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DECRETO-LEI N.º 18   /2021

de  13  de Outubro

SEGUNDA   ALTERAÇÃO  AO  DECRETO-LEI  N.º 8/2013,
DE  26  DE  JUNHO,  SOBRE  REGIME  GERAL  DO

PROGRAMA  NACIONAL  DE  DESENVOLVIMENTO
DOS  SUCOS  (PNDS)

Considerando que o Governo tem procurado, ao longo de vários
anos, impulsionar o desenvolvimento local e rural, por forma a
melhorar as condições de vida das nossas comunidades, com
especial ênfase naquelas que se encontram estabelecidas nas
áreas remotas do território;

Considerando a vontade política expressa no Plano Estratégico
de Desenvolvimento Nacional 2011-2030 e no Programa do
VIII Governo Constitucional, os quais destacam que a qualidade
de vida do povo é essencial para se conseguir uma nação
justa e desenvolvida, encorajando-se a participação
comunitária no desenvolvimento local e, consequentemente,
nacional;

Considerando que as comunidades participam de forma direta
e ativa na construção do País, promovendo o seu progresso
através de um desenvolvimento equitativo;

Considerando que fundamental para esse contributo tem sido
o Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS),
nomeadamente através da concessão de apoios financeiros
que viabilizem a requalificação, reparação, conservação ou
construção de infraestruturas básicas;

Considerando que o PNDS assenta no pressuposto essencial
de que o envolvimento direto da comunidade na procura de
soluções para as suas próprias necessidades constitui por si
fator de desenvolvimento que permitirá corrigir desigualdades
e contribuir, progressivamente, para a erradicação da pobreza
e do isolamento a que as populações que vivem em áreas
remotas estão sujeitas;

Considerando que o Governo selecionou seis setores como
sendo elegíveis para a concessão de subvenções públicas no
âmbito do PNDS, que são a saúde, a água e o saneamento, a
educação, a agricultura e pescas, as obras públicas e a
habitação social;

Considerando que as áreas acima indicadas são essenciais
para a criação de emprego local, desenvolvimento do setor
privado, acesso a redes rodoviárias, dinamização do comércio
local, prestação de melhores cuidados de saúde e de uma
educação digna, melhoria das condições de acesso à água
potável e saneamento e acesso à eletricidade e outros serviços
essenciais;

Considerando o compromisso que o Governo expressou, no
Diploma Ministerial n.º 39/2020, de 11 de novembro, que alterou
o Diploma Ministerial n.º 7/2016, de 27 de janeiro, em iniciar a
execução do projeto Uma ba ema kbiit laek, destinado à
construção e posterior entrega de moradias familiares a
agregados familiares económica e socialmente mais

desfavorecidos, cujo desenvolvimento, implementação e
mecanismos de financiamento são integrados no Programa
Nacional de Desenvolvimento dos Sucos;

Considerando que se verificou, com o início da execução do
projeto Uma ba ema kbiit laek, ser necessário rever e atualizar
o valor dos projetos subsidiados que incluem o projeto de
habitação social, tendo-se estabelecido que o valor máximo da
verba, anualmente, é de US$ 125.000 até a conclusão do referido
projeto;

Considerando que, por uma questão de harmonização,
coerência e uniformidade do diploma, se optou por aproveitar
esta alteração legislativa, dando cumprimento ao disposto no
artigo 16.º da Resolução do Governo n.º 21/2019, de 26 de
junho, para retificar pequenos lapsos de escrita, retirar as
referências ao Ministério do Planeamento e do Investimento
Estratégico e proceder à sua atualização face à ratificação do
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa entre os Estados
Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,
levada a cabo pelas Resoluções do Parlamento Nacional n.ºs

14/2009, 18/2009 e 19/2009, todas de 6 de maio,

O Governo decreta, nos termos alínea e) do n.º 1 do artigo 115.º
da Constituição da República, para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma procede à segunda alteração ao Decreto-
Lei n.º 8/2013, de 26 de junho, sobre Regime Geral do Programa
Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS).

Artigo 2.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2013, de 26 de junho

Os artigos 5.º, 11.º, 13.º, 17.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 8/2013, de
26 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 30/2015, de 26 de
agosto, passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 5.º
[…]

1.  […].

2.  […].

3.  […].

4. O Ministro da Administração Estatal aprova por diploma
ministerial a estrutura orgânico-funcional do Secretariado
Técnico do PNDS.

Artigo 11.º
[…]

1.  […].

2.  […].

3. Sem prejuízo dos valores estabelecidos no n.º 1, quando os
projetos subsidiados incluírem o projeto de habitação
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social, o valor máximo da verba, anualmente, é de US$
125.000.

4.   O valor estabelecido no número anterior é atribuído até a
conclusão do projeto de habitação social.

Artigo 13.º
[…]

Os processos de planeamento, a seleção, a apresentação, a
verificação e a formalização dos projetos a subsidiar no âmbito
do PNDS, bem como a respetiva execução, incluindo a definição
de processos de responsabilização, acompanhamento e
manutenção das pequenas infraestruturas, são regulamentados
por diploma ministerial do Ministro da Administração Estatal.

Artigo 17.º
[…]

1.  […].

2.  […].

3.   Os critérios de graduação do montante do subsídio a atribuir,
o critério de acessibilidade e o critério populacional são
definidos através de diploma ministerial do Ministro da
Administração Estatal.

Artigo 22.º
[…]

1.   […].

2. O PNDS pode ser sujeito a outras auditorias externas a
determinar por despacho do Ministro da Administração
Estatal.”

Artigo 3.º
Norma revogatória

É revogada a alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º
8/2013, de 26 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 30/2015,
de 26 de agosto.

Artigo 4.º
Republicação do Decreto-Lei n.º 8/2013, de 26 de junho

O Decreto-Lei n.º 8/2013, de 26 de junho, com a redação atual
e as necessárias correções gramaticais e de legística, é
republicado em anexo ao presente diploma, do qual faz parte
integrante.

Artigo 5.º
Entrada em vigor

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

Aprovado em Conselho de Ministros em 1 de setembro de
2021.

O Primeiro-Ministro,

_______________
Taur Matan Ruak

O Ministro da Administração Estatal,

______________________
Miguel Pereira de Carvalho

Promulgado em 11.10.2021

Publique-se.

O Presidente da República,

____________________
Francisco Guterres Lú Olo

ANEXO
(a que se refere o artigo 4.º)

Decreto-Lei n.º 8/2013
de 26 de junho

Regime Geral do Programa Nacional de Desenvolvimento
dos Sucos (PNDS)

O Programa do V Governo Constitucional veio dar
continuidade aos programas iniciados pelo IV Governo
Constitucional e ao Plano Estratégico de Desenvolvimento
Nacional (2011-2030), dando, desta forma, seguimento à
Resolução do Governo n.º 1/2012, de 25 de janeiro, que criou a
Comissão de Coordenação Interministerial para coordenar,
monitorizar e avaliar a implementação de um Mecanismo
Nacional para acelerar o Desenvolvimento Comunitário e um
Grupo Técnico de Trabalho Interministerial de apoio.

Esta iniciativa traduz a vontade política de estabelecer uma
maior ligação do Governo aos Sucos, complementando os
diferentes planos de desenvolvimento. Concretizando, desta
forma, os objetivos do Governo, no quadro de uma estratégia
de desenvolvimento sustentável, de promoção do bem-estar
social e económico e da qualidade de vida da população e de
promoção da coesão económica e social, através da
participação da comunidade no seu próprio desenvolvimento.
O cumprimento destas finalidades justifica a concessão de
apoios financeiros por parte do Governo a entidades que
prestem serviços de interesse geral.

Neste contexto, é criado o Regime geral do Programa Nacional
de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) com duração inicial
de oito anos e um investimento estimado em US$ 300 milhões
de dólares. Nos primeiros anos de implementação, cada Suco
receberá um subsídio de cerca de US$ 50.000, verba esta que
poderá ser progressivamente aumentada em anos
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subsequentes até um montante médio de US$ 75.000. Estes
subsídios serão atribuídos diretamente aos Sucos para a
execução de projetos de pequenas infraestruturas, previamente
identificados como prioritários pela comunidade local.

O Governo, através do Ministério da Administração Estatal,
ficará responsável pela formação inicial de equipas de
profissionais de forma a permitir a sua adequada intervenção
na implementação do Regime geral do Programa, ficando ainda
responsável, através do Secretariado Técnico de Apoio ao
Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos, pela sua
supervisão e acompanhamento.

Assim,

O Governo decreta, nos termos do n.º 3 do artigo 115.º e da
alínea d) do artigo 116.º da Constituição da República, para
valer como lei, o seguinte:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma define o Regime Geral do Programa
Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS), estabele-
cendo os seus princípios orientadores e condições de
execução.

Artigo 2.º
Natureza e organização

1.  A coordenação e a gestão do PNDS incumbem a um
Secretariado Técnico dependente do Ministro da
Administração Estatal.

2.  O Secretariado Técnico do PNDS é representado:

a) A nível municipal, pelo Serviço Municipal de
Planeamento e Desenvolvimento Integrado da
Administração Municipal;

b) A nível de posto administrativo, pelo Serviço Local de
Planeamento e Desenvolvimento da Administração do
Posto Administrativo.

3.    Ao nível dos Sucos, estabelecem-se Estruturas de Suco do
PNDS, que asseguram a participação das populações locais
na identificação, acompanhamento e avaliação dos projetos
de interesse local a serem executados com financiamento
do PNDS.

CAPÍTULO II
OBJETIVOS E PRINCÍPIOS

Artigo 3.º
Objetivos

1.   O PNDS tem como objetivo primordial a melhoria do nível
de vida nos Sucos pela introdução de um mecanismo de
desenvolvimento comunitário que complementa outros
programas.

2.   São, em especial, objetivos do PNDS:

a) Promoção de mecanismos que visam estabelecer maior
proximidade entre o Governo e os Sucos;

b) Fomentar  a participação da população no
desenvolvimento das suas comunidades;

c) Criação de postos de trabalho pelo estímulo da iniciativa
local para a construção e manutenção de pequenas
infraestruturas.

Artigo 4.º
Princípios orientadores

O planeamento, gestão e implementação do regime geral do
PNDS orienta-se segundo os seguintes princípios:

a) Participação, gestão e responsabilização das
comunidades, pelo processo de planeamento e
implementação do programa;

b) Aprendizagem participativa, através da intervenção
direta da comunidade na execução das atividades do
programa;

c) Transparência, pela disseminação de informação sobre
as escolhas e decisões do programa;

d) Responsabilização, pela definição das competências e
atribuições dos diferentes intervenientes no programa;

e) Redução da pobreza, pela criação de postos de trabalho
e aumento do rendimento dos agregados familiares;

f) Igualdade de género, pela garantia da participação
igualitária nos processos de decisão, mediante o
estabelecimento de uma percentagem de participação
feminina de 40% em todas as fases do programa;

g) Inclusão social, pelo desenvolvimento de um conjunto
de meios e ações que combatem a exclusão de
determinados grupos sociais, incluindo os portadores
de deficiência;

h) Salvaguardas ambientais, pelo respeito pelo
cumprimento das normas e dos princípios orientadores
em matéria ambiental.

CAPÍTULO III
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Artigo 5.º
Secretariado Técnico do PNDS

1.  O Secretariado Técnico é o serviço responsável pela
execução do PNDS, nomeadamente o seu planeamento,
implementação, gestão e coordenação.

2.  O Secretariado Técnico integra as seguintes unidades:

a) Unidade de Gestão Administrativa;
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b) Unidade de Gestão Operacional.

3.  O Secretariado Técnico do PNDS é dirigido por um Diretor
Nacional.

4.  O Ministro da Administração Estatal aprova por diploma
ministerial a estrutura orgânico-funcional do Secretariado
Técnico do PNDS.

Artigo 6.º
Atribuições

São atribuições do Secretariado Técnico:

a) Definir os eixos programáticos do PNDS;

b) Propor, sugerir e apresentar a política e projetos de
regulamentação necessários ao desenvolvimento das
atividades do PNDS;

c) Criar, desenvolver e manter um Sistema de Informação
de Gestão (SIG) que permita recolher, analisar e
disseminar dados e informações relativos ao PNDS;

d) Elaborar relatórios periódicos de ação e avaliação de
impacto;

e) Desenvolver análises, consultas e estudos;

f) Assegurar a boa execução orçamental e financeira das
verbas alocadas ao PNDS;

g) Preparar  o plano de ação anual e respetiva
orçamentação;

h) Assegurar, em coordenação com o serviço relevante
do Ministério da Administração Estatal e com a
Comissão da Função Pública, a gestão dos recursos
humanos do pessoal afeto ao PNDS;

i) Assegurar a coerência e articulação das políticas e
medidas adotadas no PNDS com as dos demais
programas de desenvolvimento;

j) Prestar apoio administrativo e logístico ao PNDS;

k) Criar e manter um sistema de gestão de bens e
equipamentos afetos ao PNDS;

l) Zelar pela qualidade da construção e reparação dos
projetos de pequenas infraestruturas desenvolvidas
pela comunidade;

m) Desenvolver estratégias de divulgação e informação
do PNDS, em coordenação com entidade relevante do
Ministério da Administração Estatal;

n) Apresentar relatórios de atividades trimestrais às
entidades relevantes;

o) Quaisquer outras que lhe forem legalmente atribuídas.

Artigo 7.º
Unidade de Gestão Administrativa

1.  A Unidade de Gestão Administrativa do Secretariado
Técnico é responsável por assegurar o apoio técnico e
administrativo na área das finanças e administração geral,
recursos humanos, formação e gestão documental e
patrimonial.

2.  A Unidade de Gestão Administrativa desenvolve as
seguintes funções:

a) Prestar apoio administrativo geral e de logística;

b) Elaborar  o plano de ação anual e respetiva
orçamentação,

c) Monitorizar a gestão financeira do PNDS, orientar a
contabilidade e supervisionar a sua escrituração;

d) Implementar um sistema de gestão de equipamentos
alocados ao PNDS;

e) Preparar as medidas que promovam a aplicação
integrada e coordenada das atividades do PNDS com
outros programas de desenvolvimento;

f) Gerir os recursos humanos afetos ao PNDS em
coordenação com a entidade relevante do Ministério
da Administração Estatal e com a Comissão da Função
Pública;

g) Organizar os materiais e programas de formação
relativos ao PNDS;

h) Quaisquer outras que forem determinadas pelo Diretor
Nacional.

Artigo 8.º
Unidade de Gestão Operacional

1.   A Unidade de Gestão Operacional do Secretariado Técnico
é responsável por assegurar o apoio técnico para a boa
execução do PNDS, para criação de sistemas de informação
de gestão, elaboração de relatórios, análises e
desenvolvimento de estratégias de divulgação na
comunicação social.

2.  A Unidade de Gestão Operacional desenvolve as seguintes
funções:

a) Zelar pelo cumprimento das disposições programáticas
do PNDS;

b) Criar, desenvolver e manter um Sistema de Informação
de Gestão (SIG) que permita recolher, analisar e
disseminar dados e informações relativos ao PNDS;

c) Garantir a aplicação dos padrões de qualidade dos
materiais e da construção ou reconstrução dos
pequenos projetos de infraestruturas desenvolvidos
pelas Estruturas de Suco do PNDS, nos termos da
legislação aplicável e dos regulamentos do programa;
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d) Preparar relatórios periódicos e notas informativas sobre
a execução do PNDS;

e) Elaborar análises, consultas e estudos;

f) Desenvolver, em coordenação com a entidade relevante
do Ministério da Administração Estatal, produtos para
as ações de informação e divulgação do PNDS;

g) Quaisquer outras que forem determinadas pelo Diretor
Nacional.

Artigo 9.º
Serviços desconcentrados

1. Os Serviços Municipais de Planeamento e Desenvolvimento
Integrado e os Serviços Locais de Planeamento e
Desenvolvimento das Administrações de Postos
Administrativos velam pela boa execução do PNDS ao nível
das respetivas circunscrições administrativas e pela sua
articulação com as demais políticas e programas
governamentais.

2. Incumbe aos Serviços Municipais de Planeamento e
Desenvolvimento Integrado e aos Serviços Locais de
Planeamento e Desenvolvimento das Administrações de
Postos Administrativos assegurar o apoio técnico
necessário às atividades das Estruturas de Suco do PNDS.

Artigo 10.º
Estruturas de Suco

1.  As Estruturas de Suco do PNDS são responsáveis pela
execução do PNDS nos respetivos sucos e aldeias, sendo
constituídas por:

a)  Comité de Planeamento e Responsabilização (CPR);

b)  Equipa de Implementação do Programa (EIP);

c)  Revogada;

d)  Equipa de Facilitadores (EF).

2.  O Ministro da Administração Estatal aprova por diploma
ministerial as regras de organização, funcionamento e
designação dos representantes das Estruturas de Suco do
PNDS.

CAPÍTULO IV
EXECUÇÃO DO PNDS

Artigo 11.º
Tipos de projetos

1.  O PNDS subsidia projetos de pequenas infraestruturas de
valor médio de cerca de US$ 50.000, verba esta que poderá
ser progressivamente aumentada em anos subsequentes
até um montante médio de US$ 75.000, que a comunidade
local identifique como prioritários e que, devido à sua

simplicidade, a comunidade tenha capacidade para
implementar.

2.  A partir do terceiro ano de implementação do PNDS podem
ser subsidiados projetos plurianuais e projetos que
envolvam a participação de mais do que uma Estrutura de
Suco do PNDS.

3.  Sem prejuízo dos valores estabelecidos no n.º 1, quando os
projetos subsidiados incluírem o projeto de habitação
social, o valor máximo da verba, anualmente, é de US$
125.000.

4.  O valor estabelecido no número anterior é atribuído até a
conclusão do projeto de habitação social.

Artigo 12.º
Coordenação política e coordenação técnica

1.  Incumbe aos Ministros da Administração Estatal e do
Planeamento e Investimento Estratégico, sob proposta da
Comissão de Revisão Técnica de Projetos, aprovar, por
despacho conjunto, os projetos a executar no âmbito do
PNDS, bem como os respetivos orçamentos.

2.  A Comissão de Revisão Técnica de Projetos é o órgão
responsável pela análise e avaliação dos projetos a executar
e executados no âmbito do PNDS, incumbindo-lhe:

a) Estudar as propostas de projetos apresentadas pelos
Administradores Municipais para financiamento pelo
PNDS e avaliar a sua viabilidade, oportunidade,
utilidade e complementaridade face a outros programas
governamentais;

b) Propor aos membros do Governo identificados no
número anterior os projetos a executar anualmente no
âmbito do PNDS, bem como os respetivos orçamentos
e calendários de execução;

c) Formular e apresentar aos membros do Governo
identificados no número anterior  um parecer
fundamentado acerca do cumprimento dos contratos
de concessão de subsídios celebrados no âmbito do
PNDS;

d) Desempenhar as demais funções que lhe sejam
determinadas pelos membros do Governo identificados
no número anterior.

3.   A Comissão de Revisão Técnica de Projetos é composta
pelo:

a)  Vice-Ministro da Administração Estatal, que preside;

b)  Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento Nacional;

c)  Diretor-Geral da Descentralização Administrativa;

d)  Diretor Nacional do Secretariado Técnico do PNDS.

4.   Os Administradores Municipais remetem à Comissão de
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Revisão Técnica de Projetos as propostas de projetos a
financiar no âmbito do PNDS devidamente fundamentadas,
orçamentadas e instruídas com os pareceres da Comissão
de Coordenação de Serviços Municipais e das Assembleias
de Posto Administrativo, instaladas nos respetivos
municípios.

Artigo 13.º
Planeamento e execução do PNDS

Os processos de planeamento, a seleção, a apresentação, a
verificação e a formalização dos projetos a subsidiar no âmbito
do PNDS, bem como a respetiva execução, incluindo a definição
de processos de responsabilização, acompanhamento e
manutenção das pequenas infraestruturas, são regulamentados
por diploma ministerial do Ministro da Administração Estatal.

CAPÍTULO  V
DISPOSIÇÕES  FINANCEIRAS

Artigo 14.º
Financiamento

1.  O PNDS é subsidiado pelo Orçamento Geral do Estado
através de dotação inscrita no Ministério da Administração
Estatal na rubrica de transferências públicas.

2. O PNDS pode ainda ser subsidiado pela comunidade local e
pelos parceiros de desenvolvimento.

Artigo 15.º
Subsídios

1.   Os subsídios a conceder no âmbito do PNDS têm a natureza
de subvenções públicas, seguindo o regime geral em vigor
e as disposições especiais previstas no presente decreto-
lei.

2.  Os subsídios do PNDS assumem a forma de:

a) Subsídio operacional, o que se destina às despesas
correntes inerentes à preparação, execução,
monitorização e avaliação do PNDS e à formação das
equipas locais;

b) Subsídio de infraestruturas, o que se destina à compra
de materiais de construção, pagamento de serviços e
incentivos à participação da comunidade na construção
de pequenas infraestruturas e outras inerentes à
construção.

Artigo 16.º
Pagamento e calendarização dos subsídios

1.  Os subsídios são efetuados por transferência bancária
diretamente a favor da conta bancária das Estruturas de
Suco do PNDS.

2.  O pagamento dos subsídios obedece à seguinte calen-
darização:

a) Subsídio operacional entre 10% e 14% do total do
subsídio a atribuir, mediante a celebração do contrato
de concessão de subvenções públicas;

b) Primeira tranche do subsídio de infraestruturas no valor
correspondente a 75% do custo total do projeto
aprovado, mediante apresentação dos respetivos
documentos;

c) Segunda tranche do subsídio de infraestruturas
correspondente aos restantes 25% após ter sido
executada 40% da primeira tranche, mediante
submissão ao Ministério da Administração Estatal do
relatório de despesa efetuada.

3.  O processamento dos subsídios segue o disposto neste
decreto-lei e legislação complementar.

Artigo 17.º
Valor dos subsídios

1.   Excetuando as Estruturas de Suco do PNDS no município
de Díli, o valor dos subsídios a atribuir às demais Estruturas
de Suco é calculado com base nos seguintes critérios:

a)  Critério populacional: um subsídio entre US$ 40.000.00
e US$ 55.000 é atribuído com base na população do
Suco;

b)  Critério de acessibilidade: um subsídio entre zero e US$
15.000 é atribuído com base na classificação da
localidade relativamente ao centro administrativo do
município.

2.   Às Estruturas de Suco do município de Díli corresponde
um subsídio fixo, salvo para os postos administrativos de
Metinaro e Ataúro, em que se aplicam os critérios descritos
no n.º 1.

3.  Os critérios de graduação do montante do subsídio a atribuir,
o critério de acessibilidade e o critério populacional são
definidos através de diploma ministerial do Ministro da
Administração Estatal.

Artigo 18.º
Contrato de concessão de subsídios

O contrato de concessão de subsídios é celebrado entre as
Estruturas de Suco do PNDS e o Ministério da Administração
Estatal.

Artigo 19.º
Perda do subsídio

1.  A perda do subsídio ocorre nos seguintes casos:

a)  Incumprimento das obrigações legais e contratuais;

b)  Prestação de informações falsas;

c)   Recusa de prestação de informações sobre a execução
do PNDS;
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d) Desvio ou utilização indevida dos subsídios atribuídos.

2.  Sem prejuízo, conforme o caso, do respetivo processo
disciplinar ou contencioso, a perda do subsídio implica:

a) A impossibilidade de as Estruturas de Suco
apresentarem outros projetos nos dois anos
subsequentes;

b) Redução do valor dos subsídios a atribuir ou adiamento
no ano subsequente;

c) Afastamento do responsável do cargo ocupado.

3.Da decisão relativa à perda do subsídio cabe recurso
contencioso nos termos legais.

Artigo 20.º
Gestão financeira

1.   As transferências a título de subvenção a partir de dotações
do Ministério da tutela estão sujeitas ao regime de gestão
financeira estipulado na Lei n.º 13/2009, de 21 de outubro.

2.  A supervisão e a fiscalização financeira da execução das
subvenções públicas atribuídas às Estruturas de Suco
seguem o regime previsto no Decreto do Governo n.º 1/
2009, de 18 de fevereiro.

Artigo 21.º
Aprovisionamento

1.  Os projetos de pequenas infraestruturas seguem o seguinte
regime especial de aprovisionamento previsto neste
diploma, atendendo:

a) Ao caráter de menor complexidade das obras;

b) Ao reduzido valor;

c) À implementação direta pela comunidade.

2. O Presidente do Comité de Planeamento e Responsabilização
da estrutura de Suco do PNDS é competente para aprovar
o procedimento de aprovisionamento do PNDS, após
assinatura do contrato de concessão de subsídios.

3.  Nos termos e condições do disposto no presente decreto-
lei, os procedimentos de aprovisionamento podem ser dos
tipos seguintes:

a) Em procedimentos de aprovisionamento de valor até
US$ 3.000, é usado aprovisionamento por ajuste direto;

b) Em procedimentos de aprovisionamento de valor
superior a US$ 3.000, é usado o aprovisionamento por
solicitação do mínimo de três cotações.

4.  Subsidiariamente são ainda aplicadas as regras do regime
geral de aprovisionamento do Estado.

Artigo 22.º
Auditoria

1.  O Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna do Ministério
da Administração Estatal é responsável pela auditoria no
âmbito do PNDS, sem prejuízo da competência da
Inspeção-Geral do Estado e da Câmara de Contas do
Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas nos
termos da Lei n.º 9/2011, de 17 de agosto.

2.  O PNDS pode ser sujeito a outras auditorias externas a
determinar por despacho do Ministro da Administração
Estatal.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 23.º
Formação

O PNDS obedece ao princípio da formação participativa, sem
prejuízo de outros tipos de formação aos intervenientes no
programa.

Artigo 24.º
Quadro de pessoal

Com exceção da composição das Estruturas de Suco, o quadro
de pessoal do Secretariado Técnico do PNDS e suas unidades
orgânicas é preenchido nos termos do regime da função
pública.

Artigo 25.º
Projetos de ensaio

1.  O regime geral do PNDS é implementado gradualmente
através da criação de projetos de ensaio em determinados
Sucos, que permitirá testar a sua viabilidade e ajustar a sua
execução.

2.  A execução dos projetos de ensaio implica a transferência
da totalidade do subsídio de infraestrutura previsto numa
única tranche.

3. A entrada em vigor deste decreto-lei não prejudica a execução
dos projetos de ensaio em curso ou a iniciar.

Artigo 26.º
Revisão periódica

O PNDS fica sujeito a revisões periódicas de forma a reajustar
o seu conteúdo programático aos aspetos identificados nos
relatórios de implementação.
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Artigo 27.º
Comissão de Coordenação Interministerial e GrupoTécnico de Trabalho Interministerial

A Comissão de Coordenação Interministerial e o Grupo Técnico de Trabalho Interministerial criados pela Resolução do Governo
n.º 1/2012, de 25 de janeiro, têm natureza temporária, devendo subsistir enquanto perdurar o PNDS.

Artigo 28.º
Logótipo

1.  O PNDS dispõe de um logótipo a utilizar pelas entidades que nele participam.

2.  O logótipo e a descrição, bem como as condições para a sua utilização, são reguladas por diploma ministerial do Ministro da
Administração Estatal.

Artigo 29.º
Regulamentação complementar

O Ministro da Administração Estatal aprova, por diploma ministerial, em coordenação com as demais entidades competentes,
quando as haja, as medidas necessárias à concretização e desenvolvimento das normas constantes do presente decreto-lei.

Artigo 30.º
Entrada em vigor

Este decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal da República.

Aprovado em Conselho de Ministros em 23 de abril de 2013.

O Primeiro-Ministro,

____________________
Kay Rala Xanana Gusmão

O Ministro da Administração Estatal,

_____________________
Jorge da Conceição Teme

Promulgado em  20/06/2013.

Publique-se.

O Presidente da República,

______________
Taur Matan Ruak
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DIPLOMA  MINISTERIAL  N.º 72 /2021

de 13 de Outubro

PRIMEIRA  ALTERAÇÃO  DE  DIPLOMA  MINISTERIAL
N.º 44/2019, DE 18  DE  SETEMBRO ORGÂNICA  DA

DIREÇÃO-GERAL  DA  DESCENTRALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

Considerando que o Decreto-lei n.º 11/2019, de 14 de junho,
alterado pelo Decreto-lei n.º 53/2020, de 28 de outubro, que
estabelece a estrutura orgânica do Ministério da Administração
Estatal;

Considerando que aquela alteração leva a uma mudança nas
direções de serviços que estão sob a tutela da Direção-Geral
da Descentralização Administrativa, nomeadamente a
transferência da Direção Nacional de Apoio à Administração
de Suco e da Direção Nacional do Planeamento de
Desenvolvimento Integrado Municipal, para a Direção-Geral
do Desenvolvimento Rural, sendo, por isso, necessário a
revogação dos artigos 38.º a 55.º;

Considerando a necessidade de fusão das competências do
Departamento da Administração Local, com aquelas previstas
para o Departamento de Edificação de Serviços Municipais,
que será extinto;

Considerando a necessidade de criação de um Departamento
de Higiene e Segurança no Trabalho, na Direção Nacional da
Modernização e Formação da Administração Local, elencando
as novas competências administrativas;

Assim,

O Governo, pelo Ministro da Administração Estatal ao abrigo
do preceituado no n.º 1 do Artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 14/
2018, de 17 de Agosto, alterado pelo Decreto-lei n.º 20/2020, de
28 de maio e Decreto-lei n.º 27/2020, de 19 de junho, conjugado
com o disposto no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 11/2019, de 14
de Junho, alterado pelo Decreto-lei n.º 53/2020, de 28 de
outubro, e com a redação contida no Artigo 3.º, n.º 2., e no
Artigo 4.º, ambos do Decreto-Lei n.º 25/2016, de 29 de Junho,
manda emitir o presente diploma ministerial que se rege pelos
seguintes capítulos:

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma aprova a primeira alteração ao Diploma
Ministerial n.º 44/2019, de 18 de setembro, que aprovou a
Orgânica da Direção-Geral da Descentralização Administrativa.

Artigo 2.º
Alteração ao Diploma Ministerial n.º 44/2019, de 18 de

setembro

Os artigos 2.º, 21.º, 29.º e 30.º passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 2.º
[…]

A Direção-Geral da Descentralização Administrativa é o serviço
central do Ministério da Administração Estatal que, na
dependência do Ministro, assegura o apoio técnico e
administrativo aos órgãos e serviços deste departamento
governamental nos domínios da instalação dos órgãos do
poder local, da descentralização administrativa, da descon-
centração administrativa, do apoio à gestão administrativa das
autoridades e das administrações municipais, da modernização
da administração local, da formação da administração local e
da promoção da higiene e da organização urbana.”

“Artigo 21.º
[…]

[…]

a) Departamento da Administração Local, chefiado por
um Chefe de Departamento que coadjuva o Diretor
Nacional nas seguintes áreas de competência:

1.    […]

2.    […]

3.    […]

4.    Recolher dados e informações sobre o estado de conserva-
ção dos imóveis em que se encontrem instalados serviços
das autoridades municipais ou das administrações
municipais e produzir periodicamente relatórios sobre esta
matéria.

5.  Organizar os processos de candidatura de obras de re-
qualificação de imóveis degradados, em que se encontrem
instalados serviços das autoridades municipais ou das
administrações municipais, a financiamento público.

6.  Organizar os processos de obtenção de financiamento
público para a construção de edifícios que se revelem
necessários para a instalação dos órgãos ou serviços da
administração local.

7.  [anterior n.º 4]”

b) […]

c) […]

“Artigo 29.º
[…]

A Direção Nacional da Modernização e Formação da
Administração Local funciona com o apoio de três
departamentos, dois pontos focais e de mais funcionários
públicos aí destacados, incluindo um ou dois agentes da
Administração Pública contratados a Termo Certo,
dependentemente, das necessidades da Direção, mediante
proposta fundamentada da respetiva Diretora Nacional ao
Diretor Geral da Descentralização Administrativa a que ela
depende hierarquicamente, nos termos da lei.”
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“Artigo 30.º
[…]

[…]

a) Departamento de Higiene e Segurança no Trabalho,
chefiado por um Chefe de Departamento que coadjuva
a Diretora Nacional nas seguintes áreas de competência:

1.   Recolher dados e informações para planear a prevenção de
riscos e acidentes, integrando, a todos os níveis e para o
conjunto das atividades do Ministério, a avaliação dos
riscos e as respetivas medidas de prevenção;

2.   Proceder à avaliação dos riscos, elaborando os respetivos
relatórios;

3.  Participar na elaboração do plano de emergência interno,
incluindo os planos específicos de combate a incêndios,
evacuação de instalações e primeiros socorros;

4.   Coordenar as medidas a adotar em caso de perigo grave e
iminente;

5.  Vigiar as condições de trabalho de trabalhadores em
situações mais vulneráveis;

6.   Conceber e desenvolver o programa de informação para a
promoção da higiene e segurança no trabalho, promovendo
a integração das medidas de prevenção nos sistemas de
informação e comunicação da empresa;

7. Conceber e desenvolver o programa de formação para a
promoção da higiene e segurança no trabalho;

8.  Assegurar ou acompanhar a execução das medidas de
prevenção, promovendo a sua eficiência e
operacionalidade;

9.   Recolher e organizar elementos estatísticos relativos à
segurança e à saúde no trabalho.

10. Realizar as demais tarefas ou atividades que lhe sejam
cometidas por lei, regulamento ou determinação superior.”

b) […]

c) […]

Artigo 3.º
Revogações ao Diploma Ministerial n.º 44/2019, de 18 de

setembro

São revogados os artigos 38.º a 55.º

Artigo 4.º
Alteração sistemática do Diploma Ministerial n.º 44/2019,

de 18 de setembro

O Diploma Ministerial n.º 44/2019, de 18 de setembro

Capítulo I Disposições Gerais

Capítulo II Gabinete do Diretor-Geral da
                                      Descentralização Administrativa

Capítulo III Secretariado de Apoio à Instalação de
                                      Municípios

Capítulo IV             Direção Nacional da Administração
Local

Capítulo V Direção Nacional da Modernização e
                                      Formação da Administração Local

Capítulo VI [revogado]

Capítulo VII [revogado]

Capítulo VIII Direção Nacional da Organização Urbana

Capítulo IX Disposições Finais

Artigo 5.º
Republicação do Diploma Ministerial n.º 44/2019, de 18 de

setembro

O Diploma Ministerial n.º 44/2019, de 18 de setembro, é
republicado em anexo ao presente diploma, do qual faz parte
integrante para todos os efeitos legais.

Artigo 6.º
Entrada em vigor

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

Anexo:
(a que se refere o artigo 5.º)

DIPLOMA  MINISTERIAL  N. º44 /2019

 de 18 de Setembro

ORGÂNICA  DA  DIREÇÃO-GERAL   DA
DESCENTRALIZAÇÃO   ADMINISTRATIVA

A Orgânica do Ministério da Administração Estatal aprovada
pelo Decreto-Lei n.º 11/2019, de 14 de Junho não contempla o
regime dos cargos de chefia dos departamentos. Contudo, há
necessidade de criar os cargos de chefia dos departamentos
estruturados junto às Direções Nacionais que dependem,
hierarquicamente, neste contexto, da Direção-Geral da
Descentralização Administrativa conforme o emanado do
Artigo 26.º,Serviços da direção-geral conjugado com o previsto
no Artigo 33.º,Direção de serviços : n.º 3, ambos do Decreto-
Lei n.º 11/2019, de 14 de Junho, em que se afirma que os
diretores nacionais, cujos serviços se encontram, subordina-
damente, estruturados à Direção-Geral da Descentralização
Administrativa, estes, no exercício das suas funções,
respondem perante o Diretor-geral da Descentralização
Administrativa.
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A Direção-geral da Descentralização Administrativa sendo um
dos serviços centrais do Ministério da Administração Estatal
no âmbito da administração direta do Estado deve funcionar
de acordo com o estipulado no Artigo 55.º: “Regulamentação”,
do diploma legal acima referido. E para se revelar serviço
estruturado com bom funcionamento, torna-se imperativo a
criação dos departamentos de cada direção nacional
respeitando o disposto no Artigo 3.º: n.º 2. “Os cargos de
chefia são aprovados por diploma ministerial e limitam-se a um
máximo de três departamentos por direção nacional” em
articulação com o disposto no Artigo 4.º: n.º 1.: alínea c) Parecer
da Comissão da Função Pública”, significa que a criação de
chefia dos departamentos sujeita-se ao pronunciamento
jurídico da Comissão da Função Pública com base no emanado
dos Artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 25/ 2016, de 29 de
Junho.

Neste âmbito, a indispensabilidade da criação de cargos de
chefia, nomeadamente os chefes dos departamentos é de facto
algo inquestionável, tendo em conta a sua existência ajudará a
diminuir o peso da responsabilidade assumida pelo diretor
nacional, responsável pela execução dos serviços técnicos
quotidianos cuja complexidade é considerada maior com a
evolução do tempo.

Assim,

O Vice-Ministro e Ministro Interino da Administração Estatal
ao abrigo do preceituado no n.º 1 do Artigo 20.º do Decreto-
Lei n.º 14/2018, de 17 de Agosto conjugado com o disposto no
Artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 11/2019, de 14 de Junho e com a
redação contida no Artigo 3.º, n.º 2., e no Artigo 4.º, ambos do
Decreto-Lei n.º 25/2016, de 29 de Junho, manda emitir o presente
diploma ministerial que se rege pelos seguintes capítulos:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Objeto

O presente Diploma Ministerial aprova a orgânica da Direção-
Geral da Descentralização Administrativa e a criação de
departamentos por direção nacional.

Artigo 2.º
Definição

A Direção-Geral da Descentralização Administrativa é o serviço
central do Ministério da Administração Estatal que, na
dependência do Ministro, assegura o apoio técnico e
administrativo aos órgãos e serviços deste departamento
governamental nos domínios da instalação dos órgãos do
poder local,  da descentralização administrativa, da
desconcentração administrativa, do apoio à gestão
administrativa das autoridades e das administrações
municipais, da modernização da administração local, da
formação da administração local e da promoção da higiene e
da organização urbana.

CAPÍTULO  II
GABINETE  DO  DIRETOR  GERAL  DA

DESCENTRALIZAÇÃO   ADMINISTRATIVA

Artigo 3.º
Estrutura organizacional e funcional

O Gabinete do Diretor Geral de Descentralização Administrativa
não prevê estrutura de subordinação direta, para além dos
serviços a nível de Direção Nacional. Portanto, não pode haver
ou ser criado departamento na estrutura organizacional e
funcional do Gabinete do Diretor Geral.

Artigo 4.º
Funcionamento do gabinete

Para os efeitos do seu normal e bom funcionamento, em termos
de instrumentos de apoio, o Governante da Tutela, o Vice-
Ministro e Ministro Interino destaca apoio ao Diretor Geral de
acordo com a sua proposta que consta das necessidades
administrativas de apoio direto à pessoa do Diretor-Geral.

Artigo 5.º
Apoio técnico administrativo

O Diretor Geral da Descentralização Administrativa no âmbito
das suas funções quotidianas é assistido, pelo menos, pelos 5
a 6 funcionários de mérito reconhecido com as seguintes
tarefas de acordo com a estrutura do Gabinete do Diretor Geral,
prevista no Anexo 1 do presente diploma.

Artigo 6.º
Secretariado

Secretária, pessoa escolhida pelo Diretor Geral e proposta por
ele ao Ministro para a aprovação, tendo em conta a posição de
secretária ser uma posição com direito à um montante acrescido
ao seu salário básico, conforme manda a legislação vigente da
Função Pública.

Artigo 7.º
Instrumentos de apoio

Segue-se depois da Secretária, os instrumentos de apoio,
designados encarregados nas áreas de:

a)  Finanças e Contabilidade

b)  Logística e Património

c)  Recursos Humanos

d)  Assuntos Municipais

e)  Atendimento Público

Artigo 8.º
Respeito pelas competências diretivas

A existência dos instrumentos de apoio acima citados não
pode prejudicar ou diminuir as competências que a Lei confere
aos serviços das Direções Nacionais competentes nas áreas
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de finanças e contabilidade; da logística e património; e de
administração e recursos humanos;

Artigo 9.º
Contrato a termo certo

O Gabinete do Diretor Geral de Descentralização Administrativa
através do respetivo dirigente pode ainda solicitar a aprovação,
mediante proposta fundamentada, do Ministro da Pasta da
Administração Estatal, a adicional contratação a Termo Certo,
no mínimo de um agente, e máximo de dois, evitando despesas
em excesso e duplas tarefas.

Artigo 10.º
Interdição de excesso de recursos humanos

O número de quadros ou de recursos humanos em funções no
Gabinete do Diretor Geral não pode exceder ao número existente
nas Direções Nacionais na sua tutela. O mesmo limita-se de
acordo com os serviços de assistência direta estipulados nos
Artigos 5. °, 6. °, 7. ° e 9. ° acima, e o ilustrado na sua estrutura
orgânica prevista no Anexo 1.

CAPÍTULO III
SECRETARIADO  DE  APOIO À  INSTALAÇÃO DE

MUNICÍPIOS

Estrutura organizacional e funcional
Artigo 11.º

O Secretariado de Apoio à Instalação de Municípios, serviços
subordinados da Direção-Geral da Descentralização
Administrativa, funciona com o apoio de três departamentos,
dois pontos focais e de mais funcionários públicos aí
destacados, incluindo um ou dois agentes da Administração
Pública contratados a Termo Certo, dependentemente, das
necessidades do Secretariado, mediante proposta
fundamentada do respetivo Diretor Nacional ao Diretor Geral
da Descentralização Administrativa a que ele depende
hierarquicamente, nos termos da lei.

Artigo 12.º
Departamentos

O Secretariado de Apoio à Instalação de Municípios é dirigido
por um Diretor Nacional e coadjuvado por três Chefes de
Departamento para cada área de competência, conforme o
abaixo descrito:

a)   Departamento da Política e Legislação, chefiado por
um Chefe de Departamento que coadjuva o Diretor
Nacional nas seguintes áreas de competência:

1. Realizar os estudos e as consultas necessárias para a
formulação da política de descentralização administrativa
territorial.

2. Realizar os estudos e as consultas necessárias para a
formulação dos projetos de legislação e dos regulamentos
necessários para a execução dos programas de
desconcentração administrativa territorial e da política de
descentralização administrativa territorial.

3.  Recolher os dados e as informações necessárias à elabora-
ção dos estudos de viabilidade e de capacidades dos
municípios, para a instalação dos órgãos do poder local.

4 . Realizar as demais tarefas ou atividades que lhe sejam
cometidas por lei, regulamento ou determinação superior.

b) Departamento de Comunicação e Educação Cívica,
chefiado  por um Chefe de Departamento que coadjuva
o Diretor Nacional nas seguintes áreas de competência:

1.  Desenvolver e executar programas de educação cívica com
vista ao esclarecimento e formação dos cidadãos para as
questões relacionadas com os processos de desconcen-
tração e de descentralização administrativas territoriais.

2.  Desenvolver e executar um plano de comunicação com
vista à melhoria de perceção pública dos processos de
desconcentração e de descentralização administrativas
territoriais e das alterações que os mesmos comportam em
matéria de funcionamento da administração pública.

3.  Produzir conteúdos formativos e informativos sobre os
processos de desconcentração e descentralização
administrativas territoriais, assegurando a respetiva
divulgação através das novas plataformas de comunicação,
designadamente através das redes sociais.

4.  Produzir os materiais informativos e formativos necessários
para a realização de seminários, conferências, oficinas de
trabalho, palestras e outros eventos de caráter formativo,
apoiando a respetiva organização, quando os mesmos se
subordinem às temáticas da desconcentração ou da
descentralização administrativas territoriais.

5.   Realizar as demais tarefas ou atividades que lhe sejam
cometidas por lei, regulamento ou determinação superior.

c) Departamento de Apoio a Órgão de Consulta Local,
chefiado por um Chefe de Departamento que coadjuva
o Diretor Nacional nas seguintes áreas de competência:

1. Organizar as reuniões de trabalho do grupo técnico
interministerial para a descentralização administrativa e do
grupo técnico permanente, assegurar a documentação das
mesmas e o controlo da assiduidade dos respetivos
membros.

2.   Elaborar os relatórios periódicos das atividades realizadas
pelo grupo técnico interministerial para a descentralização
administrativa e pelo grupo técnico permanente.

3.  Apoiar  os serviços desconcentrados do MAE na
organização das reuniões dos conselhos consultivos
municipais, dos conselhos de coordenação municipal e
das assembleias dos postos administrativos.

4.   Gerir e manter atualizada a base de dados com a identificação
dos conselhos consultivos municipais, dos conselhos de
coordenação municipal e das assembleias dos postos
administrativos.
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5. Realizar as demais tarefas ou atividades que lhe sejam
cometidas por lei, regulamento ou determinação superior

.
Artigo 13.º

Os Chefes dos Departamentos referidos no artigo anterior são
nomeados em comissão de serviço pela Comissão da Função
Pública, nos termos da lei, e diretamente subordinados ao
Diretor Nacional do Secretariado de Apoio à Instalação de
Municípios referido no Artigo 12.º acima.

Artigo 14.º

O Diretor Nacional do Secretariado de Apoio à Instalação de
Municípios, para além de ser coadjuvado por três chefes de
departamento, é também assistido por dois pontos focais,
escolhidos e indicados com base no mérito, respeitando os de
nível superior existente, pelo menos entre 4 e 5 (dos Técnicos
Profissionais) ou pelo menos com base nas experiências e no
grau académico dos mesmos:

1.  Ponto Focal, entidade única sem subordinados, que recebe
e compila as atas das reuniões dos conselhos consultivos
municipais, dos conselhos de coordenação e das
assembleias dos postos administrativos.

2.  Ponto Focal, entidade única e sem subordinados, para a
elaboração de relatórios periódicos sobre as atividades
realizadas pelos conselhos consultivos municipais, pelos
conselhos de coordenação municipal e pelas assembleias
dos postos administrativos.

Artigo 15.º

a)  No exercício das suas funções, os dois Pontos Focais acima
referidos respondem perante o Diretor Nacional e não aos
Chefes dos Departamentos.

b)  O Diretor Nacional destaca apoio logístico a cada um dos
dois Pontos Focais, nomeadamente, espaço, equipamentos
informáticos, uma cadeira e uma secretária/mesa e a
probabilidade de um transporte de duas rodas do Estado.

c) No exercício das suas funções, os dois Pontos Focais
coordenam, entre eles e com os Chefes de Departamento,
nas áreas da sua incumbência e reportam o resultado,
individualmente, ao Diretor Nacional, de forma periódica
segundo as conveniências requeridas.

Artigo 16.º

Quer os três Chefes dos Departamentos ou os dois Pontos
Focais no exercício das suas funções devem assegurar, entre
eles, estreitas coordenações, respeitando a área de
incumbência de cada entidade com o objetivo único de avançar
os serviços do Secretariado e atingir os sucessos e a meta
desejada.

Artigo 17.º

Para o normal funcionamento dos serviços do Secretariado, o

Diretor Nacional competente, desde que a lei o permite, pode
ainda designar, da sua livre escolha, funcionários técnicos
administrativos, permanentes ou contratados, dependente-
mente,  da situação rea l, como tesoureiro  , logístico e  encarre-
gado pela coordenação dos assuntos de recursos humanos
internos à nível do Secretariado de Apoio à Instalação de
Municípios sem prejuízo das competências próprias conferidas
pela lei às Direções Nacionais para as áreas de finanças, logística
e recursos humanos.

Artigo 18.º

Outros assuntos não previstos no presente diploma ministerial,
mas que a lei vigente ainda os permite, o Diretor Nacional
competente avança uma proposta fundamentada ao superior
hierárquico direto para os efeitos tidos por convenientes e
sem prejuízo ao orçamento atribuído.

Artigo 19.º

As restantes descrições de tarefas atribuídas a cada quadro
integrado, funcionário permanente ou contratado, no
Secretariado de Apoio à Instalação de Municípios são da
responsabilidade do dirigente competente, de forma que possa
assegurar o normal e bom funcionamento dos serviços do
Secretariado, dando, assim, relevo ao equilíbrio na execução
das tarefas subordinativas com transparência e
profissionalismo conforme a Deontologia da Administração
Pública moderna exige.

CAPÍTULO IV
DIREÇÃO  NACIONAL  DA   ADMINISTRAÇÃO  LOCAL

Estrutura organizacional e funcional
Artigo 20.º

A Direção Nacional da Administração Local, serviços
subordinados da Direção-Geral da Descentralização
Administrativa, funciona com o apoio de três departamentos,
quatro pontos focais e de mais funcionários públicos aí
destacados, incluindo um ou dois agentes da Administração
Pública contratados a Termo Certo, dependentemente, das
necessidades da Direção, mediante proposta fundamentada
do respetivo Diretor  Nacional ao Diretor Geral da
Descentralização Administrativa a que ele depende
hierarquicamente, nos termos da lei.

Artigo 21.º
Departamentos

A Direção Nacional da Administração Local é dirigida por um
Diretor  Nacional e coadjuvado por três Chefes de
Departamento para cada área de competência, conforme o
abaixo descrito:

a) Departamento da Administração Local, chefiado por
um Chefe de Departamento que coadjuva o Diretor
Nacional nas seguintes áreas de competência:

1.  Promover o cumprimento, por parte das autoridades e das
administrações municipais, das normas legais e
regulamentares conformadoras da atividade destas,
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designadamente através de informação atualizada sobre
as mesmas e sobre a sua evolução.

2.  Estudar, desenvolver e implementar sistemas internos de
gestão administrativa, documental e de recursos humanos
das autoridades municipais e das administrações
municipais.

3.  Prestar apoio técnico, sempre que solicitado, às atividades
de expediente geral realizadas pelas autoridades municipais
e pelas administrações municipais.

4.  Recolher dados e informações sobre o estado de
conservação dos imóveis em que se encontrem instalados
serviços das autoridades municipais ou das administrações
municipais e produzir periodicamente relatórios sobre esta
matéria.

5. Organizar os processos de candidatura de obras de
requalificação de imóveis degradados, em que se encontrem
instalados serviços das autoridades municipais ou das
administrações municipais, a financiamento público.

6. Organizar os processos de obtenção de financiamento
público para a construção de edifícios que se revelem
necessários para a instalação dos órgãos ou serviços da
administração local.

7. Realizar as demais tarefas ou atividades que lhe sejam
cometidas por lei, regulamento ou determinação superior.

b) Departamento de Informação e Comunicação, chefiado
por um Chefe de Departamento que coadjuva o Diretor
Nacional nas seguintes áreas de competência:

1.   Recolher dados e informações para a avaliação da qualidade
dos serviços prestados pelas autoridades municipais e
pelas administrações municipais, tendo por parâmetros a
sua eficiência, eficácia e efetividade e o impacto dos mesmos
para o desenvolvimento sustentável e para a redução da
pobreza.

2.   Assegurar a articulação e a comunicação entre os serviços
da administração central do Estado e as autoridades
municipais e administrações municipais.

3.  Recolher e tratar as informações necessárias sobre o
desempenho dos serviços das autoridades municipais e
das administrações municipais, bem como sobre os níveis
de satisfação das populações relativamente aos serviços
que por estes lhe são prestados.

4. Recolher os dados e as informações que se afigurem
necessários para a elaboração dos instrumentos de gestão
das autoridades municipais e das administrações
municipais.

5. Realizar as demais tarefas ou atividades que lhe sejam
cometidas por lei, regulamento ou determinação superior.

c) Departamento de Assuntos Topógrafos e Mediação de
Disputas Fronteiriças, chefiado por um Chefe de

Departamento que coadjuva o Diretor Nacional nas
seguintes áreas de competência:

1.  Prestar assistência técnica às autoridades municipais e às
administrações municipais para a realização dos
levantamentos topográficos que se afigurem necessários
para a delimitação territorial das circunscrições adminis-
trativas estabelecidas pela lei de divisão administrativa do
território.

2. Mediar as disputas de demarcação das circunscrições
administrativas, em colaboração com órgãos e serviços
públicos ou com as lideranças comunitárias, quando tal se
revelar útil para o processo de mediação.

3. Elaborar a carta administrativa nacional, de acordo com as
circunscrições administrativas previstas na lei de divisão
administrativa do território.

4. Realizar as demais tarefas ou atividades que lhe sejam
cometidas por lei, regulamento ou determinação superior.

Artigo 22.º

Os Chefes dos Departamentos referidos no artigo anterior são
nomeados em comissão de serviço pela Comissão da Função
Pública, nos termos da lei, e diretamente subordinados ao
Diretor Nacional da Administração Local referido no Artigo
20.º acima.

Artigo 23.º

O Diretor Nacional da Administração Local, para além de ser
coadjuvado por três chefes de departamento, é também
assistido por quatro pontos focais, escolhidos e indicados
com base no mérito, respeitando os de nível superior existente,
pelo menos entre 4 e 5 (dos Técnicos Profissionais) ou pelo
menos com base nas experiências e no grau académico dos
mesmos:

1. Ponto Focal, entidade única sem subordinados, para o
procedimento da recolha e tratamento dos dados
socioeconómicos recolhidos nos municípios e postos
administrativos.

2. Ponto Focal, entidade única e sem subordinados, para a
criação, gestão e atualização de base de dados
socioeconómicos recolhidos nos municípios e postos
administrativos.

3. Ponto Focal, entidade única e sem subordinados, para a
produção e promoção pela publicação de brochuras
informativas sobre o perfil geográfico, social, económico e
administrativo dos municípios e dos postos
administrativos.

4.  Ponto Focal, entidade única e sem subordinados, para todos
e quaisquer assuntos relativos à Região Autónoma Especial
de Oé-cusse Ambeno (RAEOA), nomeadamente efetuar a
coordenação com a RAEOA relativa a assuntos
administrativos e património do Estado, linhas das
fronteiras terrestres, desastres naturais, assuntos sociais,
inclusive a coordenação com CONSSANTIL.
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Artigo 24.º

a)  No exercício das suas funções, os quatro Pontos Focais
acima referidos respondem perante o Diretor Nacional e
não aos Chefes dos Departamentos.

b)  O Diretor Nacional destaca apoio logístico a cada um dos
quatro Pontos Focais, nomeadamente, espaço,
equipamentos informáticos, uma cadeira e uma secretária/
mesa e a probabilidade de um transporte de duas rodas do
Estado.

c)  No exercício das suas funções, os quatro Pontos Focais
coordenam, entre eles e com os Chefes de Departamento,
nas áreas da sua incumbência e reportam o resultado,
individualmente, ao Diretor Nacional, de forma periódica
segundo as conveniências requeridas.

Artigo 25.º

Quer os três Chefes dos Departamentos ou os quatro Pontos
Focais no exercício das suas funções devem assegurar, entre
eles, estreitas coordenações, respeitando a área de
incumbência de cada entidade com o objetivo único de avançar
os serviços da Direção Nacional e atingir os sucessos e a meta
desejada.

Artigo 26.º

Para o normal funcionamento dos serviços da Direção Nacional,
o respetivo Diretor Nacional, desde que a lei o permite, pode
ainda designar, da sua livre escolha, funcionários técnicos
administrativos, permanentes ou contratados, dependente-
mente, da situação real, como tesoureiro, logístico e
encarregado pela coordenação dos assuntos de recursos
humanos internos à nível da Direção Nacional da Administração
Local sem prejuízo das competências próprias conferidas pela
lei às Direções Nacionais para as áreas de finanças, logística e
recursos humanos.

Artigo 27.º

Outros assuntos não previstos no presente diploma ministerial,
mas que a lei vigente ainda os permite, o Diretor Nacional
competente avança uma proposta fundamentada ao superior
hierárquico direto para os efeitos tidos por convenientes e
sem prejuízo ao orçamento atribuído.

Artigo 28.º

As restantes descrições de tarefas atribuídas a cada quadro
integrado, funcionário permanente ou contratado, na Direção
Nacional da Administração Local são da responsabilidade do
Diretor Nacional, de forma que possa assegurar o normal e
bom funcionamento dos serviços da Direção, dando, assim,
relevo ao equilíbrio na execução das tarefas subordinativas
com transparência e profissionalismo conforme a Deontologia
da Administração Pública moderna exige.

CAPÍTULO V
DIREÇÃO  NACIONAL  DA  MODERNIZAÇÃO  E

FORMAÇÃO  DA  ADMINISTRAÇÃO  LOCAL

Artigo 29.º
Estrutura organizacional e funcional

A Direção Nacional da Modernização e Formação da
Administração Local funciona com o apoio de três departa-
mentos, dois pontos focais e de mais funcionários públicos aí
destacados, incluindo um ou dois agentes da Administração
Pública contratados a Termo Certo, dependentemente, das
necessidades da Direção, mediante proposta fundamentada
da respetiva Diretora Nacional ao Diretor Geral da Descen-
tralização Administrativa a que ela depende hierarquicamente,
nos termos da lei.

Artigo 30.º
Departamentos

A Direção Nacional da Modernização e Formação da
Administração Local é dirigida por uma Diretora Nacional e
coadjuvada por três Chefes de Departamento para cada área
de competência, conforme o abaixo descrito:

a) Departamento de Higiene e Segurança no Trabalho,
chefiado por um Chefe de Departamento que coadjuva
a Diretora Nacional nas seguintes áreas de competência:

1.  Recolher dados e informações para planear a prevenção de
riscos e acidentes, integrando, a todos os níveis e para o
conjunto das atividades do Ministério, a avaliação dos
riscos e as respetivas medidas de prevenção;

2.   Proceder à avaliação dos riscos, elaborando os respetivos
relatórios;

3.  Participar na elaboração do plano de emergência interno,
incluindo os planos específicos de combate a incêndios,
evacuação de instalações e primeiros socorros;

4.  Coordenar as medidas a adotar em caso de perigo grave e
iminente;

5. Vigiar as condições de trabalho de trabalhadores em
situações mais vulneráveis;

6. Conceber e desenvolver o programa de informação para a
promoção da higiene e segurança no trabalho, promovendo
a integração das medidas de prevenção nos sistemas de
informação e comunicação da empresa;

7. Conceber e desenvolver o programa de formação para a
promoção da higiene e segurança no trabalho;

8.  Assegurar ou acompanhar a execução das medidas de
prevenção, promovendo a sua eficiência e operacio-
nalidade;

9.  Recolher e organizar elementos estatísticos relativos à
segurança e à saúde no trabalho.
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10. Realizar as demais tarefas ou atividades que lhe sejam
cometidas por lei, regulamento ou determinação superior.

b) Departamento de Simplificação Administrativa e
Desburocratização, chefiado por um Chefe de
Departamento que coadjuva a Diretora Nacional nas
seguintes áreas de competência:

1. Estudar e realizar as consultas necessárias para a
desburocratização dos processos e dos procedimentos
administrativos das autoridades municipais e das
administrações municipais.

2. Desenvolver e executar programas e medidas de
desmaterialização dos processos administrativos que
corram termos pelas autoridades municipais e das
administrações municipais.

3.  Desenvolver e executar programas e medidas que promovam
a acessibilidade dos cidadãos aos serviços das autoridades
e das administrações municipais, nomeadamente através
do recurso às tecnologias da informação e da comunicação.

4. Realizar as demais tarefas ou atividades que lhe sejam
cometidas por lei, regulamento ou determinação superior.

c) Departamento de Formação dos Recursos Humanos
Municipais, chefiado por um Chefe de Departamento
que coadjuva a Diretora Nacional nas seguintes áreas
de competência:

1. Identificar as principais limitações dos recursos humanos
das autoridades municipais e das administrações
municipais, em matéria de competências técnicas.

2. Desenvolver estratégias, programas e medidas de
capacitação dos recursos humanos das autoridades
municipais e das administrações municipais e promover a
sua execução em coordenação com o Instituto Nacional da
Administração Pública e sem prejuízo das competências
de outros órgãos da administração Pública.

3. Promover o estabelecimento de parcerias com órgãos e
organizações, nacionais ou internacionais, para a promoção
da progressiva capacitação dos recursos humanos das
autoridades municipais e das administrações municipais.

4. Realizar as demais tarefas ou atividades que lhe sejam
cometidas por lei, regulamento ou determinação superior.

Artigo 31.º

Os Chefes dos Departamentos referidos no artigo anterior são
nomeados em comissão de serviço pela Comissão da Função
Pública, nos termos da lei, e diretamente subordinados à
Diretora Nacional da Modernização da Administração Local
referida nos Artigos 29.º e 30.º acima.

Artigo 32.º

A Diretora Nacional da Modernização da Administração Local,
para além de ser coadjuvada por três chefes de departamento,

é também assistida por dois pontos focais, escolhidos e
indicados com base no mérito, respeitando os de nível superior
existente, pelo menos entre 4 e 5 (dos Técnicos Profissionais)
ou pelo menos com base nas experiências e no grau académico
dos mesmos:

1.  Ponto Focal, entidade única sem subordinados, para a
recolha de dados e informações necessárias para avaliar a
existência, a suficiência ou o estado de conservação do
mobiliário e dos equipamentos necessários para a
instalação e o funcionamento efetivo, eficaz e eficiente dos
órgãos e serviços da administração local.

2. Ponto Focal, entidade única e sem subordinados, para o
desenvolvimento e execução de programas e medidas de
promoção da melhoria das condições de higiene e segurança
no trabalho dos serviços das autoridades municipais e das
administrações municipais.

Artigo 33.º

a) No exercício das suas funções, os dois Pontos Focais
acima referidos respondem perante a Diretora Nacional
e não aos Chefes dos Departamentos.

b) A Diretora Nacional destaca apoio logístico a cada um
dos dois Pontos Focais, nomeadamente, espaço,
equipamentos informáticos, uma cadeira e uma
secretária/mesa e a probabilidade de um transporte de
duas rodas do Estado.

c) No exercício das suas funções, os dois Pontos Focais
coordenam, entre eles e com os Chefes de Departa-
mento, nas áreas da sua incumbência e reportam o
resultado, individualmente, à Diretora Nacional, de
forma periódica segundo as conveniências requeridas.

Artigo 34.º

Quer os três Chefes dos Departamentos ou os dois Pontos
Focais no exercício das suas funções devem assegurar, entre
eles, estreitas coordenações, respeitando a área de
incumbência de cada entidade com o objetivo único de avançar
os serviços da Direção Nacional e atingir os sucessos e a meta
desejada.

Artigo 35.º

Para o normal funcionamento dos serviços da Direção Nacional,
desde que a lei a permite, a Dirigente competente pode ainda
designar, da sua livre escolha, funcionários técnicos
administrativos, permanentes ou contratados, dependente-
mente, da situação real, como tesoureiro, logístico e encar-
regado pela coordenação dos assuntos de recursos humanos
internos à nível da Direção Nacional da Modernização e
Formação Administrativa Local sem prejuízo das competências
próprias conferidas pela lei às Direções Nacionais para as áreas
de finanças, logística e recursos humanos.

Artigo 36.º

Outros assuntos não previstos no presente diploma ministerial,
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mas que a lei vigente ainda os permite, a Diretora Nacional
competente avança uma proposta fundamentada ao superior
hierárquico direto para os efeitos tidos por convenientes e
sem prejuízo ao orçamento atribuído.

Artigo 37.º

As restantes descrições de tarefas atribuídas a cada quadro
integrado, funcionário permanente ou contratado, na Direção
Nacional da Modernização e Formação da Administração Local
são da responsabilidade da dirigente competente, de forma
que possa assegurar o normal e bom funcionamento dos
serviços da Direção, dando, assim, relevo ao equilíbrio na
execução das tarefas subordinativas com transparência e
profissionalismo conforme a Deontologia da Administração
Pública moderna exige.

CAPÍTULO VI
[Revogado]

Artigo 38.º
[Revogado]

Artigo 39.º
[Revogado]

Artigo 40.º
[Revogado]

Artigo 41.º
[Revogado]

Artigo 42.º
[Revogado]

Artigo 43.º
[Revogado]

Artigo 44.º
[Revogado]

Artigo 45.º
[Revogado]

Artigo 46.º
[Revogado]

CAPÍTULO VII
[Revogado]

Artigo 47.º
[Revogado]

Artigo 48.º
[Revogado]

Artigo 49.º
[Revogado]

Artigo 50.º
[Revogado]

Artigo 51.º
[Revogado]

Artigo 52.º
[Revogado]

Artigo 53.º
[Revogado]

Artigo 54.º
[Revogado]

Artigo 55.º
[Revogado]

CAPÍTULO VIII
DIREÇÃO NACIONAL DA ORGANIZAÇÃO URBANA

Estrutura organizacional e funcional
Artigo 56.º

A Direção Nacional de Organização Urbana, serviços
subordinados da Direção-Geral da Descentralização
Administrativa, funciona com o apoio de três departamentos,
quatro pontos focais e de mais funcionários públicos aí
destacados, incluindo um ou dois agentes da Administração
Pública contratados a Termo Certo, dependentemente, das
necessidades da Direção, mediante proposta fundamentada
do respetivo Diretor  Nacional ao Diretor Geral da
Descentralização Administrativa a que ele depende
hierarquicamente, nos termos da lei.

Artigo 57.º
Departamentos

A Direção Nacional da Organização Urbana é dirigida por um
Diretor  Nacional e coadjuvado por três Chefes de
Departamento para cada área de competência, conforme o
abaixo descrito:

a) Departamento de Resíduos Sólidos e Urbanos, chefiado
por um Chefe de Departamento que coadjuva o Diretor
Nacional nas seguintes áreas de competência:

1.  Prestar assistência técnica às autoridades municipais e às
administrações municipais, quando solicitado, e apoiar os
serviços desconcentrados do MAE no estabelecimento e
gestão de sistemas de recolha e tratamento de resíduos
sólidos e urbanos.

2.  Avaliar a eficácia dos sistemas de recolha e tratamento de
resíduos sólidos urbanos geridos pelas autoridades
municipais e pelas administrações municipais.

3.  Em coordenação com os serviços desconcentrados do MAE,
estudar e desenvolver sistemas de recolha e tratamentos
de resíduos urbanos, adequados ao contexto de cada
município.

4. Promover o estabelecimento de sistemas locais de
manutenção da higiene e salubridade dos espaços públicos
urbanos.
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5.  Estudar, desenvolver e realizar as consultas necessárias
para a introdução de procedimentos de licenciamento do
exercício de atividades de venda ambulante.

6. Realizar as demais tarefas ou atividades que lhe sejam
cometidas por lei, regulamento ou determinação superior.

b) Departamento de Assistência Técnica de Urbanização,
chefiado por um Chefe de Departamento que coadjuva
o Diretor Nacional nas seguintes áreas de competência:

1. Prestar assistência técnica às autoridades municipais e às
administrações municipais, quando solicitado, para a
execução de planos de criação, requalificação e
conservação de jardins e parques urbanos.

2.  Prestar assistência técnica às autoridades municipais e às
administrações municipais, quando solicitado, para a
execução do programa de construção, ampliação e
requalificação dos cemitérios públicos.

3.  Prestar assistência técnica às autoridades municipais e às
administrações municipais, quando solicitado, para a
atribuição de topónimos às vias públicas.

4.  Prestar assistência técnica às autoridades municipais e às
administrações municipais, quando solicitado, em
coordenação com o Ministério das Obras Públicas, com o
Ministério dos Transportes e Comunicações, com o
Ministério do Interior e com o Ministério do Planeamento
e Investimento Estratégico, na execução de medidas que
promovam a fluidez e segurança no tráfego urbano e dos
peões.

5. Realizar as demais tarefas ou atividades que lhe sejam
cometidas por lei, regulamento ou determinação superior.

c)   Departamento da Política e Legislação da Organização
Urbana, chefiado por um Chefe de Departamento que
coadjuva o Diretor Nacional nas seguintes áreas de
competência:

1. Realizar estudos e as consultas necessárias para o
desenvolvimento de propostas legislativas e de propostas
de regulamentação para a elaboração, aprovação e execução
dos planos de mobilidade urbana, em coordenação com o
Ministério das Obras Públicas, com o Ministério dos
Transportes e Comunicações, com o Ministério do Interior
e com o Ministério do Planeamento e Investimento
Estratégico.

2.   Promover a publicação e divulgação de normativos, técnicos
legais no domínio da mobilidade urbana.

3.  Prestar assistência técnica às autoridades municipais e às
administrações municipais, quando solicitado, na
elaboração e execução dos planos de mobilidade urbana,
em coordenação com o Ministério das Obras Públicas, com
o Ministério dos Transportes e Comunicações, com o
Ministério do Interior e com o Ministério do Planeamento
e Investimento Estratégico.

4.  Assegurar a   realização de estudos de organização do
tráfego nos principais aglomerados populacionais.

5. Realizar as demais tarefas ou atividades que lhe sejam
cometidas por lei, regulamento ou determinação superior.

Artigo 58.º

Os Chefes dos Departamentos referidos no artigo anterior são
nomeados em comissão de serviço pela Comissão da Função
Pública, nos termos da lei, e diretamente subordinados ao
Diretor Nacional da Administração Local referido nos Artigos
56.º e 57.º acima.

Artigo 59.º

O Diretor Nacional da Organização Urbana, para além de ser
coadjuvado por três chefes de departamento, é também
assistido por quatro pontos focais, escolhidos e indicados
com base no mérito, respeitando os de nível superior existente,
pelo menos entre 4 e 5 (dos Técnicos Profissionais) ou pelo
menos com base nas experiências e no grau académico dos
mesmos:

1. Ponto Focal, entidade única sem subordinados, presta
assistência técnica, sob a instrução do Diretor Nacional
competente, às autoridades municipais e às administrações
municipais, quando solicitado, na execução dos
procedimentos de licenciamento da afixação de mensagens
publicitárias em espaços urbanos.

2. Ponto Focal, entidade única e sem subordinados, presta
assistência técnica, sob a instrução do Diretor Nacional
competente, às autoridades municipais e às administrações
municipais, quando solicitado, na atribuição de números
de polícia a imóveis.

3. Ponto Focal, entidade única e sem subordinados, sob a
ordem do Diretor Nacional competente, proceda a gestão e
atualização de um registo nacional de topónimos das ruas
dos principais aglomerados populacionais de Timor-Leste,
em articulação com as autoridades municipais e
administrações municipais.

4. Ponto Focal, entidade única e sem subordinados, presta
assistência técnica, sob a instrução do Diretor Nacional
competente, às autoridades municipais e às administrações
municipais, quando solicitado, para a gestão de espaços
de estacionamento de veículos motorizados nos principais
aglomerados populacionais.

Artigo 60.º

a)  No exercício das suas funções, os quatro Pontos Focais
acima referidos respondem perante o Diretor Nacional e
não aos Chefes dos Departamentos.

b)  O Diretor Nacional destaca apoio logístico a cada um dos
quatro Pontos Focais, nomeadamente, espaço, equipa-
mentos informáticos, uma cadeira e uma secretária/mesa e
a probabilidade de um transporte de duas rodas do Estado.

c)  No exercício das suas funções, os quatro Pontos Focais
coordenam, entre eles e com os Chefes de Departa-mento,
nas áreas da sua incumbência e reportam o resultado,
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individualmente, ao Diretor Nacional, de forma periódica
segundo as conveniências requeridas.

Artigo 61.º

Quer os três Chefes dos Departamentos ou os quatro Pontos
Focais no exercício das suas funções devem assegurar, entre
eles, estreitas coordenações, respeitando a área de
incumbência de cada entidade com o objetivo único de avançar
os serviços da Direção Nacional e atingir os sucessos e a meta
desejada.

Artigo 62.º

Para o normal funcionamento dos serviços da Direção Nacional,
desde que a lei o permite, o Diretor Nacional pode ainda
designar, da sua livre escolha, funcionários técnicos adminis-
trativos, permanentes ou contratados, dependentemente, da
situação real, como tesoureiro, logístico e encarregado pela
coordenação dos assuntos de recursos humanos internos à
nível da Direção Nacional da Organização Urbana sem prejuízo
das competências próprias conferidas pela lei às Direções
Nacionais para as áreas de finanças, logística e recursos
humanos.

Artigo 63.º

Outros assuntos não previstos no presente diploma ministerial,
mas que a lei vigente ainda os permite, o Diretor Nacional
competente avança uma proposta fundamentada ao superior
hierárquico para os efeitos tidos por convenientes e sem
prejuízo ao orçamento atribuído.

Artigo 64.º

As restantes descrições de tarefas atribuídas a cada quadro
integrado, funcionário permanente ou contratado, na Direção
Nacional da Organização Urbana são da responsabilidade do
competente Diretor Nacional, de forma que possa assegurar o
normal e bom funcionamento dos serviços da Direção, dando,
assim, relevo ao equilíbrio na execução das tarefas
subordinativas com transparência e profissionalismo conforme
a Deontologia da Administração Pública moderna exige.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 65.º

Para além da criação de cargos de chefia de departamento
regulamentados no presente diploma ministerial, estará,
rigorosamente, interdita a qualquer outra criação de cargo de
equiparação no âmbito do funcionamento dos serviços de
administração direta do Estado nos Gabinete do Diretor-geral
da Descentralização Administrativa.

Artigo 66.º

No âmbito da estrutura organizacional e funcional da Função
Pública, apenas o Diretor Geral da Descentralização
Administrativa, considerado dirigente máximo dos Serviços
da Administração Direta do Estado, tem direito de usufruir de

serviços prestados por um pessoal de confiança designado
secretária, escolhida e proposta por ele ao Ministro da Tutela
de acordo com a disposição legal contida no n.º 1 do Artigo
17.º do Decreto-Lei n.º 24/2016, de 29 de Junho da Função
Pública.

Artigo 67.º
Competência hierárquica do Diretor Geral da

Descentralização Administrativa

a)  Os diretores nacionais no exercício das suas funções,
devem, escrupulosamente, responder perante o Diretor
Geral da Descentralização Administrativa.

b) Todas as consultas oficiais efetuadas pelos diretores
nacionais, quer chamados ou por iniciativa própria, com
os Governantes do Ministério da Administração Estatal
devem ser, sem falta, reportados os resultados obtidos,
quer por escrito ou verbalmente, ao Diretor Geral da
Descentralização Administrativa.

c)   A desobediência repetida três vezes, é considerada infração
ou ato ilícito sujeito à ação disciplinar proposta pelo Diretor
Geral da Descentralização Administrativa, o dirigente
máximo dos serviços, com base no Estatuto da Função
Pública.

Artigo 68.º
Competência hierárquica dos diretores nacionais

Ne sequência dos dispostos no Artigo 67. ° acima, é ainda
indispensável definir o procedimento funcional dos chefes
dos departamentos.

a)  Os chefes dos departamentos no exercício das suas fun-
ções, devem, rigorosamente, responder perante o respetivo
diretor nacional, a quem, hierarquicamente, eles se
dependem.

b) Todas ou quaisquer consultas oficiais efetuadas pelos
chefes dos departamentos, quer chamados ou por iniciativa
própria, com o Diretor Geral da Descentralização
Administrativa devem ser, sem falta, reportados os
resultados obtidos, quer por escrito ou verbalmente, ao
respetivo Diretor Nacional, sendo este o superior
hierárquico direto.

c)   A desobediência repetida três vezes, é considerada infração
ou ato ilícito sujeito à ação disciplinar proposta pelo Diretor
Nacional competente, com base no Estatuto da Função
Pública.

Artigo 69.º
Procedimento comportamental e administrativo dos

funcionários públicos e agentes da administração pública

Para uma melhor, profissional, adequada e respeitada situação
ambiental dos serviços no âmbito da administração direta do
Estado, o presente artigo pretende introduzir em harmonia com
os artigos 67. ° e 68. ° anteriores, o seguinte:
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a) Os funcionários públicos e os agentes da administração pública na execução das suas tarefas subordinativas, devem,
rigorosamente, responder perante o respetivo chefe do departamento, a quem, hierarquicamente, eles se dependem.

b) Todas ou quaisquer consultas oficiais efetuadas pelos funcionários públicos ou agentes da administração pública, quer
chamados ou por iniciativa própria, com o Diretor Nacional competente devem ser, sem falta, reportados os resultados
obtidos, quer por escrito ou verbalmente, ao respetivo Chefe do Departamento, sendo este o superior hierárquico direto.

c)  A desobediência repetida três vezes, é considerada infração ou ato ilícito sujeito à ação disciplinar proposta pelo Chefe do
Departamento competente, com base no Estatuto da Função Pública.

Artigo 70.º
Revogação

São revogados todos e quaisquer procedimentos e atos administrativos relativos a criação de departamentos adotados
anteriormente que contrariam o espírito do presente diploma ministerial.

Artigo 71.º
Entrada em vigor

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

Aprovado em 16 / 09 /2019

O Vice-Ministro e Ministro Interino

Abílio José Caetano, MM

 
DGDA 
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ANEXO 1

Funcionamento Interno do Gabinete
do Diretor Geral da Descentralização Administrativa

(Obedecendo a previsão Especial)

Belarmino Filomeno Neves

Diretor Geral da Descentralização Administrativa
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ANEXO 2

Serviço da Direção - Geral da Descentralização Administrativa
a) Estrutura Organizacional do Secretário de Apoio a Instalação de Municipios

(atual e existente)
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ANEXO 3

Serviço da Direção - Geral da Descentralização Administrativa
b).Direção Nacional de Administração Local

(atual e existente)
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ANEXO 4

Serviço da Direção - Geral da Descentralização Administrativa
c). Direção Nacional de Modernização e Formação da Administração Local

(atual e  existente)

Serviço da Direção - Geral da Descentralização Administrativa

Departamento de 
Formação dos 
Recursos 
Humanos 

Departamento de 
Simplificação 
Administrativa e 
Desburocratização 
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Segurança no Trabalho 
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ANEXO 5
[revogado]

ANEXO 6
[revogado]
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ANEXO 7

Serviço da Direção-Geral da Descentralização Administrativa
d) Direção Nacional da Organização Urbana

(atual e existente)

Diretor de DNOU

Departamento da 
Política e 
Legislação da 
Organização 
Urbana 

Departamento  
De Assistência Técnica de 
Urbanização 

Departamento de Resíduos 
Sólidos Urbanos 
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FP 

FP 

ANEXO 8

Direção-Geral da Descentralização Administrativa

Definição, competências, e Serviços da Direção-geral são previstos nos artigos 24.º, 25.º, 26.º e 33.º, número 1, do Decreto-lei n.º
11/2019, de 14 de junho que aprova a Orgânica do Ministério da Administração Estatal.

ANEXO 9

Direções Nacionais subordinadas da Direção-Geral da Descentralização Administrativa

Definição, competências, e Serviços das Direções Nacionais subordinadas à Direção-Geral da Descentralização Administrativa
são previstos nos artigos 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º 32.º 3 33.º/números 2 e 3 do Decreto-lei n.º 11/2019, de 14 de junho que aprova
a Orgânica do Ministério da Administração Estatal.
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ANEXO 10

Ilustração da Estrutura Hirarquica e Oranizacional da Direção-Geral da  Descentralização Administrativa e os serviços nela
integrado
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