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DIPLOMA  MINISTERIAL N.º 17/2022

de  1  de  Junho

PROGRAMA  MÃO  DE  OBRA  DO  POSTO
ADMINISTRATIVO

A Constituição da República Democrática de Timor-Leste diz
que o poder local é constituído por pessoas coletivas de
território dotadas de órgãos representativos, com o objetivo
de organizar a participação do cidadão na solução dos
problemas próprios da sua comunidade e promover o
desenvolvimento local, sem prejuízo da participação do Estado.

Os postos administrativos, enquanto circunscrições
administrativas imediatamente inferiores ao município, visam
garantir a aproximação efetiva dos serviços da Administração
Puìblica às populações e assegurar a maior participação dos
cidadãos na realização dos seus interesses locais.

A aproximação entre governantes e comunidades permite, antes
de mais, a participação democrática das comunidades nos
processos decisórios e subsequente desenvolvimento das
condições de vida da comunidade onde se inserem. Promove,
de igual modo, a oferta de serviços mais efetiva, eficiente e
equitativa para o desenvolvimento social e económico do país;
contribuindo para a promoção das instituições de um Estado
forte, legitimo e estável em todo o território de Timor-Leste.

As consequências sociais e económicas da pandemia da
COVID-19 e das intempéries que têm atingido Timor-Leste,
cada vez em maior número, têm mostrado e reforçado a
importância que os municípios e os postos administrativos
têm na vida das comunidades.

O Programa Mão de Obra do Posto Administrativo (PMOPA)
traduz-se na vontade política de estabelecer uma maior ligação
do Governo aos municípios e postos administrativos,
complementando os diferentes planos de desenvolvimento
em curso e as respetivas competências.
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O PMOPA consiste na transferência de subvenções públicas
para os Postos Administrativos destinadas a realizar pequenos
trabalhos de manutenção ou melhoria nas sedes do Posto
Administrativo, nos jardins, nas infraestruturas de saneamento
e outras de utilização comum e das demais intervenções
decorrentes de situações que coloquem em risco a segurança
de pessoas e bens, a segurança ambiental, florestal e de higiene,
as infraestruturas rurais, culturais e turísticas, situadas dentro
da área de circunscrição do respetivo Posto Administrativo.

As subvenções públicas são financiadas pelo Orçamento Geral
do Estado através de dotações inscritas nos orçamentos das
Administrações Municipais e Autoridades Municipais sob a
categoria de transferências públicas que se dividem em três
tipos de subsídios, dois deles variáveis, o geográfico e o
populacional; e o subsídio fixo que é distribuído equitativa-
mente por todos os postos administrativos. A reconfiguração
dos subsídios permite aumentar o montante distribuído a cada
posto administrativo e subsequentemente, o número de
atividades a executar.

Foram ouvidos os órgãos e serviços do departamento do
Governo responsável pela área do desenvolvimento rural.

Assim,

o Governo, pelo Ministro da Administração Estatal, manda ao
abrigo do previsto nas alíneas a) e j) do artigo 33.º - B do
Decreto-Lei n.º 11/2019, de 14 de junho, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 53 /2020, de 28 de outubro, publicar o seguinte diploma:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Objeto

É aprovado o Programa Mão de Obra do Posto Administrativo.

Artigo 2.º
Natureza

O Programa Mão de Obra do Posto Administrativo (PMOPA)
consiste na transferência de subvenções públicas para os
Postos Administrativos destinadas a realizar pequenos
trabalhos de manutenção ou melhoria nas sedes do Posto
Administrativo, nos jardins, nas infraestruturas de saneamento
e outras de utilização comum e das demais intervenções
decorrentes de situações que coloquem em risco a segurança
de pessoas e bens, a segurança ambiental, florestal e de higiene,
as infraestruturas rurais, culturais e turísticas, situadas dentro
da área de circunscrição do respetivo Posto Administrativo.

Artigo 3.º
Objetivos

1.  O PMOPA tem como objetivos:

a) Financiar a realização de pequenos trabalhos de
manutenção ou melhoria nas sedes dos Postos
Administrativos, nos jardins, nas infraestruturas de
saneamento e outras de utilização comum e das demais

intervenções decorrentes de situações que coloquem
em risco a segurança de pessoas e bens, a segurança
ambiental, florestal e de higiene, as infraestruturas rurais,
culturais e turísticas, situadas dentro da área de
circunscrição do respetivo Posto Administrativo;

b) Promover políticas de descentralização administrativa;

c) Contribuir para a melhoria da situação económica e
social da comunidade contribuindo para melhorar a
qualidade dos serviços prestados pelo Posto
Administrativo.

2.  As atividades referidas no número um são realizadas pelas
Administrações do Posto Administrativo com a participação
das comunidades.

Artigo 4.º
Orçamento

As subvenções públicas a transferir para os Postos
Administrativos no âmbito do PMOPA são financiadas pelo
Orçamento Geral do Estado através de dotações inscritas nos
orçamentos das Autoridades Municipais e Administrações
Municipais, sob a categoria de transferências públicas.

CAPÍTULO II
SUBSÍDIOS

Artigo 5.º
Tipos de subsídios

Os Postos Administrativos têm direito a receber os seguintes
subsídios:

a) Subsídio geográfico;

b) Subsídio populacional;

c)  Subsídio fixo.

Artigo 6.º
Subsídio geográfico

1. O subsídio geográfico corresponde ao montante máximo
de 25% do total das transferências públicas afetas ao
PMOPA.

2.  O subsídio geográfico é atribuído tendo em conta a dimensão
geográfica dos Postos Administrativos.

3.  O montante previsto no número um é dividido pelo número
total de Postos Administrativos, e é atribuído a cada Posto
Administrativo nos seguintes termos:

a) 100% do valor resultante quando o Posto Adminis-
trativo tiver uma área superior a 300 quilómetros
quadrados;

b) 80% do valor resultante quando o Posto Administrativo
tiver uma área superior a 200 quilómetros quadrados e
até 300 quilómetros quadrados;
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c) 60% do valor resultante quando o Posto Administrativo
tiver uma área superior a 100 quilómetros quadrados e
até 200 quilómetros quadrados;

d) 40% do valor resultante quando o Posto Administrativo
tiver uma área até 100 quilómetros quadrados.

4.   Para efeitos de calculo de atribuição do subsídio geográfico,
a área de cada Posto Administrativo é a constante do último
recenseamento populacional.

Artigo 7.º
Subsídio populacional

1.   O subsídio populacional corresponde ao montante máximo
de 25% do total das transferências públicas afetas ao
PMOPA.

2.   O subsídio populacional é atribuído tendo em conta a nú-
mero de habitantes dos Postos Administrativos.

3.   O montante previsto no número um é dividido pelo número
total de Postos Administrativos, e é atribuído a cada Posto
Administrativo nos seguintes termos:

a) 100% do valor resultante quando o Posto Adminis-
trativo tiver mais de 30 mil habitantes;

b) 80% do valor resultante quando o Posto Administrativo
tiver entre 25 mil e 30 mil habitantes;

c) 60% do valor resultante quando o Posto Administrativo
tiver mais de 20 mil e menos de 25 mil habitantes;

d) 40% do valor resultante quando o Posto Administrativo
tiver menos de 20 mil habitantes.

4.   Para os Postos Administrativos do Município de Díli, o
subsídio populacional é calculado nos seguintes termos:

a) 80% do valor resultante quando o Posto Administrativo
tiver mais de 25 mil habitantes;

b) 60% do valor resultante quando o Posto Administrativo
tiver até 25 mil habitantes.

5.  Para efeitos da de cálculo de atribuição do subsídio
populacional, o número de habitantes de cada Posto
Administrativo é o constante do último recenseamento
populacional.

Artigo 8.º
Subsídio fixo

O subsídio fixo corresponde ao remanescente do montante
total disponível das transferências públicas afetas ao PMOPA
e é atribuído a todos os Postos Administrativos de forma
equitativa.

CAPÍTULO III
ATIVIDADES E CONTRATAÇÃO

Artigo 9.º
Montante máximo por atividade

O montante máximo de cada atividade e financiar através do
PMOPA não pode ser superior a 25% do montante total dos
subsídios recebidos pelo Posto Administrativo.

Artigo 10.º
Atividades permitidas

1.  São elegíveis, para pagamento através dos montantes
transferidos para os Postos Administrativos, no montante
máximo de 5%, as despesas resultantes:

a) Da realização de atividades de monitorização e
supervisão da implementação do PMOPA;

b) Dos custos com reuniões, comunicações móveis e
fotocópias.

2.  São elegíveis, para pagamento através dos montantes
transferidos para os Postos Administrativos, no montante
máximo de 95%, as despesas resultantes das seguintes
atividades:

a) Plantação de árvores e/ou arbustos, criação de viveiros
/ canteiros e muda de viveiros, plantação de árvores da
mesma família, plantação de árvores de grande
capacidade de captação e conservação de água que
possam proteger contra os desastres naturais;

b) Pequenas reparações e normalizações de estradas ou
caminhos, nos termos da lei;

c) Pequenas reparações em campos comunitários de
desporto e postos de serviços;

d) Realização de operações de limpeza de jardins na área
urbana do Posto Administrativo;

e) Destinadas a proceder a reparações imediatas nas áreas
críticas que tenha sido afetada por desastres naturais;

f) Limpeza de ervas daninhas nas plantações de café;

g) As demais atividades desde que necessárias e urgentes
e de acordo com as necessidades do Posto Adminis-
trativo e previamente aprovadas pelo Presidente da
Autoridade Municipal ou Administrador Municipal,
conforme os casos;

h) Compra de equipamentos para a realização das
atividades previstas nas alíneas anteriores;

i) O aluguer de camionetas para o transporte dos
resíduos, lamas ou bens para a execução das atividades
previstas nas alíneas a) a h);

j) A contratação de pessoal que resida no Suco para
executar as atividades mencionadas nas alíneas a) a h).
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Artigo 11.º
Atividades proibidas

As subvenções públicas transferidas no âmbito do PMOPA
não podem ser utilizadas para:

a)  Construir ou reabilitar infraestruturas, assim como a compra
de materiais de construção ou reabilitação;

b)  Adquiri armas, drogas, tabaco e bebidas alcoólicas entre
outras coisas que prejudiquem a saúde pública;

c)  Realizar atividades em terrenos que se encontrem em litígio
judicial;

d)  Realizar atividades em áreas que já se encontram abrangidas
pela execução de outro programa;

e) Pagar compensações ou arrendamentos para o uso de
terrenos;

f) Realizar atividades que prejudiquem o meio-ambiente;

g) Financiar partidos políticos ou atividades de partidos
políticos.

Artigo 12.º
Aquisição, propriedade e afetação dos equipamentos

1.  Todas as aquisições feitas a partir das subvenções públicas
estão sujeitas ao regime jurídico aplicável ao
aprovisionamento e à contratação pública, com as
especificações previstas no presente diploma.

2.  A  Administração de Posto Administrativo, com o apoio do
serviço local competente em matéria de aprovisionamento
e os outros serviços relevantes em função da atividade a
realizar, deve elaborar o Plano de Aprovisionamento do
Mapa das Atividades a realizar no âmbito do PMOPA.

3. O Posto Administrativo elabora o Mapa das Atividades a
executar no âmbito do PMOPA que será validado pela
Assembleia do Posto Administrativo a aprovado pelo
Presidente da Autoridade Municipal ou Administrador
Municipal, conforme os casos.

4. Os equipamentos adquiridos com recurso às subvenções
públicas atribuídas no âmbito do PMOPA integram o
património do Estado e, após a conclusão da atividade
para a qual foram adquiridos, ficam afetos à Autoridade
Municipal ou Administração Municipal, conforme os
casos.

5. Após a conclusão da atividade, e no prazo máximo de 5
dias, o Chefe de Equipa entrega os equipamentos
adquiridos com recurso às subvenções mediante Termo
de Entrega em modelo a aprovar, nos termos da lei, pelo
membro do Governo responsável pela área do
desenvolvimento rural.

CAPÍTULO IV
SUBVENÇÕES PÚBLICAS

Artigo 13.º
Condições

As subvenções públicas são transferidas para as contas
bancárias dos Postos Administrativos nos seguintes termos:

a) O montante correspondente a 50% da totalidade dos
subsídios devidos ao Posto Administrativo é transferido
para a conta bancaria deste, no prazo máximo de 5 dias,
após a assinatura do Acordo de Fundos Anual PMOPA,
conforme formulário a aprovar, nos termos da lei, pelo
membro do Governo responsável pela área do
desenvolvimento rural;

b) O remanescente da totalidade dos subsídios devidos ao
Posto Administrativo é transferido para a conta bancária
deste, no prazo máximo de 5 dia, após o início da execução
do projeto.

Artigo 14.º
Conta bancária

1.  A  Administração do Posto Administrativo deve proceder
à abertura de uma conta bancária exclusivamente destinada
ao PMOPA com a designação de “PMOPA – nome do Posto
Administrativo”.

2.  A conta bancária referida no número anterior só pode ser
movimentada pela assinatura conjunta do Administrador
do Posto Administrativo e do dirigente máximo do Serviço
Local de Finanças.

Artigo 15.º
Aprovisionamento

1. As atividades do PMOPA seguem o seguinte regime es-
pecial de aprovisionamento previsto neste diploma,
atendendo:

a) Ao carácter de menor complexidade das atividades;

b) Ao reduzido valor;

c) À implementação direta pela comunidade.

2. O Administrador do Posto Administrativo é competente
para aprovar o procedimento de aprovisionamento do
PMOPA, após a assinatura do Acordo de Fundos Anual
PMOPA.

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

a) Em procedimentos de aprovisionamento de valor até
US$ 500, é usado o aprovisionamento por ajuste direto;

b) Em procedimentos de aprovisionamento de valor igual
ou superior a US$ 500, é usado o aprovisionamento
por solicitação do mínimo de três cotações.
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Artigo 16.º
Equipas de trabalho

1.  As equipas de trabalho são compostas por 20 membros.

2. A contratação dos membros das equipas de trabalho é
assegurada pelo Administrador do Posto Administrativo,
que indica o Chefe de Equipa.

3.  Sem prejuízo do disposto no número anterior, a contratação
dos membros das equipas de trabalho, em regime de
prestação de serviços, é feita nos seguintes termos:

a) Os membros das equipas de trabalho devem ter idade
igual ou superior a 17 anos;

b) Os membros das equipas de trabalho têm de residir no
Suco, devendo ser dada prioridade àqueles que residem
nos arredores do local onde a atividade vai ocorrer;

c) Deve ser assegurado o princípio da igualdade de
género;

d) Deve ser assegurado o princípio da não discriminação
de pessoas portadoras de necessidades especial;

e) Deve ser assegurada a rotatividade das equipas de
trabalho, sendo obrigatória, com caráter semanal, nas
atividades de duração igual ou superior a 30 dias de
modo a que o PMOPA beneficie um maior número de
cidadãos beneficiários.

4.  As regras para a contratação dos membros das equipas de
trabalho seguem os procedimentos a aprovar, nos termos
da lei, pelo membro do Governo responsável pela área do
desenvolvimento rural.

5.  As equipas de trabalho só podem executar os serviços para
os quais foram contratados entre a segunda-feira e o
sábado.

6. Em situações de exceção, resultantes de desastres naturais
ou catástrofes, em que a vida e segurança dos membros da
comunidade esteja em perigo iminente, o Administrador
do Posto Administrativo pode, em coordenação com o
Conselho de Suco afetado, selecionar equipas de trabalho
para realizar intervenções urgentes, cuja duração não pode
ser superior a 2 dias.

Artigo 17.º
Remuneração das equipas de trabalho

1.  Aos membros das equipas de trabalho é devido, por cada
dia de trabalho efetivamente prestado, no máximo, o
seguinte montante:

a) US$ 7 para o Chefe de Equipa;

b) US$ 5 para os restantes membros da equipa.

2. Os montantes previstos no número anterior podem ser
atualizados anualmente, por despacho do Presidente da

Autoridade Municipal ou Administrador Municipal,
conforme os casos, até ao valor previsto para a inflação e
desde que exista dotação orçamental para o efeito.

Artigo 18.º
Aluguer de camionetas

1.  A contratação do aluguer de camionetes é permitida apenas
quando se destina à realização das atividades previstas no
artigo 10.º e é remunerado, no máximo, por cada dia, nos
seguintes termos:

a) US$ 65 para os Postos Administrativos do Município
de Díli;

b) US$ 75 para os Postos Administrativos dos restantes
municípios.

2.  Os montantes máximos previstos no número anterior podem
ser atualizados anualmente, por despacho do Presidente
da Autoridade Municipal ou Administrador Municipal,
conforme os casos, até ao valor previsto para a inflação e
desde que exista dotação orçamental para o efeito.

3. As regras para a contratação do aluguer das camionetas
seguem os procedimentos aprovados, nos termos da lei,
pelo membro do Governo responsável pela área do
desenvolvimento rural.

Artigo 19.º
Registo dos fundos recebidos

1. O Administrador do Posto Administrativo e o Chefe de
Serviço do Serviço Local de Finanças são responsáveis
por proceder ao levantamento dos fundos afetos ao
PMOPA da conta bancária do Posto Administrativo.

2. O Administrador do Posto Administrativo e o Chefe de
Serviço do Serviço Local de Finanças são solidariamente
responsáveis por registar todos os montantes recebidos e
todas as despesas efetuadas no Livro Bancário, em formato
a aprovar, nos termos da lei, pelo membro do Governo
responsável pela área do desenvolvimento rural.

Artigo 20.º
Subsídios não utilizados

As subvenções públicas transferidas para os Postos
Administrativos que não tenham sido gastas são depositadas
na conta bancária da Autoridade Municipal ou da
Administração Municipal, conforme os casos, até ao último
dia útil de cada ano.

Artigo 21.º
Reporte de execução

1.  O Administrador do Posto Administrativo elabora e envia
ao Serviço Municipal de Finanças o relatório mensal de
execução das atividades do PMOPA.

2.  O Serviço Municipal de Finanças elabora e envia à Direção-
geral do Desenvolvimento Rural do ministério responsável
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pela área do desenvolvimento rural, o relatório mensal de
execução das atividades do PMOPA, consolidado a nível
municipal, para efeitos de tratamento informativo e
acompanhamento da evolução do PMOPA.

3.    A não entrega de relatórios de execução das atividades do
PMOPA determina a impossibilidade de celebrar, no ano
seguinte, novo Acordo de Fundos Anual PMOPA.

4.   Os formatos dos relatórios previstos nos números anteriores
são aprovados, nos termos da lei, pelo membro do Governo
responsável pela área do desenvolvimento rural.

Artigo 22.º
Monitorização e atividades de auditoria

1.  O Serviço Municipal de Finanças, o Serviço Municipal de
Planeamento Integrado e Desenvolvimento e o serviço
municipal relevante em função da atividade desenvolvida,
devem realizar visitas regulares aos Postos Administrativos
para monitorizar e acompanhar a execução do PMOPA.

2.   Para efeitos do previsto no número anterior, as equipas de
monitorização e acompanhamento devem utilizar a Lista
Uniformizada de Critérios de Monitorização do PMOPA, a
aprovar, nos termos da lei, pelo membro do Governo
responsável pelo desenvolvimento rural.

3.    As equipas de monitorização e acompanhamento verifiquem
indícios do não cumprimento das regras do PMOPA devem,
do facto, dar conhecimento ao Presidente da Autoridade
Municipal ou Administrador Municipal, conforme os casos,
e à Agência Municipal de Fiscalização.

Artigo 23.º
Auditoria

A Agência Municipal de Fiscalização e a Inspeção-Geral da
Administração Estatal são responsáveis pela realização de
ações de inspeção e auditoria aos órgãos e serviços no âmbito
do PMOPA, sem prejuízo da competência da Inspeção-Geral
do Estado e da Câmara de Contas do Tribunal Superior
Administrativo, Fiscal e de Contas.

CAPÍTULO V
INTERVENIENTES

Artigo 24.º
Administrador do posto administrativo

Incumbe ao Administrador do Posto Administrativo:

a)  Promover a socialização do PMOPA ao nível do posto
administrativo;

b)  Assegurar a contratação dos membros das equipas de
trabalho;

c)   Indicar o Chefe de Equipa;

d)  Monitorizar o funcionamento das equipas de trabalho e
realizar a avaliação de desempenho;

e)   Identificar e priorizar as áreas suscetíveis de intervenção
no âmbito do PMOPA, sujeitas a aprovação pelo Presidente
da Autoridade Municipal ou Administrador Municipal,
conforme os casos;

f)    Documentar os problemas e as reclamações apresentadas
pela comunidade e apresentar as respetivas soluções;

g)   Registar todos os montantes recebidos e todas as despesas
efetuadas, no Livro Bancário;

h)  Elaborar e enviar ao Serviço Municipal de Finanças o
relatório mensal de execução das atividades do PMOPA;

i)    Monitoriza o funcionamento dos equipamentos e elabora
os respetivos relatórios de monitorização;

j)    Realizar a socialização sobre o processo e os princípios de
implementação dos projetos a executar nos postos
administrativos;

k)   Assegurar a disseminação de informação-chave através de
publicações no quadro de aviso público;

l)    Elaborar, com o apoio dos serviços locais competentes em
matéria de planeamento integrado e desenvolvimento e os
serviços locais competentes em razão do programa a
desenvolver pelo posto administrativo, propostas de
Mapas de Atividades e respetivos orçamentos;

m)   Promover a implementação e execução do PMOPA ao nível
da respetiva circunscrição administrativa em articulação
com as demais políticas e programas governamentais;

n)  Remeter ao Presidente da Autoridade Municipal ou
Administrador Municipal, conforme os casos, devidamente
informados, as propostas de Mapas de Atividades e de
relatório de execução das atividades do PMOPA,
consolidados ao nível do posto administrativo;

o)  Quaisquer outras que decorram da lei ou sejam deter-
minadas superiormente.

Artigo 25.º
Diretor de Serviço Municipal

1.  Incumbe ao Diretor de Serviço Municipal do Serviço
Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento
e do Diretor de Serviço Municipal do serviço municipal
relevante em função do projeto a executar:

a) Assegurar a implementação das atividades e seguir os
princípios, procedimentos e prazos estabelecidos;

b) Informar o Presidente da Autoridade Municipal ou
Administrador Municipal, conforme os casos, do não
cumprimento ou mora na execução das atividades
constantes do Mapa de Atividades e orçamentos;

c) Organizar  visitas regulares e intensivas para
supervisionar o processo de planeamento e gestão das
atividades do posto administrativo;
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d) Quaisquer outras que decorram da lei ou sejam
determinadas superiormente.

2. Incumbe ao Diretor de Serviços Municipais do Serviço
Municipal de Finanças:

a) Promover formação aos funcionários dos serviços dos
postos administrativos sobre a gestão financeira do
PMOPA;

b) Proceder à transferência das subvenções públicas das
verbas afetas ao PMOPA depois de autorizado pelo
Presidente da Autoridade Administrativa ou
Administrador Municipal, conforme os casos, para as
contas bancárias dos postos administrativos;

c) Introduzir no SIGF a informação dos Mapas de
Atividades e respetivos orçamentos, assim como dos
relatórios de execução;

d) Quaisquer outras que decorram da lei ou sejam
determinadas superiormente.

Artigo 26.º
Presidente da Autoridade Municipal ou Administrador

Municipal

Incumbe ao Presidente da Autoridade Municipal ou Presidente
da Autoridade Municipal, conforme os casos:

a)  Promover a socialização do PMOPA a nível municipal;

b) Aprovar os Mapas de Atividades e os orçamentos das
atividades a realizar no âmbito do PMOPA;

c) Assinar os Acordo de Fundos Anual PMOPA;

d) Ordenar a transferência das subvenções públicas para as
contas bancárias dos postos administrativos;

e)  Elaborar e enviar à Direção-geral do Desenvolvimento Ru-
ral o relatório mensal de execução das atividades do
PMOPA, consolidado a nível municipal;

f) Apresentar soluções para os problemas ou queixas
apresentadas, incluindo as que envolvam a transferência e
uso dos fundos, comunicando às autoridades nacionais;

g) Garantir a introdução no SIGF de todos os Mapas de
Atividades e respetivos orçamentos e de todos os
relatórios de execução, através dos Serviços Municipal de
Finanças;

h) Quaisquer outras que decorram da lei ou sejam deter-
minadas superiormente.

Artigo 27.º
Direção-geral do Desenvolvimento Rural

O Diretor-geral do Desenvolvimento Rural assegura a
qualidade e os resultados da implementação do PMOPA,
através de monitorização e supervisão regular e periódica.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 28.º
Regime jurídico

A execução das transferências públicas ao abrigo do PMOPA
regula-se de acordo com o previsto no presente diploma e
subsidiariamente pelas normas do regime jurídico das
subvenções públicas, do aprovisionamento, do regime do
enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão
financeira pública e do Estatuto das Administrações
Municipais, das Autoridades Municipais e do Grupo Técnico
Interministerial para a Descentralização Administrativa.

Artigo 29.º
Revogação

1.  É revogado o Diploma Ministerial n.º 39/2021, de 8 de julho.

2. A entrada em vigor do presente diploma ministerial não
prejudica os efeitos produzidos na pendência do Diploma
Ministerial n.º 39/2021, de 8 de julho.

Artigo 30.º
Regime transitório

1.  Até à realização do próximo recenseamento populacional e
para efeitos de cálculo e atribuição do subsídio geográfico
e subsídio populacional, ao Posto Administrativos de Loré
no Município de Lautém e ao Posto Administrativo de
Hatolia B no Município de Ermera; é atribuído o valor médio
nacional dos restantes postos administrativos.

2.  Durante o ano de 2022, as subvenções públicas a transferir
para os Postos Administrativos no âmbito do PMOPA são
financiadas pelo Orçamento Geral do Estado através de
dotações inscritas na categoria de Dotações Para Todo o
Governo.

3. Para efeitos do previsto no número anterior, a Direção-Geral
do Tesouro procede à transferência das subvenções
públicas para as contas bancárias dos Postos Adminis-
trativos após a certificação do cumprimento dos requisitos
previsto no presente diploma, do Presidente da Autoridade
Municipal ou o Administrador Municipal, conforme os
casos.

Artigo 31.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, 25  de 05  de  2022.


