce G. Junior - DPNDS 

Dili, Viqueque 
no Lautém 

Orienta, Koordena no tulun 
Komisaun Organizadora Munisipal 

iha preparasaun ba eventu 

2 Hermes da R. C. Barros - DNAL Ermera no 
Covalima 

Orienta, Koordena no tulun 
Komisaun Organizadora Munisipal 

iha preparasaun ba eventu 

3 
1. Valente F. Miranda - DNFM 
2. Acilino M. Branco - DGSTAE 

3. Miguel P.de Carvalho - DGOU 
Aileu, Manufahi 

no Ainaro 
Orienta, Koordena no tulun 

Komisaun Organizadora Munisipal 
iha preparasaun ba eventu 

4 
 
 

1. Maria Goreti Belo - DNMA 
2. Amândio Sousa - DNAAS 

Baucau no 
Manatuto 

Orienta, Koordena no tulun 
Komisaun Organizadora Munisipal 

iha preparasaun ba eventu 

5 Adérito Guterres - SAIM Liquiçá  no 
Bobonaro 

Orienta, Koordena no tulun 
Komisaun Organizadora Munisipal 

iha preparasaun ba eventu  
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d.   Kalendáriu Delegasaun Kompetensia ba Munisípiu 12

Munisipiu Data Loron Oras Fatin 

Ermera 
10 Outubru Segunda-feira 

10h00 Adm.Munsipiu 
Díli 16h30 Adm. Munsipiu 

Liquiçá 
11 Outubru Tersa-Feira 

10h00 Adm. Munsipiu 
Aileu 16h30 Adm. Munsipiu 

Ainaro 
12 Outubru Quarta-Feira 

10h00 Adm. Munsipiu 
Manufahi 16h30 Adm. Munsipiu 
Covalima 17 Outubru Segunda-Feira 11h00 Adm. Munsipiu 
Bobonaro 19 Outubru Kuarta-feira 10h00 Adm. Munsipiu 
Viqueque 24 Outubru Segunda-Feira 11h00 Adm. Munsipiu 
Lautém 25 Outubru Tersa-Feira 10h00 Adm. Munsipiu 
Baucau 

26 Outubru Kuarta-Feira 
09h00 Adm. Munsipiu 

Manatuto 16h30 Adm. Munsipiu 
 

e.   Sequência Delegasaun Servisu Munisipal

1.   Atividade Pré-Serimonial:

· Ritual Tradisional sira Munisípiu nian;

· Diálogu konabá entrega servisu sira;

· Preseitu Relijiozu/Missa.

2.   Atividade de Recepção:

· Konvidadu/komunidade  to’o iha fatin (minutu 30
antes);

· Ritual simu bainaka prinsipál (karik iha).

3.   Atividade serimónia prinsipal:

· Sua Excelénsia Membru Governu, Ministru nebé atu
prezide Serimónia Delegasaun Servisu sira, to’o iha
fatin;

· Hananu Hinu Nasional, “Pátria, Patria”;

· Silénsiu Minutu ida, prezide hosi Membru Governu;

· Leitura prosesu Tranzisaun/Delegasaun Servisu
Administrativu;

· Assina aktu delegasaun no entrega símbolu aktu nian
sira;

· Diskursu S.E. Ministru Administrasaun Estatal ka
Membru Governu nebé prezide Serimónia Delegasaun
Servisu;

· Foto hamutuk;

· Enserramentu.

f.  Partisipante ba Serimonia

1)   Husi Nasional

1. Membru Governu nebe atu prosede delegasaun
kompetênsia;

2. Membru Governu hirak seluk;

3. Deputadu Parlamentu Nasional Munisípiu oan;

4. Membru GTIM no GTP.

2)   Husi Munisipiu

1. Prezidente Autoridade ka  Administrador Munisipal;

2. Sekretariu Munisipal sira;

3. Diretor Servisu Munisipal sira;

4. Diretor Delegasaun Territorial sira;

5. Administrador Postu Administrativu sira;

6. Xefe Departamentu Delegasaun Territorial sira;

7. Xefe Sesaun sira;

8. Funsionariu Públiku sira;

9. Konsellu Konsultivu Munisipal sira;
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10. Konvidadu hirak seluk.

g.   Planta Serimónia nian (haré iha folla Aneksu III)

h.  Símbolu no dokumentu hirak nebé atu entrega durante Serimónia

1. Insígnia Prezidente ka Administrador Munisipal;

2. Insígnia Administrador Postu Administrativu;

3. Estandarte Bandeira Nasional no Bandeira Ministériu Administrasaun Estatal;

4. Termu Entrega hodi fahe livru ida kona-ba Diploma Administrativu Kontratu nian, relasiona ho Delegasaun Kompetênsia

sira hosi Ministériu 8 (walu), nebé assina iha loron 1 fulan Setembru tinan 2016.

Termu Referênsia ida ne’e atu uza hodi bele hala’o atividades ba prosesu Delegasaun Kompetênsia ba Munisípiu sira.

Dili, 19 de Setembro de 2016

Tomás do Rosário Cabral

Vice-Ministro

Visto

Dionísio Babo Soares, PhD

Ministro
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ANEXO I
(Modelu Estrutura Administrasaun Munisipal)
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ANEXO II
(Modelu Estrutura Autoridade Munisipal)
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ANEXO III
(Planta Serimónia)


