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da Administração Estatal (Decreto-lei n.º 11/2019, de 14 de

Junho, alterado pelo Decreto-lei n.º 53/2020, de 28 de Outubro),

determino a alteração do despacho do Ministro da

Administração Estatal n.º 08/M-MAE/VII/2020, de 21 de Julho

de 2020, publicado em 24 de Julho de 2020, na série II, n.º 28, do

Jornal da República, nos seguintes termos:

1.  ALTERAR o n.º 1 do referido despacho, de modo a delegar

no Sr. Francisco Pinto Guterres, actual Director da Unidade

de Aprovisionamento Descentralizado, deste Ministério

da Administração Estatal, a competência para abrir,

promover e dirigir procedimentos de aprovisionamento,

realizados pelo ministério, com vista à adjudicação de

contratos públicos no valor máximo de USD 5,000.00 (cinco

mil dólares Norte-Americanos).

2.  ALTERAR o n.º 2 do referido despacho, de modo a delegar

no Sr. Francisco Pinto Guterres, a competência para aprovar

e assinar contratos públicos, em representação do Estado

Timorense através do Ministério da Administração Estatal,

adjudicados na sequência dos procedimentos de

aprovisionamento referidos no número anterior, com o valor

máximo de USD 5,000.00 (cinco mil dólares Norte-

Americanos).

3. ORDENAR a publicação do presente despacho na 2.ª Série

do Jornal da República, e a republicação, em anexo, do

despacho do Ministro da Administração Estatal n.º 08/M-

MAE/VII/2020, de 21 de Julho de 2020, com a redacção

conferida pelo presente despacho, e que deste é parte

integrante.

4. O presente despacho entra em vigor após a publicação em

Jornal da República.

Díli, 18 de Janeiro de 2021

_____________________

Miguel Pereira de Carvalho

Ministro da Administração Estatal

DESPACHO Nº 04 / M - MAE / I / 2021

Primeira alteração ao despacho n.º 08/M-MAE/VII/2020, de

1 de Julho de 2020, de delegação de competências no Direc-

tor da Unidade de Aprovisionamento Descentralizado

Considerando o Regime Jurídico do Aprovisionamento,

aprovado pelo decreto-lei n.º 10/2005, de 21 de Novembro

(conforme sexta alteração operada pelo decreto-lei n.º 30/2019,

de 10 de Dezembro) prevê no respectivo artigo 21.º que a

delegação de competências em matéria de aprovisionamento

apenas é permitida quando for expressamente autorizada por

esse diploma (n.º 1) estabelecendo que o ministro pode delegar,

por escrito, a competência para a realização de procedimentos

de aprovisionamento (n.º 2).

Considerando o Regime Jurídico dos Contratos Públicos,

aprovado pelo decreto-lei n.º 11/2005, de 21 de Novembro,

prevê no respectivo artigo 11.º, n.º 1, que “a delegação de

competências relativa à assinatura de contratos públicos

apenas é permitida quando for expressamente autorizada por

lei” e o art.º 11, n.º 2  conjugado com o art.º 6, n.º 2, alínea e), e

com o art.º 28, n.º 2, permite que o ministro pode delegar, em

dirigente seu subordinado, por escrito, a competência para

aprovar ou assinar contratos públicos.

Considerando que o Ministro da Administração Estatal emitiu

o despacho n.º 08/M-MAE/VII/2020, de 21 de Julho de 2020,

publicado em 24 de Julho de 2020, na série II, n.º 28, do Jornal

da República, através do qual delegou competências

administrativas no actual Director da Unidade de

Aprovisionamento Descentralizado do Ministério da

Administração Estatal para autorizar  a abertura de

procedimentos de aprovisionamento e a subsequente

celebração de contratos públicos de valor máximo até USD

25,000.00 (vinte e cinco mil dólares Norte-Americanos), mas

cujo valor máximo previsto na delegação foi decidido reduzir

para o valor máximo de USD 5,000.00 (cinco mil dólares Norte-

Americanos) , na sequência de alterações introduzidas na

melhoria do funcionamento interno do ministério.

Assim, nos termos acima expostos, e ao abrigo do poder

administrativo de direcção do Ministro da Administração

Estatal estabelecido no art.º 5, nr. 1 da Orgânica do Ministério
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Considerando o Regime Jurídico do Aprovisionamento,
aprovado pelo decreto-lei n.º 10/2005, de 21 de Novembro
(conforme sexta alteração operada pelo decreto-lei n.º 30/2019,
de 10 de Dezembro) cujo artigo 21.º, n.º 1, prevê que “a
delegação de competências em matéria de aprovisionamento
apenas é permitida quando for expressamente autorizada pelo
presente Decreto-Lei”. O n.º 2 do artigo 21.º permite que o
ministro pode delegar, por escrito, a competência para a
realização de procedimentos de aprovisionamento.

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

Nos termos acima expostos, e ao abrigo do poder
administrativo de direcção do Ministro da Administração
Estatal, conforme art.º 5, nr. 1 da Orgânica do Ministério da
Administração Estatal (Decreto-lei n.º 11/2019, de 14 de Junho)
determino:

1.  DELEGAR no Sr. Francisco Pinto Guterres, actual Director
da Unidade de Aprovisionamento Descentralizado, deste

Ministério da Administração Estatal, a competência para
abrir,  promover e dir igir  procedimentos de
aprovisionamento,  realizados pelo ministério, com vista à
adjudicação  de contratos públicos no valor máximo de
USD 5,000.00 (cinco mil dólares Norte-Americanos).

2.  DELEGAR no Sr. Francisco Pinto Guterres, a competência
para aprovar e assinar contratos públicos, em representação
do Estado Timorense através do Ministério da
Administração Estatal, adjudicados na sequência dos
procedimentos de aprovisionamento referidos no número
anterior, com o valor máximo de USD 5,000.00 (cinco mil
dólares Norte-Americanos).

3.  INSTRUIR o dirigente delegado de que não pode subdelegar
as competências previstas no número um da presente
delegação de poderes.

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

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

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

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

b)  lista de identificação dos contratos públicos assinados;

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

d) outra informação relevante para o conhecimento do
ministro.

7. A presente delegação de competências produz efeitos a
partir desde as 00h00m, do dia 08 de Julho de 2020, e
procede à ratificação de todos os actos, mencionados no
número 1 e 2 da presente delegação de competências,
praticados pelo delegado, desde a referida data.

8.  A presente delegação de competências caduca com o termo
do mandato do aqui delegante ou da comissão de serviço
do delegado, sem prejuízo da modificação ou revogação
desta delegação de competências, ou da revogação ou
avocação de alguma das competências aqui delegadas.

ANEXO I

(republicação do despacho do Ministro da Administração
Estatal n.º 08/M-MAE/VII/2020, de 21 de Julho de 2020)

Despacho n.º 08/M-MAE/VII/2020, de 1 de Julho de 2020, de
delegação de competências no Director da Unidade de
Aprovisionamento Descentralizado

Considerando o regime da delegação de competências previsto
nos artigos 36.º e 37.º da Orgânica do VIII Governo
Constitucional (decreto-lei n.º 14/2018, de 17 de Agosto, na
sua redacção actual), o qual prevê que a delegação de
competências procede dos dirigentes de maior grau hierárquico
para os dirigentes de grau inferior, e que é permitida sempre
que não respeite a competências constitucionalmente
determinadas, sempre que não seja expressamente proibida
por lei, e deve constar de documento escrito, referindo o seu
alcance e duração.

Considerando as regras de exercício da delegação de
competências previstas no art.º 26 do Regime das Carreiras e
dos Cargos de Direcção e Chefia da Administração Pública
(decreto-lei n.º 27/2008, de 11 de Agosto, com a redacção do
decreto-lei n.º 20/2011, de 08 de Junho), nomeadamente o poder
do delegante emitir directrizes vinculativas para a entidade
delegada.
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9. É expressamente revogada a delegação das competências
administrativas constante do despacho n.º 01/ M-MAE/
VI/ /2020, de 10 de Junho, publicado em Jornal da
República, Série II, n.º 22, de 12 Junho 2020, delegadas
pelo Ministro da Administração Estatal no Director Nacional
da Unidade de Aprovisionamento Descentralizado do
MAE, Sr. Celestino Marques.

10. A presente delegação de competências é publicada na 2.ª
Série do Jornal da República.

Díli, 21 de Julho de 2020

_____________________
Miguel Pereira de Carvalho
Ministro da Administração Estatal
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