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DIPLOMA  MINISTERIAL  CONJUNTO  N.º 42 /2017

de  21  de  Junho

REGULAMENTA    AS   COMPETÊNCIAS   DAS
AUTORIDADES   MUNICIPAIS   E   DAS

ADMINISTRAÇÕES   MUNICIPAIS   NO   DOMÍNIO
DAS   OBRAS   PÚBLICAS

Através da aprovação do Decreto-Lei n.0 3/2016, de 16 de
Março, diploma que estabelece o Estatuto das Administrações
Municipais, das Autoridades Municipais e do Grupo Técnico
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Interministerial para a Descentralização Administrativa, o
Governo procedeu à reforma orgânica da Administração Local
do Estado e à identificação das competências que a
Administração Central do Estado delega na Administração
Local do Estado.

No entanto, como oportunamente se estabelece nesse diploma,
a responsabilidade pelo exercício das competências previstas
neste Decreto-Lei pelas Autoridades Municipais e pelas
Administrações Municipais desconcentra-se gradualmente e
as Autoridades Municipais e as Administrações Municipais
exercem as competências previstas no citado diploma depois
de as mesmas se encontrarem regulamentadas por diploma
ministerial e de se encontrar confirmada a existência de dotação
orçamental para a satisfação das despesas que daquele
exercício decorrem (artigo 150.º1 e 2 do Decreto-Lei n.º 3/2016,
de 16 de Março).

O presente Diploma Ministerial procede à regulamentação do
exercício de algumas competências delegadas nas Autoridades
Municipais e nas Administrações Municipais no domínio das
obras públicas.

O Governo, pelo Ministro da Administração Estatal e pelo
Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações,
manda, ao abrigo do previsto no n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-
Lei n.º 3/2016, de 16 de Março, publicar o seguinte diploma:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Objecto

O presente diploma ministerial regulamenta o exercício de
algumas competências delegadas pela Administração Central
do Estado nas Autoridades Municipais e nas Administrações
Municipais, através do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de Março,
no domínio das obras públicas.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

As disposições previstas no presente diploma ministerial
aplicam-se a todas as Autoridades Municipais e a todas as
Administrações Municipais.

Artigo 3.º
Competências a regulamentar

1.  O presente diploma ministerial aprova as regras de exercício
das seguintes competências:

a) Investir na construção, conservação e reparação das
estradas municipais, estradas urbanas e estradas rurais,
de acordo com o plano rodoviário municipal em vigor;

b) Assegurar a instalação e reparação dos rails de
proteção, nas estradas municipais;

c) Investir na construção, conservação e reparação de
pontes até 10 metros de comprimento;

d) Investir na construção, conservação, reparação e
limpeza dos sistemas de drenagem de águas pluviais;

e) Investir na pavimentação e conservação do pavimento
dos arruamentos dos aglomerados populacionais;

f) Investir na construção, conservação e reparação das
vias pedonais nos aglomerados populacionais.

2. Excluem-se as competências das alíneas a) e d) no que à
construção diz respeito em estradas ou artérias principais
dos aglomerados urbanos com uma população superior a
5.000 habitantes, limitando-se as mesmas apenas aos
arruamentos.

Artigo 4.º
Objectivos

A regulamentação das competências previstas pelo artigo
anterior visa concretizar os seguintes objectivos gerais:

a) Habilitar as Autoridades Municipais e as Administrações
Municipais a exercer as competências que lhes foram
delegadas através do Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de
Março;

b)  Estabelecer mecanismos de comunicação e de reporte entre
as Autoridades Municipais, as Administrações Municipais
e o Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações;

c) Permitir o acompanhamento e a avaliação por parte do
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
da execução dos respectivos programas e políticas
públicas, a nível local, pelas Autoridades Municipais e pelas
Administrações Municipais.

Artigo 5.º
Bens e serviços a prestar pelas Autoridades Municipais e

pelas Administrações Municipais

A regulamentação das competências previstas pelo artigo
anterior visa, ainda, a prestação dos seguintes bens e serviços
públicos:

a) Construir, conservar e reparar as estradas municipais, as
estradas urbanas e as estradas rurais;

b) Instalar e reparar os rails de protecção nas estradas
municipais;

c) Construir, conservar e reparar as pontes até 10 metros de
comprimento;

d)  Construir, conservar e reparar os sistemas de drenagem de
águas pluviais.
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CAPÍTULO II
REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS

COMPETÊNCIAS

Artigo 6.º
Construção de estradas municipais, urbanas e rurais

1.  A promoção da construção de estradas municipais, urbanas
e rurais incumbe às Autoridades Municipais e às
Administrações Municipais até ao valor máximo
estabelecidos no artigo 133.º do Decreto-Lei n.º 3/2016 de
16 de Março.

2.  A proposta de realização de obras de construção de estradas
municipais, urbanas e rurais depende da prévia previsão
das mesmas no plano rodoviário municipal aprovado pelo
Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.

3.  Até à aprovação do plano rodoviário municipal, antes da
submissão dos projectos de construção de novas estradas
municipais, urbanas ou rurais, os Presidentes das
Autoridades Municipais e os Administradores Municipais
solicitam a sua prévia aprovação ao Ministro das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações.

4. Os pedidos de aprovação das propostas de construção de
estradas municipais, urbanas ou rurais referidos no número
anterior são decididos pelo Ministro das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações no prazo máximo de vinte
dias.

5. Salvo o disposto no artigo 14.º do presente diploma
ministerial, findo o prazo previsto no número anterior, o
pedido de aprovação de propostas de construção de
estradas municipais, urbanas ou rurais considera-se
tacitamente deferido.

6.  As Autoridades Municipais e as Administrações Munici-
pais obtêm da entidade competente do Ministério das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações os padrões
técnicos de construção que devem constar  dos
documentos dos procedimentos de aprovisionamento com
vista à adjudicação dos contratos públicos propostos nos
termos, para os efeitos e com os limites previstos do n.º1
deste artigo.

7.  As Autoridades Municipais e as Administrações Municipais
obtêm da entidade competente do Ministério das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações a aprovação das
propostas técnicas para a construção de novas estradas
municipais urbanas ou rurais, nos termos, para os efeitos e
com os limites previstos do n.º1 deste artigo, considerando-
se tacitamente aprovadas 30 dias após a recepção das
mesmas.

8.  As Autoridades Municipais e as Administrações Municipais
gerem e supervisionam a execução dos contratos de
construção propostos nos termos, para os efeitos e com
os limites do n.º 1 deste artigo, não obstante do poder de
fiscalização da entidade competente do Ministério das
Obras Públicas, Transportes e Comunicações.

9. Os Presidentes das Autoridades Municipais e os
Administradores Municipais apresentam, trimestralmente,
ao Ministro das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações, um relatório sobre a evolução da
construção de estradas municipais, urbanas e rurais e a
expansão da rede rodoviária municipal.

Artigo 7.º
Conservação e reparação de estradas municipais, urbanas e

rurais

1.  As  Autoridades Municipais e as Administrações Munici-
pais são responsáveis pela conservação e pela reparação
das estradas municipais, urbanas e rurais podendo realizar
contratos públicos com esse fim até ao valor máximo
estabelecidos no artigo 133.º do Decreto-Lei n.º 3/2016 de
16 de Março..

2.  As  Autoridades Municipais e as Administrações Munici-
pais realizam inspecções periódicas ao estado de
conservação e ao nível de degradação das estradas
municipais, urbanas e rurais.

3. Para efeitos de realização das inspecções periódicas
previstas pelo número anterior, o Ministério das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações produz manuais e
guiões técnicos necessários para o efeito, os quais são
distr ibuídos às Autoridades Municipais e às
Administrações Municipais.

4.  As Autoridades Municipais e as Administrações Municipais
produzem relatórios semanais das actividades de inspecção
previstas no n.º 2, os quais são enviados ao Ministério das
Obras Públicas, Transportes e Comunicações.

5.  As Autoridades Municipais e as Administrações Municipais
preparam um plano anual de intervenções de conservação
e de reparação das estradas municipais, urbanas e rurais,
as quais são inscritas no Plano de Investimento Municipal.

6.  A execução de obras de reparação de estradas municipais,
urbanas ou rurais que não se encontrem previstas no Plano
de Investimento Municipal pode realizar-se sempre que o
dano a reparar nas mesmas ponha em causa a normal
circulação de pessoas e bens ou a segurança pública.

7.  O Presidente da Autoridade Municipal ou o Administrador
Municipal decide a execução das obras previstas no número
anterior mediante administração directa ou mediante a
celebração de contrato público de execução de obras.

8.  As Autoridades Municipais e as Administrações Municipais
obtêm da entidade competente do Ministério das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações os padrões
técnicos de construção e reabilitação que devem constar
dos documentos dos procedimentos de aprovisionamento
com vista à adjudicação dos contratos públicos propostos
nos termos, para os efeitos e com os limites previstos do
n.º1 deste artigo.

9.  As  Autoridades Municipais e as Administrações Munici-
pais obtêm da entidade competente do Ministério das Obras
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Públicas, Transportes e Comunicações a aprovação das
propostas técnicas para a reabilitação de novas estradas
municipais rurais, nos termos, para os efeitos e com os
limites previstos do n.º1 deste artigo, considerando-se
tacitamente aprovadas 30 dias após a recepção das
mesmas.

10. As  Autoridades Municipais e as Administrações
Municipais gerem e supervisionam a execução dos
contratos de reabilitação propostos nos termos, para os
efeitos e com os limites do n.º 1 deste artigo, não obstante
do poder de fiscalização da entidade competente do
Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações.

11. Os Presidentes das Autoridades Municipais e os
Administradores Municipais determinam o encerramento
da circulação viária ou rodoviária nas situações em que os
danos a reparar possam constituir risco para quem nas
mesmas circula ou, quando tal risco não exista, a devida
sinalização dos danos.

12.  Os Presidentes das Autoridades Municipais e os Adminis-
tradores Municipais apresentam ao Ministro das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações, até ao último dia
útil de cada mês, um relatório consolidado sobre o estado
de conservação da rede rodoviária municipal e dos
trabalhos de conservação que foram iniciados e concluídos.

Artigo 8.º
Instalação e reparação dos rails de protecção nas estradas

municipais

1. Os Presidentes das Autoridades Municipais e os
Administradores Municipais increvem nas propostas de
Planos de Investimento Municipal dos respectivos
municípios a instalação de rails de protecção nas estradas
municipais.

2. Os rails de protecção instalados nas estradas municipais
obedecem às especificações técnicas aprovadas pelo
Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações, as quais são comunicadas às Autoridades
Municipais e às Administrações Municipais.

3. As  Autoridades Municipais e as Administrações
Municipais promovem a instalação prioritária de rails de
protecção nos troços das estradas municipais que revelem
maior taxa de sinistralidade e cujos riscos para quem nos
mesmos circula possam ser reduzidos através da instalação
daqueles equipamentos.

4. As  Autoridades Municipais e as Administrações
Municipais realizam actividades mensais de inspecção e
de reparação dos rails de protecção instalados nas estradas
municipais.

5. Os Presidentes das Autoridades Municipais e os
Administradores Municipais apresentam até ao último dia
útil de cada ano civil um relatório sobre a cobertura de rails
de protecção nas estradas municipais.

Artigo 9.º
Construção, conservação e reparação das pontes até 10

metros de comprimento

1. O disposto pelos artigos 6.º e 7.º, relativos à construção,
conservação e reparação de estradas municipais, urbanas
e rurais é aplicável à construção, conservação e reparação
das pontes até 10 metros de comprimento, com as seguintes
adaptações:

a) Os projectos de execução de obras de construção,
conservação e reparação de pontes até 10 metros de
comprimento são remetidos, pelos Presidentes das
Autoridades Municipais e pelos Administradores
Municipais, para aprovação, ao Ministro das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações;

b) Salvo disposto no artigo 14.º dopresente diploma
ministerial, o Ministro das Obras Públicas, Transportes
e Comunicações decide os pedidos a que alude a alínea
anterior no prazo máximo de trinta dias, findos os quais,
sem que haja decisão expressa, se considera que o
pedido foi tacitamente indeferido.

2. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil presta às
Autoridades Municipais e às Administrações Municipais
o apoio que por estas lhe seja solicitado relativamente:

a) À qualidade e exequibilidade dos projectos de
construção, de conservação ou de reparação de pontes
com comprimento de até 10 metros;

b) À qualidade dos trabalhos de construção, de
conservação ou de reparação de pontes com
comprimento de até 10 metros;

c) À necessidade de proceder à interdição da circulação
viária ou rodoviária nas pontes com comprimento de
até 10 metros em razão da ocorrência de dano súbito ou
do seu mau estado de conservação.

3. Os Presidentes das Autoridades Municipais e os
Administradores Municipais apresentam até ao último dia
útil de cada trimestre de cada ano civil um relatório
detalhado sobre o estado de conservação das pontes de
até 10 metros existentes no município.

Artigo 10.º
Construção, conservação e reparação dos sistemas de

drenagem de águas pluviais

1. São aplicáveis, com as devidas adaptações, à construção,
conservação e reparação dos sistemas de drenagem de
águas pluviais as disposições constantes dos artigos 6.º e
7.º do presente diploma ministerial.

2. Os Presidentes das Autoridades Municipais e os
Administradores Municipais apresentam, semestralmente,
ao Ministro das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações um relatório sobre a evolução da
construção, conservação e reparação dos sistemas de
drenagem de águas pluviais.
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Artigo 11.º
Limpeza dos sistemas de drenagem de águas pluviais

A limpeza dos sistemas de drenagem de águas residuais
obedece ao regime aprovado pelo Diploma Ministerial n.º 32/
2016, de 20 de Abril.

CAPÍTULO  III
RECURSOS  FINANCEIROS

Artigo 12.º
Despesa com o exercício das competências

1. As verbas necessárias ao pagamento das despesas
resultantes do exercício das competências regulamentadas
no presente diploma ministerial estão alocadas aos
orçamentos municipais.

2.  A execução do orçamento da despesa inerente ao exercício
das competências regulamentadas no presente diploma
ministerial realiza-se nos termos da lei.

3.  O relatório de execução do orçamento da despesa inerente
ao exercício das competências regulamentadas no presente
diploma ministerial é trimestralmente enviado ao Ministério
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.

CAPÍTULO  IV
PATRIMÓNIO

Artigo 13.º
Conservação e gestão do património

1. Incumbe às Autoridades Municipais e às Administrações
Municipais assegurar a guarda e conservação do patri-
mónio do Estado afecto à prestação dos bens e serviços
públicos previstos no presente diploma ministerial.

2. As despesas resultantes das actividades de guarda e
conservação do património do Estado afecto à prestação
dos bens e serviços públicos previstos no presente diploma
ministerial são suportados pelo orçamento municipal.

CAPÍTULO  V
RECURSOS  HUMANOS

Artigo 14.º
Direcção, supervisão e controlo

1. Os funcionários públicos afectos aos serviços desconcen-
trados da Direcção Nacional de Edificações transitam para
o mapa de pessoal das Autoridades Municipais ou das
Administrações Municipais, conforme o caso, do município
onde se encontram a exercer as respectivas atividades
profissionais.

2. Os agentes da Administração Pública e os trabalhadores
que exercem as respectivas actividades nos serviços
desconcentrados da Direcção Nacional de Edificações
passam a desempenhar as respectivas funções na
Autoridade Municipal ou na Administração Municipal,
conforme o caso, do município onde se encontram a
desempenhar a respectiva actividade profissional.

CAPÍTULO  VI
DISPOSIÇÕES  FINAIS

Artigo 15.º
Interrupção de prazos

Os prazos previstos pelo presente diploma para a formação de
aprovação ou deferimento tácito e de indeferimento tácito
interrompem-se quando o órgão competente para decidir
solicite esclarecimentos ou informações adicionais ou quando
determine a realização de estudos necessários para a
fundamentação do acto a praticar.

Artigo 16.º
Execução das orientações do Ministro das Obras Públicas,

Transportes e Comunicações

Os Presidentes das Autoridades Municipais e os Administra-
dores Municipais zelam pelo pontual e regular cumprimento
das orientações do Ministro das Obras Públicas, Transportes
e Comunicações no exercício das competências regulamentadas
pelo presente diploma ministerial.

Artigo 17.º
Avaliação da aplicação do diploma ministerial

1.  A aplicação das normas do presente diploma ministerial e a
qualidade da prestação dos bens e serviços que no mesmo
se prevêem está sujeita a avaliação anual conjunta do
Ministério da Administração Estatale e do Ministério das
Obras Públicas, Transportes e Comunicações.

2. A avaliação é realizada por uma comissão para o efeito
nomeada pelos Ministros da Administração Estatal e das
Obras Públicas, Transportes e Comunicações.

3.  Da avaliação realizada pela comissão prevista pelo número
anterior é elaborado um relatório, o qual é sujeito a discus-
são no Grupo Técnico Interministerial para a Descentraliza-
ção Administrativa e a aprovação dos Ministros das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações e da Administração
Estatal.

Artigo 18.º
Entrada em vigor

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

Díli, 19 de Junho de 2017

Eng. Gastão de Sousa
Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Dionísio Babo Soares, PhD
Ministro da Administração Estatal




