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DIPLOMA  MINISTERIAL  N.º  10 /2022

de  4  de  Maio

ESTRUTURA  DO  GABINETE  DO  MINISTRO  DA
ADMINISTRAÇÃO  ESTATAL

O Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 20/2020, de 28 de maio e
Decreto-Lei n.º 27/2020, de 19 de junho, que aprova a estrutura
orgânica do VIII Governo Constitucional, diz no artigo 2.º que

o Governo eì constituído pelo Primeiro-Ministro, pelos Vice-
Primeiros-Ministros, pelo Ministro da Presidência do Conselho
de Ministros, pelo Ministro Coordenador dos Assuntos
Económicos, pelos demais Ministros, pelos Vice-Ministros e
pelos Secretários de Estado.

Neste seguimento, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 11/2019, de
14 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 53/
2020, de 28 de outubro, que aprova a orgânica do Ministério
da Administração Estatal, como o departamento governamental
responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação
da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros,
para as áreas do poder local,  da descentralização
administrativa, do apoio às organizações comunitárias, da
promoção do desenvolvimento local, da organização e
execução dos processos eleitorais e referendários, da promoção
da higiene e organização urbana e da classificação e
conservação dos documentos oficiais com valor histórico. O
artigo 5.º do citado diploma diz que o Ministro da Administração
Estatal é o membro do Governo que superiormente dirige o
Ministério da Administração Estatal e por ele responde perante
o Primeiro-Ministro.

Ainda deste domínio, o Decreto-Lei n.º 27/2016, de 29 de junho,
que estabelece a composição, a orgânica e o regime dos
gabinetes dos membros do Governo diz que os gabinetes têm
por função coadjuvar o membro do Governo no exercício das
funções.

Neste contexto, importa estabelecer uma estrutura de apoio ao
exercício da atividade do Ministro da Administração Estatal,
definindo as suas linhas de atuação e de coordenação a qual
se traduz, ainda, num instrumento de boa governação. A
estrutura do Gabinete do Ministro da Administração Estatal
assenta em cinco unidades de apoio, consagrando o princípio
da segregação de funções mantendo, ao mesmo tempo, uma
atuação unitária e coerente que assenta num modelo vertical
de relação hierárquica sem prejuízo da previsão da possibilidade
de criar equipas de trabalho para a realização de determinadas
tarefas, as quais são compostas por membros do Gabinete,
nos termos a definir  por despacho do Ministro da
Administração Estatal.

Assim, o Governo, pelo Ministro da Administração Estatal,
manda, ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 27/
2016, de 29 de junho, publicar o seguinte diploma:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES  GERAIS

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma estabelece a estrutura do Gabinete do
Ministro da Administração Estatal, doravante abreviadamente
designado por GMAE.

Artigo 2.º
Atribuições

O GMAE tem como função prestar apoio ao Ministro da
Administração Estatal no exercício das suas funções.
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CAPÍTULO II
COMPOSIÇÃO E UNIDADES DE APOIO

Artigo 3.º
Composição

O GMAE é composto por:

a) Chefe de Gabinete;

b) Assessores;

c) Técnicos Especialistas;

d) Secretários Executivos;

e)  Técnicos Administrativos e Auxiliares;

f) Motoristas.

Artigo 4.º
Unidades de apoio

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, integram o GMAE
as seguintes unidades:

a)  Unidade de Administração e Finanças;

b) Unidade de Planeamento e Infraestruturas;

c) Unidade de Apoio Jurídico;

d) Unidade de Protocolo, Média e Comunicação;

e) Unidade de Transporte e Segurança.

Artigo 5.º
Chefe de Gabinete

1. O GMAE é coordenado por um Chefe de Gabinete a quem
compete, nomeadamente:

a) Dirigir, orientar e coordenar, sob orientação direta do
Ministro da Administração Estatal todas as atividades
desenvolvidas pelo GMAE, incluindo todos os
assuntos operacionais, administrativos e de carácter
político;

b) Coordenar os assessores, técnicos especialistas,
secretários executivos, pessoal administrativo e demais
equipas que compõem o GMAE;

c) Garantir a ligação entre o GMAE e as respetivas
unidades de apoio, com os gabinetes dos restantes
membros do Governo e com as demais entidades
públicas e privadas;

d) Gerir e orientar a agenda do Ministro da Administração
Estatal;

e) Assegurar  a representação do Ministro da
Administração Estatal nos atos determinados por este;

f) Prestar assessoria política ao Ministro da Administração
Estatal;

g) Dirigir, coordenar e supervisionar as unidades de apoio
do GMAE;

h) Quaisquer outras que lhe sejam indicadas ou delegadas
pelo Ministro da Administração Estatal.

2. Nas suas ausências e impedimentos, o Chefe do Gabinete
é substituído por um dos assessores designado pelo
Ministro da Administração Estatal.

3. O Chefe do Gabinete pode delegar ou subdelegar, as suas
competências em matéria de gestão administrativa em um
dos membros do GMAE.

Artigo 6.º
Funções dos restantes membros do GMAE

1. Os assessores coordenam as respetivas assessorias e
prestam apoio político e técnico especializado nas
respetivas áreas de competência.

2. Os técnicos especialistas prestam o apoio técnico
especializado que lhes for determinado, sob orientação do
Chefe do Gabinete e dos assessores.

3.  O pessoal de apoio técnico administrativo e auxiliar exerce
as funções que lhes forem determinadas pelo Chefe do
Gabinete, assessores e técnicos especialistas e secretários
executivos.

Artigo 7.º
Unidade de Administração e Finanças

A Unidade de Administração e Finanças presta apoio ao GMAE
para as áreas de administração e finanças, competindo-lhe,
nomeadamente:

a)  Coordenar a execução e o controlo das dotações orçamen-
tais atribuídas ao GMAE;

b) Realizar os atos dos procedimentos de aprovisionamento
autorizados pelo Ministro da Administração Estatal, nos
termos da lei;

c) Assegurar a regularidade dos documentos de gestão
orçamental e financeira que sejam da responsabilidade do
Ministro da Administração Estatal;

d) Prestar apoio técnico e administrativo ao GMAE;

e)  Gerir os recursos humanos alocados ao GMAE, incluindo
o respetivo registo e controlo de assiduidade;

f)  Criar e manter atualizado um arquivo físico, por cada membro
do GMAE, com as descrições das funções, curriculum vitae,
cartas de referência, contrato e outros elementos
relevantes;

g)  Criar e manter atualizado um arquivo com toda a documen-
tação do GMAE;
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h) Gerir o Fundo de Maneio do GMAE nos termos da lei, e
elaborar os respetivos relatórios;

i) Elaborar a proposta de Plano de Ação Anual, de Plano
Anual de Aprovisionamento, de Orçamento Anual do
GMAE e submete-los aÌ aprovação superior;

j) Elaborar os relatórios trimestrais, semestrais e anuais de
evolução da execução física e financeira do Plano de Ação
Anual, do Plano Anual de Aprovisionamento e do
Orçamento Anual do GMAE;

k)  Assegurar um sistema de procedimentos de comunicação
interna do GMAE;

l) Preparar as listas de presenças para as reuniões e demais
documentação de apoio conforme solicitado;

m)  Prestar apoio logístico e gerir o património afeto ao GMAE;

n)  Quaisquer outras que lhe sejam superiormente atribuídas.

Artigo 8.º
Unidade de Planeamento e Infraestruturas

A Unidade de Planeamento e Infraestruturas presta apoio ao
GMAE para a área do planeamento e infraestruturas
competindo-lhe, nomeadamente:

a)  Planear, acompanhar e coordenar os trabalhos de constru-
ção civil que sejam da responsabilidade do Ministério da
Administração Estatal, nomeadamente, mas sem limitar, os
trabalhos financiados pelo Fundo das Infraestruturas e
Fundo Especial de Desenvolvimento Ataúro, nos termos
da lei;

b)  Acompanhar e coordenar os trabalhos de construção civil
nos municípios, que sejam da responsabilidade do
Ministério da Administração Estatal e financiados pelo
Fundo de Infraestruturas;

c)  Elaborar propostas de Termos de Referência, para aprova-
ção superior, dos trabalhos de construção civil e de
supervisão, no âmbito das competências do Ministério das
Adminis-tração Estatal;

d) Elaborar documentos técnicos no âmbito dos procedi-
mentos de aprovisionamento, no âmbito da realização e
supervisão dos trabalhos de construção civil;

e) Elaborar os cronogramas financeiros e desenvolver os
indicadores de desempenho, atuando de acordo com os
custos e prazos estabelecidos pelo Ministério da
Administração Estatal;

f)  Avaliar os recursos disponíveis e os procedimentos mais
adequados ao tipo do projeto que o Ministério da
Administração Estatal pretende efetuar;

g) Efetuar análise de projeto e descrição das atividades
construtivas realizadas e outras atividades consideradas
pertinentes em benefício do projeto;

h) Providenciar assistência técnica para o desenvolvimento
do modelo de construção civil em prol das necessidades
do Ministério da Administração Estatal;

i)  Providenciar assistência para o plano de necessidades dos
projetos de construção civil do Ministério da Administração
Estatal;

j) Elaborar relatórios sobre o progresso dos projetos de
construção civil do Ministério da Administração Estatal;

k) Quaisquer outras que lhe sejam superiormente atribuídas.

Artigo 9.º
Unidade de Apoio Jurídico

A Unidade de Apoio Jurídico presta apoio do GMAE para a
área jurídica, competindo-lhe, nomeadamente:

a) Elaborar projetos e propostas de atos normativos nas áreas
de intervenção do Ministro da Administração Estatal;

b) Dar parecer sobre os projetos e propostas de atos
normativos que sejam apresentados ao Ministro da
Administração Estatal;

c) Manter o Ministro da Administração Estatal informado
sobre a legislação aprovada que tenha impacto nas áreas
da sua competência;

d) Prestar assessoria jurídica ao Ministro da Administração
Estatal através da realização de consulta jurídica e da
emissão de pareceres e informações sobre questões
jurídicas;

e)  Participar em reuniões técnicas para discussão, alteração
e aprovação de diplomas legais, a fim de garantir a sua
consistência técnica e harmonia com o ordenamento
jurídico;

f)  Participar no processo de discussão pública de projetos de
diplomas legislativos e na sua apresentação junto das
entidades competentes para a respetiva aprovação;

g) Quaisquer outras que lhe sejam superiormente atribuídas.

Artigo 10.º
Unidade de Protocolo, Média e Comunicação

A Unidade de Protocolo, Média e Comunicação presta apoio
ao GMAE para as áreas do protocolo, média e comunicação,
competindo-lhe, nomeadamente:

a) A cobertura, documentação e arquivo das atividades do
Ministro da Administração Estatal;

b)  Coordenar e disseminar informação sobre as atividades do
Ministro da Administração Estatal aos média nacionais e
internacionais;

c) Coordenar quaisquer pedidos de entrevista dos média
nacionais e internacionais com o Ministro da Administração
Estatal;
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d)  Assegurar o apoio protocolar ao Ministro da Administração
Estatal nas cerimónias oficiais, conferências, reuniões e
outros eventos;

e) Quaisquer outras que lhe sejam superiormente atribuídas.

Artigo 11.º
Unidade de Transporte e Segurança

A Unidade de Transporte e Segurança presta apoio ao GMAE
para a área do transporte e segurança, competindo-lhe,
nomeadamente:

a) Verificar a existência de transporte adequado para as
deslocações do Ministro da Administração Estatal;

b) Verificar se as viaturas utilizadas nas deslocações do
Ministro da Administração Estatal se encontram em
condições de assegurar a sua segurança;

c) Avaliar o risco de segurança física do Ministro da
Administração Estatal, no exercício das suas funções e
nos termos da lei;

d)  Assegurar a integridade física do Ministro da Administra-
ção Estatal, nos termos da lei;

e) Propor medidas que promovam a melhoria continua na
monitorização e avaliação da adequação das medidas
implementadas na área da segurança e do transporte;

f) Notificar superiormente os incidentes e quebras nos
protocolos de segurança;

g) Implementar medidas corretivas onde e sempre que
necessário, nos termos da lei;

h)  Quaisquer outras que lhe sejam superiormente atribuídas.

CAPÍTULO III
RECURSOS HUMANOS

Artigo 12.º
Pessoal

1. A nomeação e exoneração dos membros do GMAE é da
exclusiva competência do Ministro da Administração
Estatal.

2.  Os membros do GMAE consideram-se em exercício a partir
da data do despacho de nomeação, independentemente
da publicação no Jornal da República.

3. Sem prejuízo do número anterior, os membros do GMAE
cessam funções automaticamente e sem necessidade de
pré-aviso com a exoneração do Ministro da Administração
Estatal.

Artigo 13.º
Provimento

1.  O Ministro da Administração Estatal pode recorrer ao regime
de destacamento ou requisição, caso os membros do
GMAE sejam funcionários ou agentes da administração
direta ou indireta do Estado ou de empresas públicas.

2. O Ministro da Administração Estatal pode recorrer,
subsidiariamente, ao regime dos contratos de trabalho a
termo certo na Administração Pública, estabelecido pelo
Decreto do Governo n.º 6/2015, de 18 de novembro.

3.  Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o Minis-
tro da Administração Estatal pode recorre ao regime de
prestação de serviços, nos termos do Regime Jurídico do
Aprovisionamento, para a execução de trabalhos técnicos
específicos.

Artigo 14.º
Número de membros do GMAE

1. O número de membros que prestam serviço no GMAE em
regime de destacamento ou requisição consta do anexo
aprovado com o Decreto-Lei n.º 27/2016, de 29 de junho,
que estabelece a orgânica e o regime dos gabinetes dos
membros do Governo.

2.  O número de membros que prestam serviço no GMAE com
recurso ao regime dos contratos de trabalho a termo certo
na Administração Pública é aprovado por despacho do
Ministro da Administração Estatal.

Artigo 15.º
Equipas de trabalho

Podem ser constituídas equipas de trabalho para a realização
de determinadas tarefas, compostas por membros do GMAE,
nos termos a definir  por despacho do Ministro da
Administração Estatal.

Artigo 16.º
Garantias

1.  Os membros do GMAE estão sujeitos aos direitos e deveres
gerais dos funcionários e agentes da Administração
Pública, nomeadamente aos deveres de diligência e sigilo
sobre os assuntos que lhe forem confiados ou de que
tenham conhecimento em virtude do exercício das suas
funções.

2.  Não é devida qualquer remuneração por trabalho prestado
fora do horário de trabalho.

Artigo 17.º
Estágios

1. O GMAE pode proporcionar estágios a estudantes de
estabelecimentos ou instituições de ensino.
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2. O número de vagas, a duração dos mesmos e as atividades
a realizar são determinadas, caso a caso, por despacho do
Ministro da Administração Estatal.

CAPÍTULO IV
GESTÃO FINANCEIRA

Artigo 18.º
Instrumentos de gestão

1.  A prossecução das funções do GMAE assenta numa gestão
por objetivos e num adequado controlo orçamental,
disciplinado pelos seguintes instrumentos:

a) O Plano de Ação Anual;

b) O Plano Anual de Aprovisionamento;

c) O Orçamento Anual;

d) Os relatórios trimestrais, semestrais e anuais de
evolução da execução física e financeira do Plano de
Ação Anual, do Plano Anual de Aprovisionamento e
do Orçamento Anual.

2. Os instrumentos de gestão integram obrigatoriamente a
perspetiva de género e contribuem para concretizar a
igualdade de género enquanto objetivo de desenvolvi-
mento nacional.

Artigo 19.º
Receitas

São receitas do GMAE as dotações atribuídas pelo Orçamento
Geral do Estado.

Artigo 20.º
Despesas

1. Constituem despesas do GMAE as que resultem dos
encargos decorrentes da prossecução das suas atribuições.

2. Todas as despesas devem estar enquadradas e previstas
no orçamento do ano em que forem incorridas e a sua
realização e pagamento é feito nos termos da lei.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 21.º
Entrada em Vigor

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

O Ministro da Administração Estatal,

______________________
Miguel Pereira de Carvalho

Díli, 19  de  Abril  de  2022.




