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Presidente da Republica 
Decreto Presidencial n.° 208/17: 

Regulamenta os principios e as normas de organizac fo e de funcionamento 

dos Orgiios da Administra¢ fo Local do Estado, fixando as respectivas 

estruturas organizacionais, bem como os mecanismos de operaciona- 

lizagio. — Revoga o Decreto n° 9/08, de 25 de Abril, que estabelece 

o Paradigma dos Estatutos dos Governos Provinciais, Administrag Ges 

Municipais e Comunais. 

  

  

PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Decreto Presidencial n.° 208/17 

de 22 de Setembro 

Considerando que a Lein.° 15/16, de 12 de Setembro, da 

Administra¢ao Local do Estado estabelece os principios e 

normas gerais de organizaciio e funcionamento dos Orgaos 

da Administragao Local do Estado, os quais sao aplicaveis 

nos escalées Provincial, Municipal e Inframunicipal, permi- 

tindo ao Titular do Poder Executivo estabelecer as respectivas 

estruturas, fmcionamento e articulacao nos diferentes niveis: 

Tendo em conta que a dinamica da Administracao Local 

do Estado impée a necessidade de dar resposta a um conjunto 

de quest6es, com vista ao reforco da capacidade de interven- 

cao e uma nova estruturacao dos diferentes niveis dos Orgaos 

da Administra¢ao Local do Estado; 

O Presidente da Republica decreta, nos termos da ali- 

nea 1) do artigo 120.° e do n.° 3 do artigo 125.°, ambos da 

Constituicio da Republica de Angola, o seguinte: 

REGULAMENTO DA LEI 

DA ADMINISTRACAO LOCALDO ESTADO 

CAPITULO I 
Disp osicoes Gerais 

ARTIGO 1° 
(Objecto) 

O presente Decreto Presidencial regulamenta os prin- 

cipios e as normas de organizacio e de funcionamento dos 

Orgios da Administracio Local do Estado, fixando as respec- 

tivas estruturas organizacionais, bem como os mecanismos 

de operacionalizacio. 

ARTIGO 2° 
(Ambito) 

O presente Decreto Presidencial aplica-se a todos os Orgaos 

da Administracao Local do Estado nos niveis provincial, muni- 

cipal e inframunicipal. 

ARTIGO 3° 
(Principios) 

A organizacao e o funcionamento da Administracao Local 

do Estado regem-se, entre outros, pelos principios da igualdade, 

legalidade, justica, proporcionalidade, imparcialidade, resp on- 

sabilizacao, probidade administrativa, respeito pelo patrimonio 

publico, assim como pelos principios da desconcentra¢ao, 

descentralizacao, simplificacgao de procedimentos adminis- 

trativos e da diferenciacgao no exercicio da sua actividade. 

ARTIGO 4° 
(Definicées) 

Para efeitos do presente Diploma entende-se por: 

a@) «Desconcentragdo Administrativay, processo admi- 

nistrativo através do qual um orgao da Adminis- 

tracaio Central do Estado transfere para alguma 

entidade, ou 6rgaéo da Administracao Local do 

Estado, atribuigdes do poder central;
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b) «Descentralizagdo Administrativeyy, processo admi- 

nistrativo de transferéncia de poderes e/ou compe- 

téncias entre pessoas colectivas de direito publico 

diferentes; 

c) «Constitucionalidade e Legalidade», obrigatoriedade 

dos Orgaos da Administracao Local do Estado 

conformarem as suas actividades a Constituic¢ ao 

e a lei; 

d) «Diferenciagdo», principio segundo o qual a orga- 

nizacao e o funcionamento dos Orgaos da Admi- 

nistra¢4o Local do Estado podem estar sujeitos a 

modelos diferenciados, de acordo com a especifi- 

cidade do desenvolvimento politico, econdémico, 

social, cultural e demografico das circunscricdes 

territoriais, sem prejuizo da unidade da ac¢ao 

governativa e da boa administrac ao; 

e) «Transferéncia de Recursos», processo que assegura 

que a desconcentracao ea descentralizacao sejam 

acompanhadas da correspondente transferéncia 

dos meios humanos, recursos financeiros e de 

patrimonio adequado ao desempenho da fun¢ io 

desconcentrada; 

J «Transitoriedade», fase que implica que, a medida 

que forem criadas as autarquias locais, segundo o 

principio do gradualismo, estas passem a exercer, 

entre outras, as atribuicgées e competéncias cor- 

respondentes, definidas por lei, para os Orgaos da 

Administracao Local; 

g) «Participac do», envolvimento dos cidadaos, de 

forma individual ou colectiva, na formaciao das 

decisées que lhes digam respeito; 

h) «Colegialidade», existéncia de competéncia con- 

junta, conduzindo, por conseguinte, a decisGes ou 

deliberac des administrativas tomadas em comum 

por varios 6rgfos em acto unico; 

i) «Probidade», observancia dos valores de boa admi- 

nistracao e honestidade no desempenho da fun- 

cao, consubstanciada na moralidade publica e no 

respeito pelo patriménio publico; 

j) «Simplificac do Administrativapy, substituicgaio de 

procedimentos complexos e morosos por outros 

mais simples, por forma a tornar, por um lado, 

mais célere o funcionamento dos Orgaos da 

Adiministracgao Local do Estado e, por outro, tor- 

nar facil a vida dos cidadaos e das empresas na 

sua relacfio com a administracao e, finalmente, 

contribuir para o aumento da eficiéncia interna 

dos servicos publicos; 

k) «Aproximagdo dos Servigos as Populagées», orga- 

nizacao e estruturacio dos servicos administra- 

tivos desconcentrados do Estado orientados por 

critérios que os tormem acessiveis as populacées 

que a Administracgao Publica visa servir. 

CAPITULO II 
Orgiios da Administracaio Local do Estado 

SECCAO I 
Disposicées Comuns 

ARTIGO 5° 
(Ob jectivos) 

A Administracaio Local do Estado é exercida por Orgios 

da Administracao, desconcentrados da administracao central, 

e visa assegurar, ao nivel local, a realizacfo das atribuicdes 

e dos interesses especificos da administragéo do Estado e 

dos cidadaos, das comunidades e das empresas, promover o 

desenvolvimento econdmico e social e garantir a prestacaio 

de servicos publicos na respectiva circunscri¢ao administra- 

tiva, sem prejuizo da autonomia do poder local. 

ARTIGO 6° 
(Categoria dos Orgaos da Administracao Local do Estado) 

1. Os Orgaos da Administracio Local do Estado classifi- 

cam-se em orgios singulares e 6rgios colegiais. 

2. Sao orgaos singulares: 

a) O Governador Provincial; 

5) O Vice-Governador Provincial; 

c) O Presidente da Comissao Administrativa e o Admi- 

nistrador Municipal; 

d) O Vice-Presidente da Comissao Administrativa e 0 

Administrador Municipal-Adjunto; 

e) O Administrador Comunal ou de Distrito Urbano; 

Jf) O Administrador Comunal-Adjunto ou Administrador 

de Distrito Urbano-Adjunto; 

g) O Administrador de Cidade; 

h) O Administrador de Vila; 

i) O Administrador de Bairro ou Povoagio; 

j) O Administrador de Aldeia. 

2. Dos orgiios singulares referidos no numero anterior tém 

natureza executiva: 

a) O Governador Provincial; 

5) O Administrador Municipal; 

c) Presidente da Comissao Administrativa do Municipio. 

3. Sao orgaos colegiais consultivos: 

a) O Governo Provincial; 

5) O Conselho Consultivo de Auscultacao da 

Comunidade; 

c) O Conselho Provincial de Concertagao Social; 

d) O Conselho de Vigilancia Comunitaria. 

4. Sao orgiios colegiais executivos: 

@) A Comissao Administrativa do Municipio ea Admi- 

nistracaéio Municipal; 

b) AAdministragéo Comunal ou de Distrito Urbano; 

c) AAdministragao de Cidade; 

d) AAdministracgao de Vila; 

e) AAdministragao de Bairro ou de Povoacao; 

J) AAdministracio de Aldeia.
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ARTIGO 7° 

(Estrutura interna dos Servicos dos Orgiios Locais do Estado) 

Os Servicos dos Orgaos Locais do Estado estruturam-se 

de acordo com og principios previstos no n.° 3 do artigo 10.° 

da Lein.° 15/16, de 12 de Setembro, nos termos previstos nos 

respectivos estatutos organicos. 

ARTIGO 8° 

(Regime de precedéncia protocolar) 

Para efeitos protocolares, o regime de precedéncia obe- 

dece a seguinte ordem: 

a) Governador Provincial, 

5) Vice-Governador Provincial; 

c) Presidente de Comissio Administrativa e Adminis- 

trador Municipal; 

d) Vice-Presidente da Comissao Administrativa e 

Adiministrador Municipal-A djunto; 

e) Administrador Comunal e Administrador de Dis- 

trito Urbano; 

Jf Administrador de Cidade; 

g) Administrador de Vila; 

A) Administrador de Barro e de Povoagio; 

i) Administrador de Aldeia. 

SECCAO II 
Administr acio Provincial 

ARTIGO 9° 
(Or gaos da Administr acao da Provincia) 

Sao Orgios da Administracao da Provincia: 

a@) Governador Provincial, orgao singular executivo, 

b) Governo Provincial; 

c) Vice-Governadores Provinciais; 

d) Conselho Provincial de Auscultagao da Comunidade, 

e) Conselho Provincial de Concertagao Social; 

J Conselho Provincial de Vigilancia Comunitaria. 

SECCAO III 

Governador Provincial 

ARTIGO 10° 
(Definicao) 

1. O Governador Provincial é o representante da 

Administracao Central na respectiva Provincia, a quem incumbe, 

em geral, conduzir a governaciio da Provincia, assegurar o 

normal funcionamento dos Orgaos da Administra¢ao Local do 

Estado e promover o desenvolvimento econdémico e social dos 

Municipios e a qualidade de vida dos cidadaos, respondendo 

pela sua actividade perante o Titular do Poder Executivo. 

2. O Govemador Provincial é, em regra, coadjuvado, no 

exercicio das suas funcées, por 3 (trés) Vice-Governadores, 

que respondem pelas seguintes areas: 

@) Politica e Social; 

b) Econdémica; 

c) Servicgos Técnicos e Infra-Estruturas. 

3. O Govemador Provincial atende directamente as seguin- 

tes areas: 

a@) Coordenagao Institucional; 

b) Capacitagao transversal dos Municipios e Cidades 

na perspectiva da sua desc entralizac 4o; 

c) Orgamento e Finangas; 

d@) Justiga, Seguranga, Ordem Publica, Protec ¢ao Civil 

e Vigilancia Comunitaria; 

e) Administragao Publica e Modernizacao Administrativa; 

J) Partidos Politicos; 

g) Registo Eleitoral e Apoio aos Processos Eleitorais; 

h) Recenseamento Militar, 

i) Estatisticas e Censos; 

j) Recursos Humanos, Formacio e Avaliacao de 

Desempenho; 

k) Intercémbio e Cooperag¢ao Descentralizada; 

/) Outros servicos desconcentrados nao afectos a alguns 

dos Vice-Governadores. 

4, O Governador Provincial pode delegar poderes aos 

Vice-Govemadores para acompanhar, tratar e decidir assuntos 

relativos a actividade e ao funcionamento de outras areas que 

nao estejam atribuidas especificamente a qualquer um deles. 

ARTIGO 11° 
(Provimento e equiparaciao) 

1. O Governador Provincial é nomeado pelo Presidente 

da Republica. 

2. Para efeitos protocolares, remuneratorios e de imu- 

nidades, o Governador Provincial é equiparado a Ministro. 

3. O Governador Provincial deve possuir formac¢ao aca- 

démica superior ou formacfo técnico-profissional de nivel 

superior ministrada por instituicio de forma¢io de quadros 

da Administrag4o Central ou Local do Estado. 

4, Caso nao pertenca ao Sistema de Recursos Humanos 

da Administracgao Local, o Governador Provincial nomeado 

tem o prazo de 30 (trinta) dias para iniciar a frequéncia do 

Curso de Introdug¢ao ao Servico Publico (CISP). 

5. O Governador Provincial deve, igualmente, frequentar 

os cursos e acces de formaciio superiormente aprovados. 

6. A falta de frequéncia das formacées referidas no pre- 

sente artigo, por razOes injustificadas, imputaveis ao titular do 

cargo, pode dar lugar a exoneragao do exercicio das fungées. 

ARTIGO 12° 
(Posse e cessacao de funcées) 

1. 0 Govemador e os Vice-Governadores Provinciais ini- 

ciam as suas funcdes com a tomada de posse perante o Titular 

do Poder Executivo. 

2. Os restantes membros do Governo Provincial iniciam 

as suas func des com a tomada de posse perante o Govemador 

Provincial. 

3. As fiingdes dos membros do Governo Provincial cessam 

em caso de morte, extin¢fo do cargo, destituicéo, demissao, 

exoneraciéio, renlincia ao cargo, abandono de firncdes ou inca- 

pacidade fisica ou mental permanente. 

ARTIGO 13.° 
(Atribuicdes) 

O Governador Provincial tem as seguintes atribuic des:
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a) Garantir a observancia da Constituicao e demais 

Diplomas Legais; 

5) Dirigir o Governo Provincial; 

c) Dirigir a preparacao, a execugao e o controlo dos 

Programas de Investimento Publicos e do orga- 

mento da Provincia, bem como supervisionar a 

execucio dos programas e dos orcamentos dos 

niveis inferiores da Administrac¢ao Local do Estado; 

d) Promover o bom desempenho do funcionamento 

das Administragées dos Municipios, tendo cm 

vista a sua capacitacao para a transi¢ao para 

Autarquias Locais; 

e) Promover e acompanhar a execucao das medidas 

tendentes ao alcance dos objectivos de Desenvol- 

vimento sustentavel até 2030, particularmente a 

nivel municipal e das Comunidades; 

J Orientar, supervisionar e acompanhar a prestaciio 

dos servicos municipalizados pelos Presidentes 

de Comissées Administrativas e Administradores 

dos Municipios e Cidades; 

g) Coordenar os Estudos, Planeamento e Estatistica do 

Governo Provincial; 

h) Nomear, exonerar e conferir posse aos Directores 

Provinciais, ouvido o Ministro da especialidade, 

carecendo de prévia concertacao quanto ao perfil 

do candidato e de parecer favoravel vinculativo 

do Titular dos Departamentos Ministeriais res- 

ponsaveis pelo Planeamento, pela Educaciio, pela 

Satide e pelas Financas, a nomeacao e a exone- 

racao dos Directores Provinciais do Gabinete de 

Estudos, Planeamento e Estatistica, dos Gabinetes 

da Educaciio e da Satide, bem como do Secretario 

do Governo Provincial, respectivamente; 

i) Nomear e exonerar o Presidente das Comissées 

Administrativas de Municipio, os Administradores 

Municipais, os Vice-Presidentes das Comissées 

Administrativas, os Administrador Municipal- 

-Adjunto, os Administradores Comunais e dos 

Distritos Urbanos, bem como os Administradores 

Comunais-Adjuntos e os Administradores-Adjuntos 

dos Distritos Urbanos; 

Jj) Conferir posse aos Presidentes das Comissées Admi- 

nistrativas de Municipio, os Administradores 

Municipais, os Vice-Presidentes das Comissées 

Adiministrativas do Municipio, os Administrador 

Municipal-Adjunto, os Administradores Comu- 

nais e os Administradores dos Distritos Urbanos, 

os Administradores Comunais-Adjuntos e os 

Administradores-Adjuntos dos Distritos Urbanos; 

k) Nomear e exonerar os titulares de cargos de Direccao 

das Escolas do I e I Ciclo do Ensino Secundario 

sedeadas na Provincia, nos termos do disposto no 

artigo 149.° do presente Regulamento; 

I) Propor ao Ministro da Educa¢ao a nomeacio e 

exoneracao dos titulares de cargos de direccao e 

chefia dos Institutos de Formacao de Professores 

e Institutos Politécnicos; 

m) Planear e gerir os investimentos public os nas Esco- 

las do I eII Ciclos do Ensino Secundario, nos 

Institutos de Formacao de Professores e Institutos 

Politécnicos; 

n) Promover a construgao de Escolas Secundarias do 

Ensino Geral, partilhando com o Departamento 

Ministerial responsavel pelo Sector da Educacéo 

a responsabilidade de construcgao das Escolas 

Secundarias Técnicas; 

o) Nomear, exonerar e conferir posse aos funciona- 

rios que exercem cargos de direccio e chefia e 

aos demais fincionarios do Governo Provincial; 

p) Convocar e presidir as reunides do Governo Pro- 

vincial e dos Conselhos Provinciais de Auscul- 

tacio da Comunidade, de Concertacao Social e 

de Vigilancia Comunitaria, bem como propor as 

respectivas agendas de trabalho; 

q Realizar, regularmente, visitas de acompanhamento 

e controlo aos Municipios, as Comunas e aos 

Distritos Urbanos, bem como a outras unidades 

urbanas e aglomerados populacionais; 

r) Autorizar a realizagao de despesas publicas, nos 

termos da lei; 

5) Avaliar e aprovar, ouvido o Governo Provincial e 

outros 6rgios consultivos, o or¢amento e os Pro- 

jectos de Investimento Publico, nos termos da lei; 

t) Garantir apoio a realizacao das visitas de trabalho 

dos Deputados 4 Assembleia Nacional junto dos 

respectivos circulos eleitorais e instituigdes da 

Provincia; 

u) Nomear e exonerar os responsaveis dos institutos 

publicos e das empresas publicas de ambito 

provincial; 

v) Promover mecanismos que garantam o dialogo, a 

colaborac¢4o0, o acompanhamento e a autonomia 

das instituigdes do poder tradicional; 

w) Promover medidas tendentes a defesa e a preserva- 

cao do ambiente; 

x) Cooperar no cumprimento das ac¢Ges de defesa, de 

seguranca e de ordem interna em coordenacio 

com os orgios afins; 

y) Promover mecanismos que garantam a inter-relacao, 

a interdependéncia e a coordenaco institucional 

entre a Administra¢ ao Central e a Administraciaio 

Local, bem como no seio desta;
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z) Acompanhar a actividade dos Delegados Provinciais 

e articular o seu funcionamento com o aparelho 

administrativo e as actividades da Provincia, nos 

termos da lei; 

aa) Acompanhar as iniciativas para a conclusao de 

acordos de geminacao entre Municipios e Cida- 

des sob sua jurisdicéo e promover protocolos de 

cooperacao descentralizada do Governo Provin- 

cial com entes territoriais homologos, ouvidos os 

orgaos da Administrac ao Central que superinten- 

dem a Administra¢ao do Territério e as Relacées 

Exteriores nos termos da legislacao em vigor; 

bb) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

ARTIGO 14° 

(Forma dos actos do Governador Provincial) 

Os actos administrativos do Govemador Provincial, quando 

executérios, tomam a forma de Despacho, que so publicados 

na II Série do Didrio da Republica, e quando sejam instrucées 

genéricas tomam a forma de Ordem de Servico. 

ARTIGO 15.° 
(Audicao prévia) 

O Governador Provincial deve ser previamente ouvido e/ 

ou informado pelo Titular do Poder Executivo sempre que este 

pretenda adoptar medidas de politica ou programas, projectos 

e empreendimentos com incidéncia no territério da corres- 

pondente Provincia. 

SECCAOIV 

Vice-Governadores 

ARTIGO 16° 
(Provimento e equiparacio) 

1. O Vice-Governador é nomeado pelo Presidente da 

Republica, sob proposta do Governador Provincial e parecer 

do Titular do Orgio da Administracao Central que superin- 

tende a Administracio do Territorio. 

2. O Vice-Governador é equiparado a Secretario de Estado, 

para efeitos protocolares, remuneratorios e de imunidades. 

3. Aplica-se ao Vice-Govemador, com as devidas adaptacées, 

o disposto nos n.* 3 a 6 do artigo 11.° do presente Diploma. 

ARTIGO 17° 
(Competéncia) 

1. Ao Vice-Governador para o Sector Politico e Social 

compete coadjuvar o Governador Provincial na coordenacaio 

e execucao das tarefas ligadas as seguintes areas: 

a) Educacio, Alfabetizacao, Cultura e Desportos, 

Ciéncia e Tecnologia; 

b) Satide, Reinsergao Social, Antigos Combatentes e 

Veteranos da Patria; 

c) Habitagao Social; 

d) Familia, Promocao da Mulher, Infancia, Deficientes 

e Terceira Idade; 

e) ADECOS — Agentes de Desenvolvimento Comu- 

nitario e Sanitario; 

Ji Sociedade Civil; 

g) Defesa do Consumidor; 

/) Ensino Superior, no que diz respeito ao acompanha- 

mento das matérias relacionadas com as instituic¢des 

existentes na Provincia, nos termos das instrucdes 

do Departamento Ministerial de Supermtendéncia. 

2. Ao Vice-Governador para o Sector Econémico compete 

coadjuvar o Governador Provincial na coordenagao e execu- 

cio das tarefas ligadas as seguintes areas: 

a) Trabalho e Segurang¢a Social; 

b) Empresas e Institutos Publicos de ambito local; 

c) Energia e Aguas; 

d) Recursos Naturais; 

e) Agricultura, Pescas, Industria, Comércio, Hotelaria 

e Turismo; 

J) Ambiente; 

g) Transportes e Comunicagées. 

3. Ao Vice-Governador para os Servicos Técnicos e Infra- 

-Estruturas compete coadjuvar o Governador Provincial na 

coordenacao e execuciio das tarefas ligadas as seguintes areas: 

a) Urbanismo, Ordenamento do Territorio, Saneamento, 

Planeamento e Gestao Urbana e Ordenamento 

Rural; 

5) Infra-Estruturas e Obras Publicas; 

c) Equipamento Urbano. 

4, Por designacao expressa do Governador Provincial, 

um dos Vice-Governadores o substitui nas suas auséncias 

e impedimentos ou, no omisso, sucessivamente pelo Vice- 

-Governador para o Sector Politico e Social, para o Sector 

Economico e para os Servicos Técnicos e Infra-Estruturas. 

ARTIGO 18° 

(Forma dos actos do Vice-Governador Provincial) 

1. Os actos administrativos dos Vice-Governadores, sendo 

delegados, sao executorios e definitivos e tomam a forma de 

Despachos. 

2. Os actos administrativos a que se refere o nliimero ante- 

rior tomam a forma de Ordens de Servico, quando se tratem 

de instrucgdes genéricas. 

SECCAO V 
Orgaos Consultivos 

ARTIGO 19° 
(Governo Provincial) 

1. O Governo Provincial é um 6rgio consultivo colegial 

do Governador Provincial, que o preside, e é composto pelos 

seguintes membros: 

a) Vice-Governadores; 

6) Administradores dos Municipios e Cidades; 

c) Delegados Provinciais; 

d) Directores Provinciais; 

e) Responsaveis dos diferentes servicos ao nivel da 

Administracao, em razio das matérias de discussao,
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J Outras entidades convidadas. 

2. As atribuicées do Governo Provincial sao as definidas 

nos respectivos Estatutos Organicos. 

ARTIGO 20° 

(Conselho Provincial de Auscultacio da Comunidade) 

1. O Conselho Provincial de Auscultagao da Comunidade 

€ o 6rgio de apoio consultivo do Govemador Provincial que 

tem a competéncia de apoiar na apreciacao dos assuntos e 

matérias relativos ao desenvolvimento economico e social da 

Provincia e que tenham impacto intermunicipal. 

2. O Conselho Provincial de Auscultacao da Comunidade 

é presidido pelo Governador Provincial e integra os seguin- 

tes membros: 

a) Vice-Governadores; 

b)) Presidentes de Comissao Administrativa do Muni- 

cipio e Administradores Municipais; 

c) Administradores Comunais e de Distritos Urbanos; 

d) Delegados Provinciais; 

e) Directores Provinciais; 

J Um Representante Provincial de cada um dos Parti- 

dos Politicos e Coligagées de Partidos Politicos 

com assento na Assembleia Nacional e domicilio 

na Provincia; 

g) Representantes das Associagées dos Antigos Com- 

batentes e Veteranos da Patria; 

A) Representantes das Autoridades Tradicionais; 

i) Representantes das AssociagGes Sindicais; 

Jj) Representantes de Associacées Patronais; 

k) Representantes do Sector Empresarial Publico; 

/) Representantes do Sector Empresarial Privado; 

m) Representante de Escolas e de Universidades; 

n) Representantes de Hospitais e Servicos de Satide; 

o) Representantes de Associacées de Camponeses e 

Trabalhadores Rurais; 

p) Representantes de OrganizagGes Nao-Governamentais, 

(ONG), angolanas reconhecidas por lei; 

q Representantes de igrejas e confissdes religiosas 

reconhecidas por lei e com presen¢a mais antiga 

na Provincia; 

r) Representantes de associacGes sdcio-profissionais; 

5) Representantes de associagGes juvenis e estudantis 

de nivel médio e superior, 

t) Representantes de associacGes femininas; 

u) Representantes de associa¢Ges socio-profissionais de 

professores do ensino geral e técnico-profissional; 

v) Representantes de associacées de cidadios porta- 

dores de deficiéncia e de patologias especificas; 

w) Representantes de associa¢Ges sdcio-profissionais 

de médicos e enfermeiros. 

3. Sempre que julgue necessario, o Governador Provincial 

pode convidar outras entidades nao contempladas no n.° 2 do 

presente artigo. 

4, Os membros previstos nas alineas g) e seguintes do n.° 2 

do presente artigo participam até a um maximo de 3 (trés) 

representantes. 

5. As competéncias, a organiza¢ fo e o funcionamento do 

Conselho Provincial de Auscultacao da Comunidade sao defi- 

nidas por Regulamento. 

6. O Conselho Provincial de Auscultagao da Comunidade 

retine-se de quatro em quatro meses em sessiio ordinaria e, 

extraordinariamente, sempre que o Governador Provincial 

o convoque. 

ARTIGO 21° 
(Conselho Provincial de Concertacao Social) 

1. O Conselho Provincial de Concertacao Social é 0 orgiio 

de apoio consultivo do Governador que assegura, ao nivel da 

Provincia, a realizacao das funcdées do Conselho Nacional 

de Concertac¢ao Social, em assuntos de ambito provincial, 

respeitando estritamente as disposicées legais relativas 4 com- 

peténcia material e hierarquica sobre as quest6es a apreciar. 

2. As reunidées do Conselho Provincial de Concertacao Social 

sao convocadas e presididas pelo Governador da Provincia 

ou por um dos Vice-Governadores em quem aquele delegar. 

3. As competéncias, a organizacio, o funcionamento e 

composicaio do Conselho Provincial de Concertacao Social 

sao definidas em Diploma proprio, aprovado pelo Titular do 

Poder Executivo. 

ARTIGO 22° 
(Conselho Provincial de Vigilancia Comunitaria) 

O Conselho Provincial de Vigilancia Comunitaria € 0 érgao 

de apoio consultivo do Governador Provincial em matéria de 

seguranca publica e vigilancia comunitaria e integra todos 

os 6rgdos que intervém na implementacfo das politicas rela- 

cionadas com a ordem publica, proteccfo civil, seguran¢a e 

imigra¢ao ilegal, nos termos a definir em Diploma proprio 

aprovado pelo Titular do Poder Executivo. 

SECCAO VI 

Servicos de Apoio ao Governador Provincial 

ARTIGO 23.° 
(Estrutura) 

O Governador Provincial é apoiado pelos seguintes servicos: 

1. Servicos de Apoio Técnico: 

a) Secretaria Geral; 

b) Gabinete Juridico e de Intercambio,; 

c) Gabinete de Comunicacio Institucional e Imprensa; 

d) Gabinete Provincial de Inspec¢ao; 

e) Gabinete Provincial de Estudos, Planeamento e 

Estatistica; 

J) Gabinete Provincial de Recursos Humanos. 

. Servicos de Apoio Instrumental; 

a) Gabinete do Governador; 

ba
 

b) Gabinetes dos Vice-Governadores; 

c) Comissao Provincial de Protecgao Civil; 

d) Comissao Técnica de Implementacao do PLANEAT; 

e) Unidade Técnica de Apoio ao Investidor (UTAIP);
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J Centro Provincial de Coordenagao e Controlo (Sala 

SIIGAT); 

g) Balcao Unico de Atendimento ao Piiblico. 

3. Servicos Executivos: 

a) Gabinete Provincial da Educacao, 

5) Gabinete Provincial da Saude; 

c) Gabinete Provincial dos Registos e Organizaciio 

Admiunistrativa; 

d) Gabinete Provincial para o Desenvolvimento Eco- 

nomico Integrado; 

e) Gabinete Provincial de Comercio, Industria e Recur- 

sos Minerais; 

J) Gabinete Provincial de Infra-Estruturas e Servic os 

Técnicos; 

g) Gabinete Provincial de Agricultura, Pecuaria e Pescas; 

h) Gabinete Provincial de Ambiente, Gestao de Resi- 

duos e Servicos Comunitarios; 

i) Gabinete Provincial de Transportes, Trafego e Mobi- 

lidade Urbana; 

j) Gabinete Provincial dos Antigos Combatentes e 

Veteranos da Patria; 

k) Gabinete Provincial de Accao Social, Familia e 

Igualdade do Género; 

2) Gabinete Provincial Cultura, Turismo, Juventude e 

Desportos. 

4, Os Gabinetes dos diferentes servicos de apoio ao 

Governador sao dirigidos por um Director Provincial. 

SUBSECCAOI 

Servicos de Apoio Técnico 

ARTIGO 24° 

(Secretaria Geral) 

1. A Secretaria Geral é 0 servico de apoio técnico ao 

Governador Provincial que se ocupa, na generalidade, da 

logistica e patrimonio, do orgamento da administraciao da 

Provincia, das relagdes publicas e das tecnologias de infor- 

macio e comunicacio. 

2. A Secretaria Geral tem as seguintes competéncias: 

a) Proceder a recepcao, registos de entrada e saida da 

documentaciio; 

5) Assegurar a preparacao do orgamento do funcio- 

namento dos servicos da Provincia, em estreita 

articulacfio com o GEPE e com as unidades ter- 

ritoriais municipais e inframunicipais; 

c) Velar pela gestao do orgamento dos servi¢os do 

Governo Provincial; 

d) Garantir c supervisionar a arrecadacfo local das 

receitas e assegurar a sua gest&o, nos termos 

estabelecidos por lei; 

e) Secretariar, organizar e preparar, convenientemente, 

as reunidées da Administracao da Provincia e as 

sessdes dos orgios consultivos; 

J) Gerir as infra-estruturas tecnolégicas, assim como 

garantir a operacionalidade e seguranca dos meios 

tecnoldgicos; 

g) Informatizar e simplificar os servi¢os, procedimen- 

tos e organizacaio da memoria administrativa da 

Administragao da Provincia; 

A) Coordenar e executar, ao nivel da Administragaio da 

Provincia, em articulacao com os 6rgaos centrais 

as politicas de contratacao publica no ambito da 

gestio orcamental. 

3. A Secretaria Geral compreende os seguintes servicos 

intemos: 

a) Departamento de Gestéo do Orcamento e 

Contabilidade; 

b) Departamento de Logistica e Patrimonio; 

c) Departamento de Relagées Publicas e Protocolo; 

d) Departamento das TICs; 

e) Departamento da Contratag¢ao Publica. 

ARTIGO 25° 

(Gabinete Juridico e de Intercaémbio) 

1. O Gabinete Juridico e de Intercémbio é 0 servico de 

apoio técnico ao Governador, ao qual cabe superintender e 

realizar a actividade de assessoria e de estudos técnico-juri- 

dicos, bem como de cooperacio desc entralizada. 

2. O Gabinete Juridico e de Intercaémbio tem as seguin- 

tes competéncias: 

a) Emitir pareceres juridicos sobre assuntos submetidos 

ao Governador Provincial para apreciaciio e deci- 

sao ou quaisquer outros que lhe sejam solicitados 

por este, no exercicio das suas funcées; 

5) Analisar técnica e juridicamente os contratos a serem 

outorgados pelo Governador Provincial; 

c) Analisar técnica e juridicamente os litigios sobre 

transgressdes administrativas; 

d) Proceder a elaborag ao de estudos técnic o-juridicos, 

de projectos de Diplomas e demais instrumentos 

juridicos dos érgaos e servicos do Governador 

da Provincia; 

e) Apoiar os diversos orgiios c servicos de apoio ao Gover- 

nador da Provincia na preparacaio de documentos, 

bem como elaborar despachos e demais instru- 

mentos legais; 

J) Coligir, ajustar e manter actualizada a legislacao 

respeitante as matérias afectas ao Governador e a 

Administracao da Provincia, bem como actualizar 

o arquivo dos regulamentos, despachos e ordens de 

servico emanados dos orgaos e servicos de apoio; 

g) Estudar e propor a estratégia de cooperacao descen- 

tralizada, em articulacao com os Departamentos 

Ministeriais responsaveis pelos Sectores da Admi- 

nistracao do Territorio e das Relacdes Exteriores, 

e apoiar os Municipios e Cidades em materia de 

geminacGes;
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A) Articular com outras entidades 0 intercémbio com as 

organizacOes internacionais que operam em Angola. 

3. O Gabinete Juridico e de Intercémbio pode estruturar- 

-se em: 

a@) Assessoria Juridica e Contencioso, 

5) Notariado Privativo, 

c) Contratos; 

d) Intercambio. 

ARTIGO 26° 
(Gabinete de Recursos Humanos) 

1. O Gabinete de Recursos Humanos € 0 servico de apoio 

técnico que assegura o apoio 4 Administracao da Provincia 

nas questGes relacionadas com a gestéo administrativa e téc- 

nica do capital humano. 

2. O Gabinete de Recursos Humanos tem as seguintes 

competéncias: 

a) Garantir o pagamento salarial dos funcionarios da 

Adiministrac¢ao Provincial e de todos os servicos; 

5) Elaborar mapas estatisticos sobre assiduidade, horas 

extraordinarias, absentismo, doen¢as e outros 

processos administrativos; 

c) Organizar a avaliacaio de desempenho e a gestiio 

de catreiras dos funcionarios de todos os érgiios 

e servicos da Administra¢ao Provincial e das 

Adiministragées Municipais; 

d) Gerir os recursos humanos de todos os orgiios e 

servicos da Administracao Provincial; 

e) Definir prioridades de formacio e aperfeig¢oamento 

profissional dos recursos humanos da Adminis- 

tracao da Provincia; 

J Apoiar e velar pela capacitacfo técnica dos Gabinetes 

Municipais de Recursos Humanos; 

g) Programar e promover a formagao dos dirigentes, 

responsaveis e técnicos; 

A) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete de Recursos Humanos pode estruturar-se em: 

a) Departamento de Gestao Administrativa; 

b) Departamento de Gestao Técnica. 

ARTIGO 27° 
(Gabinete de Comunicacaéo Institucional e Imprensa) 

1. O Gabinete de Comunicacao Institucional e Imprensa é 

0 servico de apoio técnico que assegura a elab oracao, imple- 

menta¢ao, coordenacgao e monitorizacao das politicas de 

comunicac ao institucional e imprensa, em especial da selec- 

cao, elaboracao e difusio de informacées. 

2. O Gabinete de Comunicacio Institucional e Imprensa 

tem as seguintes competéncias: 

@ Velar pela observagiao das regras de comunicagao 

interna e externa do Governo Provincial; 

5) Articular com os orgifios centrais competentes, a 

promocao do marketing social através de campa- 

nhas transversais de caracter e contetido nacional 

destinadas 4 consciencializacao e informacao dos 

municipes; 

c) Elaborar a seu pedido, os discursos, comunicados e 

outro tipo demensagens do Governador Provincial; 

d@) Divulgar a informacio sobre a actividade desenvol- 

vida pela Administracao da Provincia e resp onder 

aos pedidos de informacio dos érgaos de comu- 

nicacao social; 

e) Manter actualizado o portal de Intemet da Adminis- 

tracao da Provincia; 

J) Velar pela correcta utilizagao, quer pelo publico 

como pelos servicos da Administracgao da Pro- 

vincia, dos simbolos nacionais, divisas, brasées 

e outros simbolos; 

g) Emitir pareceres técnicos sobre as normas de iden- 

tidade visual e cumprimento da legislacio em 

matéria da comunicac fo institucional, articulando 

com os orgaos centrais competentes; 

h) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete de Comunicac¢ io Institucional e Imprensa 

estrutura-se em: 

a) Departamento de Comunicac¢ao e Imprensa; 

b) Departamento para Documentagao e Informaciao. 

ARTIGO 28.° 
(Gabinete Provincial de Inspeccao) 

1. O Gabinete Provincial de Inspec¢fo € 0 servico de apoio 

técnico ao qual cabe realizar as actividades de inspecc¢io aos 

servicos da Administracao da Provincia, em articulacao com 

os 6rgdos centrais competentes e nos termos de regulamento 

especifico. 

2. O Director Provincial de Inspeccao é nomeado pelo 

Govemador Provincial, sob proposta do Departamento 

Ministerial responsavel pela Administracao do Territario, selec- 

cionado de entre candidatos que preencham o perfil aprovado 

pela IGAE — Inspeccfo Geral da Administracaio do Estado. 

3. O Gabinete Provincial de Inspecco pode estruturar-se em: 

a) Departamento de Inspec¢ao as Actividades 

Economicas; 

5) Departamento de Coordenacifo e Fiscalizacao as 

Areas Sociais; 

c) Departamento de Coordenaciio e Controlo da Fis- 

calizac¢ao Municipal. 

ARTIGO 29.° 
(Gabinete Provincial de Estudos, Planeamento e Estatistica) 

1. O Gabinete Provincial de Estudos, Planeamento e 

Estatistica é o servico de apoio técnico da Administracgio 

da Provincia, ao qual incumbe elaborar estudos e analises 

sobre matérias compreendidas nas atribuicdes do Governador 

Provincial, articular com o Secretario do Governo Provincial 

e o Delegado Provincial de Financ¢as a consolidagao do orca- 

mento da Provincia a incluir no Orgamento Geral do Estado, 

controlar, sob orientagao do Governador, as actividades de 

planeamento, ao nivel da Provincia, acompanhar, bem como 

controlar a execuc¢ fo dos planos provinciais e zelar pela con- 

secucao das respectivas metas.
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2. O Gabinete Provincial de Estudos, Planeamento e 

Estatistica, no desenvolvimento da sua actividade, subor- 

dina-se as orientacgdes técnicas e metodolégicas do Orgio 

Central responsavel pelo Sector do Planeamento e Estatistica. 

3. O Gabinete Provincial de Estudos, Planeamento e 

Estatistica tem as seguintes competéncias: 

a) Elaborar os programas de desenvolvimento econ6- 

mico e social da Provincia, incluindo as unidades 

territoriais infra-provinciais; 

5) Efectuar a estatistica de interesse para o desenvol- 

vimento econdémico e social da Provincia, dos 

Municipios e Cidades, bem como para os 6rgifios 

centrais, tendo em aten¢Ao as normas e os Regu- 

lamentos legalmente estabelecidos; 

c) Acompanhar a execucio dos recursos financeiros 

relativos aos investimentos da Administracao da 

Provincia e dos Municipios que a integram; 

d) Acompanhar e inspeccionar, sob orientacgao do 

Governador da Provincia, a execucfio dos recursos 

financeiros relativos aos investimentos da Provincia: 

e) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei e ou determinadas superiormente. 

4. O Gabinete Provincial de Estudos, Planeamento e 

Estatistica pode estruturar-se em: 

a) Departamento de Estudos e Estatistica; 

5) Departamento de Planeamento; 

c) Departamento de Monitorizagao e Controlo; 

d) Departamento de Apoio Técnico aos Municipios. 

SUBSECCAO II 

Servicos de Apoio Instrumental 

ARTIGO 30° 
(Gabinetes do Governador e dos Vice-Governadores) 

A composicfo e 0 regime juridico do pessoal dos Gabinetes 

do Governador e dos Vice-Governadores sio estabelecidos 

em Diploma proprio. 

ARTIGO 31° 

(Comissao Provincial de Proteccao Civil) 

A Comissio Provincial de Proteccao Civil nao tem estru- 

tura permanente e a sua composi¢fo e regime juridico sao 

estabelecidos em Diploma proprio. 

ARTIGO 32° 

(Comissao Técnica de Implementacao do Plano Estratégico 

da Administracao do Territorio — PLANEAT) 

A Comissao Técnica de Implementacao do Plano Estratégico 

da Administracao do Territorio (PLANEAT) nao tem estrutura 

permanente e a sua composicio e regime juridico sao estabe- 

lecidos em Diploma préprio. 

ARTIGO 33° 

(Unidade Técnica de Apoio ao Investidor — UTAI) 

A Unidade Técnica de Apoio ao Investidor (UTAD) nao 

tem estrutura permanente e a sua composicfo e regime juri- 

dico sao estabelecidos em Diploma proprio. 

ARTIGO 34° 
(Centro Provincial de Coordenacao e Controlo) 

1. O Centro Provincial de Coordenacfo e Controlo (Sala 

SIIGAT) é uma unidade técnica e tecnologica de coordena- 

cao transversal, apoio e controlo das actividades e servicos 

dos Orgios da Administracao Local do Estado. 

2. A estrutura, organizacao e funcionamento do Centro 

de Coordenacao e Controlo (Sala SIIGAT) sao aprovados 

por Diploma proprio. 

_ ARTIGO 35.° 
(Balcaio Unico de Atendimento ao Publico) 

1. O Balcdo Unico de Atendimento ao Publico (BUAP) é 

uma unidade de atendimento ao cidadao que visa dar resposta, 

de forma concentrada, as varias solicitagées dos cidadiéos, 

instituigd6es e empresas nos assuntos relacionados com os 

servic os puiblicos. 

2. A estrutura, organizacao e funcionamento do BUAP sao 

aprovados por Diploma regulamentar proprio. 

SUBSECCAO III 

Servicos de Apoio Executivo 

ARTIGO 36.° 
(Gabinete Provincial da Educacao) 

1. O Gabinete Provincial da Educacao € 0 servico de apoio 

ao Governador Provincial, incumbido de assegurar as medidas 

politicas, programas, projectos accGes e actividades no domi- 

nio da educaciéio e ensino ao nivel da Provincia, bem como 

coordenar programas provinciais que visem o desenvolvi- 

mento cientifico e tecnolégico, a investigacaio e a inovacio. 

2. O Gabinete Provincial da Educacao tem as seguintes 

competéncias: 

a) Materializar a estruturacao do sistema de educagao 

e ensino, adaptando-o a realidade da Provincia, 

nos termos das instrucées e em estreita articulacaio 

com o Departamento Ministerial responsavel pelo 

Sector da Educacao e Ensino; 

b) Promover, coordenar e monitorizar o plano de for- 

macao de funcionarios ligados ao Sector; 

c) Articular com os Municipios a implementagiao das 

politicas do Sector e supervisionar a gestao das 

Escolas do Ensino Primario, do I e II Ciclos do 

Ensino Secundario, Escolas de Formacao de 

Professores e Institutos Médios e Politécnic os; 

d) Promover a construg¢ao de Escolas Secundarias do 

Ensino Geral, partilhando com o Departamento 

Ministerial responsavel pelo Sector da Educacéo 

a responsabilidade de construcgao das Escolas 

Secundarias Técnicas; 

e) Acompanhar as actividades dos Institutos Publicos, 

sob a orientacaio metodoldgica da estrutura com- 

petente ao nivel central; 

J) Promover actividades de educacao escolar, articulada 

com o desenvolvimento da cultura, do desporto e 

da recreacao juvenil ao nivel da Provincia;
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g) Promover actividades de desenvolvimento cientifico 

e tecnolégico, bem como iniciativas que promo- 

vain a investigacfio e a inovacao na Provincia; 

A) Articular com o Gabinete de Recursos Humanos 

a gestéo do capital humano do Sector a nivel da 

Provincia; 

i) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete Provincial da Educacfo, na execucao das 

suas competéncias, subordina-se as orientacgdes técnicas e 

metodolégicas do 6rgao central responsavel pelo Sector da 

Educac¢ ao. 

4, O Gabinete Provincial da Educacao pode estruturar-se em: 

a) Departamento de Educac¢io, Ensino, Ciéncias e 

Tecnologia e Inovaciio; 

b) Departamento de Planeamento, Estatistica e Recur- 

sos Humanos; 

c) Departamento de Inspeccao de Educagao; 

d) Departamento de Assuntos Laborais Escolares. 

ARTIGO 37° 

(Gabinete Provincial da Saude) 

1. O Gabinete Provincial da Satide é 0 servic¢o de apoio ao 

Governador Provincial, incumbido de assegurar a execuc fo 

das medidas politicas, programas, projectos, ac¢ées e acti- 

vidades no dominio da satide publica e assisténcia médica e 

medicamentosa na Provincia. 

2. O Gabinete Provincial de Satide tem as seguintes 

competéncias: 

a) Participar activamente no estudo, coordenacao e 

regulamentacao da politica de saide na Provin- 

cia, de acordo com estratégia, planos e normas 

administrativas, técnicas definidas e articuladas 

pelo nivel central; 

b) Organizar e coordenar todas as actividades sanitarias 

a desenvolver na Provincia, nos termos das instru- 

cGes e em estreita articulacfio como Departamento 

Ministerial resp onsavel pelo Sector da Satide; 

c) Planear e gerir as unidades sanitarias, bem como os 

Laboratérios Provinciais de Controlo e Qualidade 

de Produtos Farmacéuticos, nos termos da lei; 

@) Executar politicas e estratégias de desenvolvimento das 

actividades afectas a satide, ao nivel da Provincia: 

e) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete Provincial da Satide, na execuciio das suas 

competéncias, subordina-se as orientacdes técnicas e metodo- 

logicas do Departamento Ministerial responsavel pelo Sector 

da Saude. 

4. O Gabinete Provincial de Satide pode estruturar-se em: 

a) Departamento de Logistica Hospitalar, 

b) Departamento de Estatistica, Planeamento e Recur- 

sos Humanos; 

c) Departamento de Saude Publica; 

d) Departamento de Inspec¢ao de Satide. 

ARTIGO 38° 

(Gabinete Provincial dos Registos e Organizacao Administr ativa) 

1. O Gabinete Provincial dos Registos e Organiza¢ao 

Administrativa € 0 servico de apoio ao Governador Provincial, 

incumbido de coordenar a execucao das medidas politicas, 

programas, projectos, accdes e actividades no dominio da 

realizacao de censos, recenseamento militar e eleitoral e acti- 

vidades afins na Provincia. 

2. O Gabinete Provincial dos Registos e Organiza¢iao 

Administrativa tem as seguintes competéncias: 

a) Realizar e acompanhar o processo de registo eleitoral; 

b) Cooperar e acompanhar o recenseamento militar; 

c) Coordenar a execucéo das medidas adequadas a 

participacao dos cidadaos nos processos eleitorais, 

d) Coordenar o processo de formag¢io profissional dos 

técnicos para as operacées do registo eleitoral; 

e) Assegurar as condigGdes para a realizac ao do registo 

dos cidadaos com capacidade eleitoral activa; 

J) Apoiar técnica, logistica e administrativamente a rea- 

lizacéo dos actos eleitorais, nos termos definidos 

por lei e das indicacgdées da Comissao Nacional 

Eleitoral; 

g) Proceder ao controlo e registo da forga de trabalho 

nacional e estrangeira; 

h) Promover ao nivel local as mateérias relacionadas com 

ofomento do emprego e apoiar na implementaciio 

das politicas de seguranca e higiene no trabalho; 

i) Apoiar os processos de recenseamento da populacao, 

habitacao e actividades afins; 

Jj) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete Provincial dos Registos e Organiza¢iao 

Administrativa pode estruturar-se em: 

a) Departamento da Administrac¢ao Publica e Trabalho; 

b) Departamento de Modernizagao Administrativa e 

Organiza¢ao do Territorio; 

c) Departamento dos Registos e Recenseamento Militar, 

d) Departamento de Tecnologias de Informacio e 

Telecomunicac Ges. 

ARTIGO 39° 

(Gabinete Provincial para o Desenvolvimento Economico Integrado) 

1. O Gabinete Provincial para o Desenvolvimento 

Econoémico Integrado é 0 servico de apoio ao Governador 

Provincial, incumbido de assegurar a execucao das atribui- 

¢des especificas do Governador Provincial, relacionadas com 

o desenvolvimento econémico integrado da Provincia e das 

suas unidades territoriais. 

2. O Gabinete Provincial para o Desenvolvimento 

Econémico Integrado tem as seguintes competéncias: 

a) Preparar e propor medidas adequadas ao desenvol- 

vimento econdémico e social da Provincia, dos 

Municipios e das Cidades que a integram;
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b) Coordenar e supervisionar os processos de licencia- 

mento das actividades econdémicas, nos termos 

da lei; 

c) Promover, em coordenag4o com as Administrag des 

Municipais, o desenvolvimento das actividades 

economicas empresariais; 

d) Inventariar as necessidades e possibilidades de 

investimentos publicos e privados; 

e) Participar na elaboragao do plano e do programa de 

desenvolvimento economico da Provincia; 

J Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete Provincial para o Desenvolvimento 

Economico Integrado pode estruturar-se em: 

a@) Departamento de Desenvolvimento Integrado; 

b) Departamento de Promociao do Emprego e Fomento 

do Empresariado Nacional. 

ARTIGO 40° 

(Gabinete Provincial de Comércio, Industria e Recursos Minerais) 

1. O Gabinete Provincial de Comercio, Industria e Recursos 

Minerais é€ 0 servico de apoio ao Governador Provincial, 

incumbido de assegurar a execucao das medidas politicas, 

programas, projectos, ac¢des e actividades no dominio do 

comercio e da industria. 

2. O Gabinete Provincial de Comércio, Industria e Recursos 

Minerais tem as seguintes competéncias: 

@) Velar pelo cumprimento das leis eregulamentos que 

disciplinam as actividades comerciais e industriais: 

b) Coordenar as tarefas relacionadas com o licencia- 

mento do exercicio das actividades comerciais e 

industriais; 

c) Articular com o érgao central que superintende o 

Sector da Geologia e Minas e com a Adiminis- 

trac¢io Municipal nos processos de concessiio e 

fiscalizacao das actividades mineiras; 

d) Promover, em coordenagao com as Administrag des 

Municipais, o desenvolvimento das actividades 

comerciais e industriais; 

e) Participar na elaboracao das estratégias de desen- 

volvimento comercial e industrial; 

J Apoiar os agentes econémicos do Sector Comercial 

e Industrial; 

g) Velar pela execucao da politica do Sector Comercial 

e Industrial; 

A) Acompanhar e articular com as entidades compe- 

tentes a implementacao das politicas do Sector 

em sede do Investimento Privado; 

i) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete Provincial de Comércio, Industria e Recursos 

Minerais pode estruturar-se em: 

a) Departamento de Industria; 

b) Departamento de Comercio; 

c) Departamento de Recursos Minerais. 

ARTIGO 41° 

(Gabinete Provincial de Infra-Estruturas e Servicos Técnicos) 

1. O Gabinete Provincial de Infra-Estruturas e Servicos 

Técnicos € o servico de apoio ao Governador Provincial, incum- 

bido de assegurar a execucao das atribuicdes e competéncias 

especificas da Administracao da Provincia neste dominio. 

2. O Gabinete Provincial de Infra-Estruturas e Servicos 

Técnicos tem as seguintes competéncias: 

a) Assegurar a execucao de tarefas nos dominios do pla- 

neamento urbanistico e do ordenamento territorial, 

5) Realizar o licenciamento das op era¢ Ges urbanisticas 

de nivel provincial; 

c) Coordenar e supervisionar a execugao das tarefas 

referentes ao Sector da Energia e Aguas: 

d) Propor medidas de fomento habitacional, bem como 

participar na sua implementacio; 

e) Organizar e manter actualizado o cadastro e os dados 

estatisticos referentes ao parque imobiliario, des- 

tinado a fins habitacionais, comerciais e similares, 

sob sua jurisdicao; 

J) Elaborar e apresentar propostas e projectos para 

a realizacao de investimentos nos dominios de 

actividades sob a sua dependéncia; 

g) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete Provincial de Infra-Estruturas e Servicos 

Técnicos pode estruturar-se integrar: 

a@) Departamento de Conservaciaio das Infra-Estruturas 

Urbanas; 

b) Departamento de Gestio Urbanistica; 

c) Departamento de Obras Publicas; 

d) Departamento de Promogio, Reabilitacgao e Gestao 

Imobiliaria. 

ARTIGO 42° 
(Gabinete Provincial de Agricultura, Pecuaria e Pescas) 

1. O Gabinete Provincial de Agricultura, Pecuaria e Pescas 

€ 0 servico de apoio incumbido de prestar assessoria técnica 

ao Governador, nas matérias relacionadas com agricultura, 

silvicultura, pecuaria, aquicultura e pescas. 

2. O Gabinete Provincial de Agricultura, Pecuaria e Pescas 

tem as seguintes competéncias: 

a) Promover as politicas de desenvolvimento do Sector 

Agricola, Pecuario e das Pescas, em articulacao 

com os orgaos locais da Provincia; 

b) Articular com os Orgaos da Administracao Local da 

Provincia a implementacao de politicas que visam 

promover e desenvolver o Sector Pesqueiro, seus 

derivados e produtos do mar, bem como assegurar 

a comercializac ao e o abastecimento da Provincia 

em sal e produtos da pesca; 

c) Promover a criacao de servicos veterinarios eficientes, 

bem como mecanismos de vigilancia fitossanitarios,
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de zoonoses e de vacinaciio animal, a nivel dos 

Municipios e Cidades; 

d) Promover a criacaio e conservacao de parques, jar- 

dins botanicos e zoolégicos, corredores e casas 

ecologicas, florestas, poios recreativos, canis, garis 

€ criacaio de viveiros municipais; 

e) Promover as politicas que visam desenvolver a acti- 

vidade agricola e pecuaria e a comercializacao dos 

produtos dela derivados; 

J Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete Provincial de Agricultura, Pecuaria e Pescas 

pode estruturar-se: 

a) Departamento da Agricultura, Pecuaria e Flora; 

b) Departamento de Pescas e Aquicultura; 

c) Departamento de Vigilancia Epidemiologica, Ani- 

mal e Vegetal. 

ARTIGO 43.° 

(Gabinete Provincial de Ambiente, Gestao de Residuos 

e Servicos Comunitarios) 

1. O Gabinete Provincial de Ambiente, Gestao de Residuos 

e Servicos Comunitarios é o servico de apoio ao Governador 

Provincial, incumbido de assegurar a execucao das medi- 

das politicas, programas, projectos, accdes e actividades no 

dominio do ambiente, dos residuos e dos servi¢os comunita- 

rios, bem como coordenar programas provinciais que visam 

a promociio das boas praticas no Sector. 

2. O Gabinete Provincial de Ambiente, Gestao de Residuos 

e Servicos Comunitarios tem as seguintes competéncias: 

a) Promover e supervisionar a implementacao das 

politicas de fomento e criagéo, conservacao, 

manutencéo, ampliacao e cultura de parques, 

jardins, zonas verdes e de recreio, ao nivel dos 

Municipios e Cidades da Provincia; 

b) Coordenar e supervisionar a execugao das tarefas 

referentes ao ambiente; 

c) Coordenar, supervisionar e controlar as politicas de 

saneamento basico e derecolha de residuos, suca- 

tas, lumpeza urbana, desinfestacao e desinfec¢ io 

das areas publicas; 

d) Velar pela conservagao e manutencao dos cemitérios; 

e) Estabelecer parcerias com os Servicos de Inspeccao 

e Fiscalizacaio, com vista 4 mitigacao de impactos 

ambientais; 

J) Propor medidas tendentes 4 conservaciio e proteccao de 

areas de interesse historico, cultural e paisagistico: 

g) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete Provincial de Ambiente, Gestao de Residuos 

e Servicos Comunitarios pode estruturar-se em: 

a) Departamento do Ambiente; 

b) Departamento dos Residuos; 

c) Departamento dos Servigos Comunitarios. 

ARTIGO 44° 
(Gabinete Provincial de Transportes, Trafego e Mobilidade Urbana) 

1. O Gabinete de Transportes, Trafego e Mobilidade Urbana 

é um servico de apoio ao Governador Provincial, incumbido 

de auxiliar o Governador da Provincia, coordenar e supervi- 

sionar todas as questdées relacionadas com os transportes, o 

trafego e a mobilidade urbana. 

2. O Gabinete Provincial de Transportes, Trafego e 

Mobilidade Urbana tem as seguintes competéncias: 

a) Promover e coordenar a realizacao de projectos no 

dominio do trafego dentro da Provincia; 

5) Coordenar as iniciativas municipais relativas ao 

ordenamento do trafego no perimetro da Provincia; 

c) Planear e supervisionar a gestao do sistema de trans- 

porte de pessoas e mercadorias dentro da Provincia; 

d) Promover politicas de estudos, promogiio e desen- 

volvimento de rede de sistemas integrados de 

transporte dentro da Provincia; 

e) Promover e desconcentrar o sistema de parqueamento 

ao nivel da Provincia; 

J) Planear, promover e supervisionar as politicas de 

gestio da articulacao entre o transporte privado 

e o transporte publico; 

g) Incentivar as entidades reguladoras do transito na 

Provincia as operac es necessarias para a fluidez 

do trafego; 

h) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete Provincial de Transportes, Trafego e 

Mobilidade Urbana pode estrutura-se em: 

a) Departamento de Transportes; 

b) Departamento de Trafego e Mobilidade. 

ARTIGO 45.° 
(Gabinete Provincial dos Antigos Combatentes 

e Veteranos da Patria) 

1. O Gabinete Provincial dos Antigos Combatentes e 

Veteranos da Patria é um servico de apoio ao Governador 

Provincial, incumbido de coordenar e supervisionar a exe- 

cucao das medidas politicas, programas, projectos, accdes e 

actividades no dominio da assisténcia e reinsercao social dos 

Antigos Combatentes e Veteranos da Patria. 

2. O Gabinete Provincial dos Antigos Combatentes e 

Veteranos da Patria tem as seguintes comp eténcias: 

a) Assegurar a execucao das politicas e estratégias 

de desenvolvimento das actividades afectas a 

reinsercao social dos Antigos Combatentes e 

Veteranos da Patria; 

5) Apoiar na organiza¢ao das actividades relativas 

a reinser¢ao social dos Antigos Combatentes e 

Veteranos da Patria; 

c) Assegurar a avaliacgao permanente da situacao dos 

Antigos Combatentes e Veteranos da Patria, ao 

nivel da Provincia; 

d) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente.
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3. O Gabinete Provincial dos Antigos Combatentes e 

Veteranos da Patria pode estruturar-se: 

a) Departamento dos Antigos Combatentes e Vetera- 

nos da Patria; 

5) Departamento da Assisténcia e Reintegracao 

Sd6cio-Ec onomica. 

ARTIGO 46° 
(Gabinete Provincial de Accao Social, Familia e [gqualdade do Género) 

1. O Gabinete Provincial de Accao Social, Familia e 

Igualdade do Género é 0 servic¢o de apoio ao Governador 

Provincial, incumbido de realizar as medidas politicas, pro- 

gramas e projectos, accGes e actividades nos dominios social 

e da familia, com especial atencao para as criancas, dos ido- 

sos e dos deficientes, prop ondo e coordenando medidas para 

a assegurar Igualdade do Género e a actuacfo das comuni- 

dades tradicionais. 

2. O Gabinete Provincial de Accao Social, Familia e 

Igualdade do Género tem as seguintes competéncias: 

a) Coordenar a implementagio e definigao de estraté- 

gias, politicas e programas de desenvolvimento, 

de forma a garantir a proteccio e Igualdade do 

Género, bem como contribuir para a unidade e 

coesao da familia; 

5) Promover, de forma multidisciplinar, programas 

e accées, visando a informacio, sensibilizacao, 

educacao e formacao nos meios urbano e rural, 

em prol da mulher e da familia; 

c) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete Provincial de Ac¢ao Social, Familia e 

Igualdade do Género pode estruturar-se em: 

a) Departamento da Familia e Igualdade do Genero, 

b) Departamento da Ac¢ao Social. 

ARTIGO 47° 
(Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos) 

1. O Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude 

e Desportos € 0 servico de apoio ao Governador incumbido 

de realizar as medidas politicas, programas, projectos, accdes 

e actividades, e no dominio cultural, do turismo, da juven- 

tude e desportos. 

2. O Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude 

e Desportos tem as seguintes competéncias: 

@) Analisar e discutir a estratégia de desenvolvimento 

cultural, mediante estudos sobre tendéncias de 

desenvolvimento e do consumo cultural; 

b) Promover a criacao de bibliotecas locais e assegurar 

a seleccfo, aquisicao, tratamento técnico e con- 

servacio dos respectivos acervos; 

c) Orientar e coordenar a actividade desportiva muni- 

cipal, bem como dinamizar o associativismo 

desportivo e criar condicées que assegurem a sua 

autonomia funcional; 

d) Promover, em coordena¢ao com as Administra¢des 

Municipais, o desenvolvimento das actividades 

relacionadas com a hotelaria e turismo; 

e) Participar na elab ora¢aio das estratégias de desenvol- 

vimento da hotelaria e turismo, nos termos da lei; 

J) Promover e dinamizar o desenvolvimento do asso- 

ciativismo juvenil e estudantil como forma de 

assegurar a sua melhor participacio e integracao; 

g) Promover e coordenar arealizagao de campeonatos 

e acompanhamentos intermunicipais, que visem 

o desenvolvimento juvenil e a integracfo dos 

jovens, ao nivel da Provincia; 

hh) Promover e coordenar programas e projectos que 

visem apoiar o desenvolvimento da juventude; 

i) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude 

e Desportos pode estruturar-se em: 

a) Departamento de Cultura, Arte e Patrimonio Historico; 

b) Departamento de Turismo; 

c) Departamento do Desenvolvimento Desportivo; 

d) Departamento da Juventude. 

SUBSECCAO IV 
Delegacoes Provinciais 

ARTIGO 48.° 
(Delegacao Provincial) 

1. A Delegacao Provincial é 0 servic¢o desconcentrado 

do sector de especialidade da Administracao Central que, na 

Provincia, executa as suas competéncias. 

2. Ao nivel local, as tarefas executivas do Departamento 

Ministerial responsavel pelo Interior, das Financas e da Justica 

e dos Direitos Humanos sao representadas por Delegacées 

Provinciais que nao integram a organica dos servicos do 

Governo Provincial. 

3. A Delegacao Provincial é dirigida por um Delegado 

Provincial nomeado por Despacho do Ministro da especiali- 

dade, ouvido o Governador Provincial. 

4. O Delegado Provincial depende organica, administrativa 

e metodologicamente do 6rgao central de especialidade, mas 

atticula a acco quotidiana e mantém o Governador Provincial 

regularmente informado sobre o objecto da sua actividade. 

5. A estrutura e o fincionamento da Delegacio Provincial 

regem-se por Diploma proprio. 

CAPITULO III 
Administracaio Municipal 

SECCAO I 
Disposicées Comuns 

Natureza, Estrutura, Atribuicées e Competéncias 

da Administracao Municipal 

ARTIGO 49° 

(Natureza) 

A Administragao Municipal é 0 orgaio desconcentrado 

da Administracgio Central do Estado, que visa auxiliar o 

Administrador na realizacfo das funcdes do Poder Executivo
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no territério do Municipio, com base em instrumentos e accdes 

de orientacaio e promo¢io do desenvolvimento harmonioso 

e modemo do respectivo territorio, da sociedade e da econo- 

mia, cabendo-lhe garantir a prestacao dos servicos publicos 

necessarios a seguranca, bem-estar e progresso sustentado do 

Municipio ou Cidade. 

ARTIGO 50° 
(Estrutur a) 

A Administragao Municipal integra servicos de apoio 

técnico, servicos instrumentais e servicos executivos descon- 

centrados, estruturando-se nos termos seguintes: 

1. Servicos de Apoio Técnico: 

@ Secretaria da Administragao Municipal; 

b) Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatistica; 

c) Gabinete Juridico e de Contencioso,; 

d) Gabinete de Inspecg¢io. 

2. Servicos Instrumentais: 

a@) Gabinete do Administrador Municipal e dos Admi- 

nistradores Municipais-A djuntos; 

b) Gabinete de Intercambio, 

c) Gabinete de Comunicacao Institucional e Imprensa; 

d) Unidade Técnica de Implementagao do PLANEAT; 

e) Centro Municipal de Coordenagao e Controlo. 

3. Servicos Executivos Desconcentrados: 

a) Direccao Municipal da Educacao; 

5) Direccgao Municipal da Saude; 

c) Direcgao Municipal de Registos e Organiza¢io 

Admiunistrativa; 

d@) Direcgao Municipal de Actividades Economicas e 

Servicos; 

e) Direcgao Municipal do Comercio; 

J) Direccao Municipal de Agricultura, Pecuaria e Pescas; 

g) Direccio Municipal do Ambiente e Servicos 

Comunitarios; 

A) Direccaio Municipal dos Transportes, Trafego e 

Mobilidade; 

i) Direccao Municipal dos Antigos Combatentes e 

Veteranos da Patria; 

Jj) Direccio Municipal Acgao Social, Familia e Igual- 

dade do Genero; 

k) Direcgao Municipal da Cultura, Turismo, Juventude 

e Desportos; 

1) Direccaio Municipal de Energia e Aguas; 

m) Direccaio de Gestaéo Urbanistica, Urbanismo e 

Cadastro; 

n) Direccao Municipal de Recursos Humanos; 

o) Servicos de Fiscalizagao Municipal. 

ARTIGO 51° 
(Objectivo) 

AAdministracio Municipal é 0 érgaio encarregue de promo- 

ver e orientar o desenvolvimento socioecondomico do Municipio, 

com base nos principios e nas opcées estratégicas defini- 

das pelo Titular do Poder Executivo e no Plano Nacional de 

Desenvolvimento, bem como assegurar a prestacfo dos ser- 

vicos publicos na respectiva area geografica. 

ARTIGO 52° 

(Atribuicdes) 

1. AAdministragéo Municipal cabe, em geral, promover 

o desenvolvimento economico e social do Municipio, a qua- 

lidade de vida dos cidadios, os servigos publicos basicos, 

como a educac ao, a satide e satide publica, a cultura, despor- 

tos, recreacao e turismo, o abastecimento de agua e energia, 

oO saneamento basico e a gestéo dos residuos, bem como a 

rede rodoviaria, a rede energética e a iluminacao publica, a 

rede de agua, a manutencfo dos edificios ea gestio das aguas 

residuais, a educacao civica e comunitaria dos municipes, os 

servicos de assisténcia social, o parqueamento, o trafego e os 

transportes public os. 

2. A Administracao Municipal, no dominio do Planeamento, 

Orcamento e Financas, incumbe o seguinte: 

a) Apreciar e aprovar o orgamento do Municipio, nos 

termos da legislacaio em vigor; 

b) Apreciar e aprovar o Plano de Desenvolvimento do 

Municipio eremeté-lo 4a Administrac¢ao da Provin- 

cia para integracao no Plano de Desenvolvimento 

Provincial, nos termos da lei; 

c) Supervisionar e coordenar a arrecadacao de recursos 

financeiros provenientes de impostos, taxas e de 

outras receitas devidas ao Estado, nos termos da lei: 

d) Analisar e garantir a execug¢ao do Plano de Desen- 

volvimento do Municipio e dos Planos Anuais 

de Actividades da Administragao Municipal e 

submeté-los ao Governador Provincial, para efeitos 

de monitorizacio e avaliacio; 

e) Administrar e conservar o patrimonio do Municipio. 

3. A Administracao Municipal, no dominio do Desenvol- 

vimento Urbano e do Ordenamento do Territério, ncumbe: 

@) Elaborar o projecto de Plano de Urbanismo e Orde- 

namento do Territério do Municipio ou Cidade e 

submeté-lo ao Governador Provincial para aprecia- 

cao, parecer e aprovacao dos orgéos competentes; 

5) Elaborar o plano de transportes e organizar o trans- 

porte urbano e suburbano inframunicipal de pas- 

sageiros e mercadorias; 

c) Promover o ordenamento ea sinalizagao do transito 

e estacionamento de veiculos automoveis nos 

aglomerados populacionais; 

d) Promover a iluminagao, sinalizacao rodoviaria, 

toponimia e cadastros, nos termos da lei;
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e) Apreciar, analisar e decidir sobre os projectos de 

construcgéo e de manutencao dos edificios de 

pequena dimensio; 

J) Dinamizar, acompanhar e apoiar genericamente a 

habitacao social e, particularmente, a autocons- 

trucao dirigida; 

g) Autorizar a concessao de direitos fundiarios até 

ao limite previsto por lei, bem como observar e 

fiscalizar o cumprimento das disposicgées legais 

sobre esta materia. 

4. A Administracio Municipal, no dominio do Apoio ao 

Desenvolvimento Econémico e Social, incumbe: 

@) Estimular o aumento e a melhoria da produgao e da 

produtividade de bens nas empresas localizadas 

no Municipio; 

5) Promover e organizar feiras e mercados municip ais; 

c) Promover e apolar acc¢Ges e programas de integra¢ao 

comunitaria, de combate a pobreza e de promocao 

do desenvolvimento econdmico local; 

d) Regulamentar, licenciar e fiscalizar a actividade 

comercial e de vendedores de mercados munici- 

pais, nos termos da lei e promover a formalizacio 

da economia; 

e) Assegurar a assisténcia e areinser¢ao social, educa- 

cional e sanitaria, contribuindo para a melhoria 

das condicées de vida dos municipes e da mobi- 

lidade social; 

J) Promover e apoiar o desenvolvimento da educacao, da 

satide, do turismo e lazer, da industria, da cultura, 

do desporto e das artes e incentivar o surgimento 

de novos agentes de promog¢io de espectaculos 

e de actividade recreativas de iniciativa publica; 

g) Promover e apoiar as empresas e actividades eco- 

nomicas que fomentem o desenvolvimento eco- 

nomico e social do Municipio; 

fh) Promover a criagao de casas de cultura, lares de 

terceira idade e bibliotecas municipais, bem 

como garantir o seu apetrechamento em material 

bibliografico; 

i) Preservar os edificios, monumentos e sitios clas- 

sificados como patrimonio histérico e os locais 

historicos situados no territério do Municipio ou 

da Cidade; 

Jj) Promover o desenvolvimento e acesso universal a 

Educac ao Pré-Escolar e Ensino Primario, assegu- 

rando os instrumentos e condicées organizativas, 

materiais e financeiras para o efeito; 

k) Gerir as escolas da Educagao Pré-Esc olar e Ensino 

Primario; 

/) Planear, gerir e realizar acgdes de construg¢io, ape- 

trechamento e manutencio dos estabelecimentos 

de Educacio Pré-Escolar e do Ensino Primario; 

m) Apoiar a educacao extra-curricular e 0 desporto esco- 

lar, bem como o desenvolvimento de actividades 

complementares da accao educativa Pré-Escolar 

eno Ensino Primario; 

n) Promover a construgao e a manutengao de estabe- 

lecimentos de Educacao Pré-Escolar e Ensino 

Primario, nas areas rurais, bem como garantir o 

transporte escolar nestas areas; 

o) Implementar a merenda escolar produzida local- 

mente e gerir os refeitorios dos estabelecimentos 

de Educaciio Pré-Escolar e do Ensino Primario; 

p) Promover e licenciar 0 exercicio de actividades 

ligadas a aviarios, pocilgas, granjas, carpintarias, 

marcenarias, serralharias, oficinas de reparacées, 

de costura e lavores femininos, de canalizacdes e 

de electricidade e afins; 

q Superintender as Estagdes de Desenvolvimento 

Agrario (EDA’s); 

r) Fomentar a producao agricola e pecuaria; 

5) Superintender as actividades no dominio de desen- 

volvimento pesqueiro e aquicultura; 

t) Fomentar a producio pesqueira, assegurando os ins- 

trumentos e incentivos necessarios a aquisicao e 

distribuicao de meios especificos; 

u) Licenciar e fiscalizar as unidades pesqueiras arte- 

sanais e industriais. 

5. A Administracao Municipal, nos dominios da Limp eza, 

Energia, Transportes, Abastecimento de Agua, Saneamento e 

do Equipamento Urbano, incumbe: 

a) Assegurar a varredura, recolha e tratamento do 

lixo, bem como o embelezamento dos nucleos 

populacionais; 

b) Assegurar a gestao, limpeza e manutengao de praias 

e zonas balneares e turisticas; 

c) Assegurar a distribuigaéo de energia; 

d) Assegurar a distribuicao de agua e dos sistemas de 

saneamento e de drenagem pluvial; 

e) Articular com as empresas publicas a distribuicao, 

manutencao e gestfo de energia e aguas na sua 

area de juris dicao; 

J) Promover a construc¢io, reparacaio, manutencio e 

gestao de mercados, feiras e outros servicos do 

Municipio ou Cidade; 

g) Fomentar a criagao e o servic¢o de espacos verdes e 

pedonais, jardins e parques, equipamentos des- 

portivos, de recreio e de manutenc do; 

h) Assegurar a adequacao da mobilidade, circulagao 

urbana e qualidade do ambiente; 

i) Realizar o registo do parque automovel na sua area 

de jurisdicg4o, nos termos da lei; 

Jj) Assegurar o estabelecimento, manutencio e gestao 

de cemitérios municipais.
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6. AAdministracao Municipal, no dominio da Coordenacao 

Institucional, incumbe: 

a) Executar as decisées do Poder Executivo, em matéria 

de incidéncia local; 

b) Assegurar a protec cao das pessoas e da propriedade 

publica e privada; 

c) Adoptar medidas de protec¢ao ao consumidor; 

d) Velar pelo cumprimento da legislacao sobre as 

transgressées administrativas; 

e) Assegurar a orientacao, o acompanhamento e a moni- 

torizagao das Unidades Territoriais dependentes 

e superintender os institutos publicos e empresas 

publicas de 4mbito municipal ou da Cidade; 

J) Acompanhar e cooperar com os institutos publicos 

e empresas publicas nacionais, com representa- 

¢4o local, nos respectivos programas e planos 

de desenvolvimento, com a harmonizacio das 

respectivas intervencdes; 

g) Assegurar, em coordenag¢io com os orgaos compe- 

tentes, a realizacio de operacaio de Censo, bem 

como do processo de registo eleitoral e demais 

operacées legais inerentes as elei¢des gerais e 

autarquicas, nos termos das indicacées dos cor- 

respondentes 6rgaos responsaveis; 

h) Realizar, em coordena¢ao com os argaos competentes, 

o recenseamento militar dos cidadaos residentes 

na sua area de jurisdicao; 

i) Colaborar com os Orgios de Defesa, Seguranc¢a e 

Ordem Intema, na defesa da integridade de todo o 

espaco territorial, no combate a imigracao ilegal e 

ao trafico de drogas e de seres humanos, focos de 

terrorismo, na preservacio da ordem publica e de 

riscos e catastrofes, nos termos da lei; 

j) Acompanhar a realizacao do registo civil dos cidadaos 

da respectiva area de jurisdicao sob supervisao dos 

servicos competentes do Departamento Ministe- 

rial responsavel pelo Sector da Justica, enquanto 

nao houver Conservatorias de Registo Civil ou 

Postos de Registos; 

k) Comunicar em tempo oportuno ao Governador 

Provincial quaisquer ocorréncias relevantes que 

exijam o conhecimento urgente das autoridades 

provinciais € nacionais competentes, nomeada- 

mente nos dominios da vigilancia comunitaria e 

sanitaria e da proteccaéo civil; 

!) Promover condig¢ées de habitabilidade basicas, ade- 

quadas a qualidade, boa aparéncia e a imagem do 

Municipio; 

m) Promover o sentido de vizinhanga, comunidade e 

responsabilidade entre vizinhos; 

n) Colaborar com as autoridades competentes nas 

matérias relacionadas com a toponimia, ntimero 

de policia e identificacao das ruas, edificios e 

habitacgdes, bem como registos e censo, nos ter- 

mos da lei; 

o) Realizar, em coordenag¢ao com os orgiaios compe- 

tentes, o registo e acompanhamento dos militares 

reservistas, residentes na sua area de jurisdic io. 

ARTIGO 53° 

(Forma dos actos) 

No exercicio das suas fiin¢des, a Administrac¢ao Municipal 

emite Resolugées e Posturas, que sao publicadas na II Série 

do Didrio da Re publica. 

ARTIGO 54° 
(Composicao e reuniao) 

1. A Administragio Municipal é composta pelo 

Administrador, Administradores-Adjuntos, Administradores 

Comunais e ou dos Distritos Urbanos e Directores Municipais. 

2. A Administrac¢io Municipal retine-se, mensalmente, em 

sessao ordinaria e, extraordinariamente, sempre que convo- 

cada pelo respectivo Administrador. 

3. O Administrador Municipal pode, quando julgar neces- 

sario, convidar pessoas singulares ou colectivas a participar 

das reunides da Administracio do Municipio, nomeadamente 

representantes dos servicos e 6érgaos desconcentrados do Poder 

Central existentes no Municipio. 

SECCAO II 
Orga os de Apoio Consultivo 

ARTIGO 55.° 

(Conselho Municipal de Auscultacao da Comunidade) 

1. O Conselho Municipal de Auscultagao da Comunidade 

tem por objectivo apoiar a Administracéo Municipal na apre- 

ciacao ena tomada de medidas de natureza politica, econdmica 

e social, no territério do respectivo Municipio. 

2. Para efeitos de aplicacao do disposto no n.° 1 do presente 

artigo, o Conselho Municipal de Auscultacao da Comunidade 

é ouvido antes da aprovacio do Or¢amento, do Plano de 

Desenvolvimento Municipal, do Plano Anual de Actividades 

e dos relatérios de execucao dos referidos instrumentos. 

3. O Conselho Municipal de Auscultacgao da Comunidade 

é presidido pelo Administrador Municipal, sendo seus inte- 

grantes, os constantes do artigo 20.° do presente Regulamento, 

aplicavel com as necessarias adaptacGes. 

4, O Administrador pode convidar, sempre que achar 

conveniente, outras entidades nfo contempladas no n.° 3 do 

presente artigo. 

5. As competéncias, a organizacao e o funcionamento 

do Conselho Municipal de Auscultac¢ao da Comunidade sio 

definidas em Regulamento Interno, aprovado por resolucio 

da Administra¢ 40 Municipal. 

6. O Conselho Municipal de Auscultacgao da Comunidade 

reine de quatro em quatro meses, em sesso ordinaria e, 

extraordinariamente, sempre que o Administrador Municipal 

o convoque.
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ARTIGO 56° 
(Conselho Municipal de Concertacao Social) 

1. O Conselho Municipal de Concertacao Social é 0 6rgao 

de apoio consultivo do Administrador Municipal que assegura, 

ao nivel do Municipio, as tarefas do Conselho Provincial, em 

assuntos de ambito municipal, respeitando estritamente as 

disposicdes legais relativas 4 competéncia material e hierar- 

quica sobre as questdes a apreciar. 

2. As reunides do Conselho Municipal de Concertacaio Social 

sao convocadas e presididas pelo Administrador Municipal. 

3. As competéncias, a organizacao, o funcionamento e 

composicaio do Conselho Municipal de Concertaciio Social 

sao definidas em Regulamento proprio. 

ARTIGO 57° 
(Conselho Municipal de Vigilancia Comunitaria) 

1. E 0 orgao de apoio consultivo do Administrador Municipal 

em matéria de seguranca publica e integra todos os 6rgaos que 

intervém na implementacfo das politicas relacionadas com a 

ordem publica, proteccao civil, seguranca e imigracao ilegal. 

2. A organizac ao, o funcionamento e as competéncias do 

Conselho Municipal de Vigilancia Comunitaria sao definidas 

em Diploma proprio. 

SECCAO III 

Servicos de Apoio 

SUBSECCAOI 

Servicos de Apoio Técnico 

ARTIGO 58° 
(Secretaria da Administracao Municipal) 

1. A Secretaria da Administragio Municipal é 0 servico 

que se ocupa da generalidade das quest6es administrativas, 

do orgamento, do patrimdénio, das relagdes publicas e dos 

transportes, bem como de assegurar a execucao de acces 

que conduzam 4 modernizacao administrativa. 

2. A Secretaria da Administrag¢ao Municipal tem as seguin- 

tes competéncias: 

@ Zelar pela gestao do orgamento da Administrador 

Municipal em estreita articulacio com o GEPE; 

5) Executar o orgamento do Municipio; 

c) Coordenar e executar, ao nivel da Administracio 

Municipal, em articulacao com os 6rgios centrais, 

as politicas de contratacao publica no ambito da 

gestao orcamental; 

d) Garantir e controlar a obtencgao das receitas arreca- 

dadas localmente; 

e) Elaborar o mapa mensal das receitas arrecadadas e 

das despesas efectuadas ocorridas no Municipio; 

J Proceder a recepciio, registo de entrada e saida da 

documentacao, bem como a sua digitalizacio e 

gestio documental; 

g) Secretariar, organizar e preparar, convenientemente, 

as reuniées da Administracao Municipal e do Con- 

selho Municipal de Auscultacao da Comunidade; 

A) Promover a publicagao de informacées, ordens de 

servico, editais, avisos e antncios; 

i) Criar as condig6es necessarias para que as relagdes 

institucionais com outros érgaos decorram com 

eficacia; 

Jj) Conceder apoio protocolar aos orgaos da Adminis- 

tracio Municipal nas relacées institucionais com 

outros 6rgios nacionais ou estrangeiros; 

k) Elaborar e manter actualizados os ficheiros relativos 

ao Arquivo Geral da Administracio Municipal; 

/) Administrar e conservar o patrimonio da Adminis- 

tracao Municipal; 

m) Manter actualizado um mapa de consumo por ser- 

vico ao longo do ano; 

n) Gerir o parque automovel da Administrac¢ao Municipal; 

o) Garantir a alocacao de viaturas aos servi¢os; 

p) Coordenar e participar na implementac ao da infor- 

matizacao, ao nivel da Administrac¢4o Municipal: 

q) Garantir a disponibilizacgao de informacio de gestio, 

actualizada e fidedigna, aos 6rgaos directivos da 

Administrac¢40 Municipal; 

r) Garantir a seguranga dos sistemas de informagiio da 

Administrac¢40 Municipal; 

s) Garantir as comunicagées e seguranca de voz e dados 

da Administracio Municipal; 

t) Garantir o pagamento pontual dos salarios dos fun- 

cionarios da Administracao Municipal e de todos 

OS Servicos; 

u) Elaborar mapas estatisticos sobre assiduidade, horas 

extraordinarias, absentismo, doencas e outros 

processos administrativos; 

v) Implementar iniciativas e ou programas que tenham 

como objectivo a modernizacao da Administracao, 

nas vertentes organizacionais, de processos e de 

recursos humanos; 

w) Criar mecanismos de automatiza¢ao dos processos 

da administracao, através da introduc ao de ferra- 

mentas informaticas; 

x) Assegurar o funcionamento do BUAP,; 

y) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. A Secretaria da Administraco Municipal estrutura-se em: 

a) Seccao de Logistica, Unidades de Contratacio 

Publica e Patrimonio; 

b) Secgao de Administra¢ao e Protocolo; 

c) Baleéo Unico de Atendimento ao Publico; 

d) Secgao de Orgamento e Finangas. 

4. A Secretaria da Administracao Municipal é dirigida por 

um Secretario da Administracio Municipal com a categoria 

de Director Municipal. 

ARTIGO 59° 

(Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatistica) 

1. O Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatistica é 0 

servico de assessoria multidisciplinar, que tem por objectivo 

elaborar estudos e analises sobre matérias compreendidas
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nas competéncias da Administragio Municipal, bem como 

planificar, programar e coordenar arealizacao de actividades 

globais do Municipio. 

2. O Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatistica tem 

as seguintes competéncias: 

@ Elaborar a proposta de Plano de Desenvolvimento 

Municipal e remeté-lo ao Administrador Muni- 

cipal para aprovacao e integracao no Plano de 

Desenvolvimento Provincial; 

5) Elaborar a programacao e controlar a execucio 

dos recursos financeiros do Orcamento Geral 

do Estado, em articulacio com a Secretaria da 

Administragio Municipal; 

c) Elaborar as estatisticas de interesse para o desen- 

volvimento econdémico e social do Municipio, de 

acordo com as normas legalmente estabelecidas; 

d) Garantir a execugao do Plano de Desenvolvimento 

Municipal e dos Planos Anuais de Actividades 

da Administracgio Municipal e submeter os res- 

pectivos relatérios de execucio a apreciacaio do 

Administrador Municipal; 

e) Promover e realizar estudos, projectos e programas 

sobre investimentos publicos; 

J Articular com a Secretaria da Administra¢ao Muni- 

cipal o processo de elaboracio da proposta de 

orcamento da Administragaéo Municipal, nos 

termos da legislagio competente, e remeté-la a 

apreciacao do Administrador Municipal-Adjunto 

para a Area Financeira e Orcamental e posterior 

submissao 4 Administraca4o da Provincia; 

g) Promover e apoiar as empresas, com particular 

incidéncia para as micro, pequenas e médias 

empresas, bem como actividades econémicas 

que fomentem o desenvolvimento econdémico e 

social do Municipio; 

A) Organizar uma base de dados com informacées 

referentes a area de estudos e planeamento; 

i) Exercer as demais fungdes que lhe forem determi- 

nadas por lei e superiormente. 

3. O Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatistica é 

dirigido por um Director de Gabinete com a categoria de 

Director Municipal. 

4. O Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatistica pode 

estruturar-se em: 

a@) Seccao de Estudo e Estatistica; 

b) Seccao de Planeamento; 

c) Secgao de Monitorizacio e Controlo. 

ARTIGO 60.° 
(Gabinete Juridico e de Contencioso) 

1. O Gabinete Juridico e de Contencioso é o servico de 

apoio técnico do Administrador Municipal incumbido de 

assegurar a execucao de tarefas nos dominios dc assessoria 

Juridica, contencioso administrativo e estudos técnico-juridicos 

inerentes aos servicos e 6rgaos da Administrac¢ao Municipal. 

2. O Gabinete Juridico e de Contencioso tem as seguin- 

tes competéncias: 

a) Analisar e emitir pareceres sobre os contratos e 

actos administrativos dos Orgios e Servicos da 

Administrac¢40 Municipal; 

b) Proceder ao estudo, analise e elaboragao de projectos 

de Diplomas e demais instrumentos juridicos da 

Administrac¢40 Municipal; 

c) Apoiar os diversos Orgaos e Servicos da Adminis- 

tracio Municipal na preparacio de projectos de 

caracter juridico, posturas, despachos e demais 

instrumentos legais; 

d) Assessorar a Administracao Municipal na tramitagao 

de processos contenciosos e adiministrativos em 

que a Administracio Municipal seja parte; 

e) Instruir c acompanhar os processos de declaragao 

de utilidade publica e expropriacao, bem como 

todos os que se refiram a gestao dos bens do 

dominio publico a cargo do Municipio e, ainda, 

do patrimoénio que integre o seu dominio privado; 

J) Coligir, ajustar e manter actualizada a legislacao 

respeitante as matérias afectas 4a Administracao 

Municipal, bem como actualizar o arquivo dos 

regulamentos, despachos e ordens de servic¢o 

dimanados dos Orgios e Servicos nela integrados; 

g) Elaborar, fiscalizar e garantir o cumprimento dos 

contratos em que a Administracio Municipal 

seja parte; 

h) Organizar uma base de dados com informagGes referen- 

tes a area juridica e do contencioso administrativo; 

i) Realizar inquéritos por determinacao da entidade 

competente, nos termos da lei; 

Jj) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete Juridico e de Contencioso é dirigido por um 

Director de Gabinete, com a categoria de Director Municipal. 

ARTIGO 61.° 
(Gabinete Municipal de Inspeccao) 

1. O Gabinete Municipal de Inspeccao é 0 servico de 

apoio técnico ao qual cabe realizar a actividade de Inspeccaio 

aos Servicos da Administragao Municipal, Comunal e dos 

Distritos Urbanos. 

2. O Gabinete Municipal de Inspec¢f4o tem as seguintes 

competéncias: 

a) Controlar a actividade dos servigos da Administra- 

cao Municipal; 

5) Fiscalizar 0 cumprimento dos Diplomas Legais e 

Regulamentos Administrativos; 

c) Efectuar sindicancias, inquéritos e inspecgdes em 

articulacaéo com os 6rgios centrais competentes, 

de acordo com a legislacfo aplicavel:
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d@) Acompanhar e controlar a execucao das deliberacées 

e decisées da Administra¢ ao Municipal para os 

diferentes servicos; 

e) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete Municipal de Inspecciio é dirigido por um 

Director de Gabinete, com a categoria de Director Municipal. 

SUBSECCAO II 

Servicos de Apoio Instrumental 

ARTIGO 62° 

(Gabinete do Administrador Municipal e dos Administr adores 

Municip ais-Adjuntos) 

1. O Gabinete do Administrador Municipal e dos 

Administradores Municipais-A djuntos sao estruturas de apoio 

directo ao Administrador Municipal e aos Administradores 

Municipais-Adjuntos no desempenho das suas funcdes e tém 

as seguintes competéncias: 

a) Assegurar o apoio técnico-administrativo necessario 

ao desempenho da actividade do Administrador e 

dos Administradores Municipais-Adjuntos; 

b) Assessorar o Administrador Municipal e os Adminis- 

tradores Municipais-Adjuntos, nomeadamente no 

atendimento ao publico e marcacao de contactos 

com entidades externas; 

c) Preparar os contactos exteriores dos Administradores 

Municipais e dos Administradores Municipais- 

-Adjuntos, fornecendo elementos que permitam 

a sua documentacao prévia; 

d) Recolher os elementos necessarios a realizacao das 

reunides da Administragéo Municipal e do Con- 

selho Municipal de Auscultacao da Comunidade; 

e) Elaborar e encaminhar o expediente, bem como 

organizar o arquivo do Gabinete; 

J Organizar a agenda e as audiéncias publicas e inter- 

nas e desempenhar outras tarefas determinadas 

superiormente. 

2. O Gabinete do Administrador Municipal € composto pelo 

pessoal livremente provido e exonerado pelo Administrador 

Municipal, sendo as suas funcdes dadas por findas com a cessa- 

cao de funcdes do Administrador Municipal, nos termos da lei. 

3. O Gabinete dos Administradores Municip ais-Adjuntos 

€ composto pelo pessoal livremente provido e exonerado pelo 

Administrador Municipal, sob proposta do Administrador 

Municipal-Adjunto, sendo as suas funcgdes dadas por findas 

com a cessacaio de funcées do Administrador Municipal- 

Adjunto, nos termos da lei. 

ARTIGO 63.° 
(Gabinete de Intercambio) 

1. O Gabinete de Intercémbio é 0 servico de apoio técnico 

que se ocupa das relacées de cooperacio estabelecidas pela 

Administragao Municipal do respectivo Municipio com as 

entidades e organismos nacionais e internacionais. 

2. O Gabinete de Intercambio tem as seguintes competéncias: 

a) Estudar e propor, com base nos programas executivos 

daAdministracao Municipal e em consonancia com 

a legislacao em vigor, os parametros fundamentais 

em que devem incidir as relagdes de cooperaciio 

com as demais instituicSes e organismos nacionais 

e internacionais; 

5) Participar da preparacao dos acordos e protocolos a 

serem firmados pela Administracao Municipal, no 

ambito das relagdes de cooperacao e geminaciio; 

c) Proceder a gestao de protocolos assinados no ambito 

da geminacao com outros Municipios e Cidades; 

d) Proceder a recolha de documentagao sobre a tematica 

govemativa e comunitaria que permita um estudo 

comparativo dos métodos utilizados nos diversos 

paises, divulgando os que, objectivamente, possam 

concoirer para uma melhor governacao local; 

e) Preparar e acompanhar as deslocagées ao exterior 

das distintas delegacdes da Administracao Muni- 

cipal, em missiio oficial de servico, no ambito das 

relacées de cooperacaio e geminacao; 

J) Preparar e acompanhar as actividades das distintas 

delegacées estrangeiras que se desloquem ao 

Municipio; 

g) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete de Intercaémbio é dirigido por um Director 

de Gabinete, com a categoria de Director Municipal. 

ARTIGO 64° 
(Gabinete de Comunicacio Institucional e Imprensa) 

1. O Gabinete de Comunicac ao Institucional e Imprensa 

é o servico de apoio técnico que assegura a elabora¢ao, 

implementacao, coordena¢ao e monitorizacao das politicas 

de comunicacfo institucional e imprensa e, em especial, da 

seleccfo, elaboracio e difusao de informacio sobre a activi- 

dade da Administragao Municipal. 

2. O Gabinete de Comunicac¢io Institucional e Imprensa 

tem as seguintes competéncias: 

@ Velar pelo cumprimento das regras de comunicag¢ao, 

internas e extemas, da Administracao Municipal; 

5) Uniformizar a mensagem que se deseja transmitir 

para o exterior; 

c) Gerir arelacao com os meios de comunicacio social; 

d) Preparar e difundir a informagao interna; 

e) Coordenar a distribui¢ao do boletim de informagao 

municipal, quando exista; 

J) Zelar pela boa imagem da Administracio Municipal 

e dos seus servicos e funcionarios; 

g) Organizar a preparacfo de exposicées, videogra- 

mas, diagramas, projeccfao de diapositivos ou 

outros meios audiovisuais, relativos a actividade 

municipal;
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A) Proceder a aquisicao e divulgacio, nos servicos 

municipais e posterior arquivo, de publicacées 

com interesse para a actividade da Administracao 

Municipal ou para o desenvolvimento do Municipio; 

i) Analisar a actividade da imprensa nacional e local, 

assim como a generalidade da comunicacao 

social, no que dizrespeito a actuacao dos érgaos 

do Municipio; 

j) Velar pela actualizacio do portal de Internet da 

Administragio Municipal; 

k) Contribuir para o enriquecimento do acervo biblio- 

grafico e consolidar formas de colaboracaio com 

entidades editoras; 

/) Efectuar os trabalhos de reprografia que lhe forem 

solicitados, quer pelos servi¢os municipais quer 

por outra entidade do Municipio, apos autorizacaio 

do Administrador Municipal; 

m) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. O Gabinete de Comunicacao Institucional e Imprensa 

é dirigido por um Director de Gabinete, com a categoria de 

Director Municipal. 

4. O Gabinete de Comunicacio Institucional e Imprensa 

estrutura-se em: 

a@) Seccao de Comunicacaio e Imprensa; 

b) Seccgao para Documentacao e Informagio. 

ARTIGO 65° 

(Unidade Técnica de Implementacao do PLANEAT) 

A Unidade Técnica de Implementacao do PLANEAT rege- 

-se por Diploma proprio. 

ARTIGO 66° 

(Centro Municipal de Coordenacao e Controlo) 

1. O Sala SIIGAT é uma unidade técnica e tecnolégica de 

coordenacao transversal, apoio e controlo das actividades e 

servicos dos Orgaos da Administrac a0 Municipal. 

2. A estrutura, organizacao e funcionamento da Sala SIGAT 

sao aprovados por Diploma proprio. 

SUBSECCAO III 
Servicos Executivos Desconcentrados 

ARTIGO 67° 
(Dir eccdes Municipais) 

1. As Direcgdes Municipais sao unidades organicas de 

gestao de areas especificas de actividade da Administracio 

Municipal, cabendo-lhes a coordenacao das Reparticées delas 

dependentes. 

2. As Direccées Municipais sao dirigidas por Directores 

Municipais, cujas funcées sao as que decorrem da descri¢ao 

legal e dependem, directamente, do Administrador Municipal. 

3. A configuracao definitiva das Direccées referidas no 

numero anterior e das correspondentes Reparticdes é esta- 

belecida no Estatuto Organico de cada Municipio, tendo em 

conta as especificidades do mesmo. 

ARTIGO 68.° 
(Direccaéo Municipal da Educacao) 

1. A Direccao Municipal da Educac ao é 0 servico descon- 

centrado da Administrac4o Municipal incumbido de assegurar 

a execucao das medidas politicas, programas, projectos, accdes 

e actividades, no dominio da educacao, do ensino e alfabetiza- 

cao, ao nivel do Municipio, bem como coordenar programas 

municipais que visem o desenvolvimento cientifico e tecno- 

légico e a inovacao ao nivel do Municipio. 

2. A Direccaio Municipal da Educaciio tem as seguintes 

competéncias: 

a) Promover, controlar e coordenar a capacitagao de 

funcionarios ligados ao Sector, 

b) Gerir estabelecimentos de Educacao Pré-Escolar e 

do Ensino Primario; 

c) Programar a construgao, apetrechamento e a manu- 

tencao dos estabelecimentos de Educacaéo Pré- 

-Escolar e do Ensino Primario; 

d@) Geri a carreira do pessoal docente e administrativo 

da escola; 

e) Promover o apetrechamento em mobiliario, mate- 

rial didactico e manuais escolares, nas escolas de 

educacao Pré-Escolar e Ensino Primario; 

J) Comparticipar no apoio as criancas da educacao 

Pré-Escolar e do Ensino Primario no dominio da 

accfio social e escolar; 

g) Apoiar a educacao extra-curricular e o desporto esco- 

lar, bem como o desenvolvimento de actividades 

complementares da accao educativa Pré-Escolar 

eno Ensino Primario; 

h) Promover a construgao e a manutengao de estabe- 

lecimentos de educacao Pré-Escolar e Ensino 

Primario, nas areas rurais, bem como garantir o 

transporte escolar nestas areas; 

i) Implementar a merenda escolar produzida local- 

mente e gerir os refeitorios dos estabelecimentos 

de Educaciio Pré-Escolar e do Ensino Primario; 

Jj) Controlar as actividades dos institutos publicos do 

ramo, sob a orientacio metodolégica da estrutura 

competente ao nivel central; 

k) Promover actividades de educacio da juventude e 

de desportos escolares, bem como dinamizar o 

desenvolvimento da cultura e da recreacao juvenil, 

ao nivel do Municipio; 

) Promover actividades de desenvolvimento cientifico 

e tecnolégico, bem como iniciativas que promo- 

vam a inovacao; 

m) Comparticipar no apoio as criangas da Educagao 

Pré-Escolar e os alunos do Ensino Primario no 

dominio da acc¢ao social e escolar, 

n) Coordenar com o Gabinete de Recursos Humanos na 

gestio de recursos humanos do Sector da Educacao;
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o) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. A Direccao Municipal da Educacifio pode integrar: 

a) Repartigaéo de Educaciio, Ensino, Ciéncias, Tecno- 

logia e Inovaciio; 

b) Repartigaéo de Planeamento, Estatistica e Recursos 

Humanos; 

c) Repartigao de Inspec¢ao de Escolar; 

d) Repartigaéo de Assuntos Laborais Escolares. 

ARTIGO 69.° 
(Direccao Municipal da Satide) 

1. ADireccao Municipal da Satide € o servico desconcen- 

trado da Administrag4o Municipal incumbido de assegurar a 

gestaio darede dos servicos de satide, a prestacao de cuidados 

de satide e a vigilancia epidemioldégica, com base nas reali- 

dades demograficas, econémicas, geograficas e sociais para 

promover a satide e o bem-estar das populacées. 

2. A Direcgao Municipal da Satide tem as seguintes 

competéncias: 

a) Assumir a planificacgao, gestao e execucaio da Politica 

Nacional de Saude e dos instrumentos normativos 

do Ministério da Saude, a nivel municipal; 

5) Assegurar a integracao das prioridades sanitarias no 

Plano de Desenvolvimento Municipal, com base 

no diagnéstico da situacéo, no fimcionamento do 

Sistema de Satide Publica e nas accGes tendentes a 

garantir a atenc¢ fo primaria de satide, a promocao, 

a prevencao, o tratamento e o restauro da satde; 

c) Planificar, gerir e supervisionar adequadamente os 

recursos humanos, os financeiros e patrimoniais 

em coordenacgaéo com o Gabinete Provincial 

coiresp ondente; 

d) Garantir o normal funcionamento do Sistema de 

Informaciio Sanitaria (STS), incluindo a vigilancia 

epidemioldgica; 

e) Organizar uma base de dados e estatisticas com 

informacoes referentes 4 Area da Satide; 

J Planificar e executar accdes de formacifio permanente 

e de supervisao técnica do pessoal das unidades 

sanitarias periféricas; 

g) Controlar as actividades dos hospitais, centros e 

postos de satide do Municipio, sob orientacao 

metodologica dos érgaos competentes para o efeito; 

fy) Participar das pré-vistorias e vistorias dos novos 

estabelecimentos hospitalares, farmacias e simi- 

lares de ambito municipal; 

i) Estruturar e gerir adequadamente o Sistema Logistico, 

incluindo a manutencfo do patrimonio e dos meios; 

j) Assegurar a boa conservacao dos hospitais muni- 

cipais, centros e postos de satide, bem como das 

infra-estruturas ligadas ao desenvolvimento dos 

cuidados primarios de satide, nos bairros, nas 

aldeias e nas povoacées; 

k) Velar pelo pagamento pontual da remuneragiio do 

pessoal médico e paramédico dos estabelecimen- 

tos hospitalares e dos 6rgaos e servicos adstritos 

a Direc¢ao Municipal: 

/) Exercer o controlo sobre o uso das licengas passadas 

no ambito da satide, cuja actividade se justifique; 

m) Cooperar com as demais Direcgées Municipais na 

execucao dos programas de municipalizagao da 

sauide e dos ADECOS; 

n) Exercer as demais fungées que lhe forem determi- 

nadas superiormente nos termos da lei. 

3. A Direccfio Municipal da Satide pode estruturar-se em: 

a) Repartigaéo de Logistica Hospitalar e Deposito de 

Medicamentos; 

b) Repartigao de Estatistica, Planeamento e Recursos 

Humanos; 

c) Repartigao de Satide Publica; 

d) Reparticao de Inspec¢ao de Satide. 

ARTIGO 70.° 
(Direccao Municipal dos Registos e Organizacao Administrativa) 

1. A Direc¢ao Municipal dos Registos e Organizaciio 

Administrativa é 0 servico desconcentrado da Administracgéo 

Municipal incumbido de assegurar a execuciio das medidas 

politicas, programas, projectos, accdes e actividades no domi- 

nio da realizacao dos registos, censos, recenseamento militar 

e eleitoral, promovendo a dinamizacio e modemizaciio dos 

meios técnicos e tecnoldgicos do Municipio. 

2. A Direccao Municipal dos Registos e Organiza¢ao 

Administrativa tem as seguintes atribuicées: 

@) Realizar e acompanhar o processo de registo eleito- 

ral e cooperar com os 6rgaios da CNE nas tarefas 

eleitorais; 

b) Realizar o recenseamento militar em coopera¢ao com 

os servicos competentes do Ministério da Defesa; 

c) Assegurar as condicées de apoio a realizacao do 

registo cidadaos com capacidade eleitoral activa: 

d@) Coordenar todas as iniciativas no dominio da admi- 

nistracao do territorio; 

e) Apoiar técnica, logistica e administrativamente a 

realizac ao dos actos eleitorais; 

J) Apoiar a realizacao do Censo da populaciio, ao nivel 

municipal; 

g) Proceder ao registo da forga de trabalho nacional e 

estrangeira, ao nivel do Municipio; 

A) Contribuir para a defesa dos direitos dos consu- 

midores, nomeadamente através do controlo da 

qualidade dos servicos prestados pelas empresas, 

nos termos da lei; 

i) Recolher informagao, informar, tratar e dar parecer 

sobre materia eleitoral; 

Jj) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente.
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3. A Direccao Municipal dos Registos e Organizacao 

Adiinistrativa pode estruturar-se em: 

a) Repartigao de Administragao Publica e Trabalho; 

b) Repartigao de Modernizacao Admmnistrativa e Orga- 

nizacao do Territdorio; 

c) Repartigao dos Registos e Recenseamento Militar. 

ARTIGO 71° 
(Direccao Municipal de Actividades Economicas e Servicos) 

1. A Direcc¢fio Municipal de Actividades Econdémicas e 

Servicos € 0 servico desconcentrado da Administracao Municipal 

incumbido de assegurar a execucao das medidas de politica, 

programas, projectos, ac¢des e actividades no dominio do 

fomento empresarial, dos mercados, feiras e da economia 

informal, bem como das empresas prestadoras de servicos. 

2. A Direcc¢ao Municipal de Actividades Econémicas e 

Servic os tem as seguintes competéncias: 

a) Assegurar a execucao das medidas de politica, 

programas, projectos e accSes no dominio das 

actividades industriais e das empresas prestado- 

ras de servicos; 

b) Promover e apoiar o desenvolvimento de iniciati- 

vas locais de fomento do emprego, da formag¢ io 

profissional e de actividades artesanais; 

c) Instruir os processos e executar outras tarefas rela- 

cionadas com o licenciamento do exercicio da 

actividade industrial e das empresas prestadoras 

de servicos, nos termos da lei; 

d) Promover projectos e programas de incentivo ao 

relancamento da micro, pequena e média industria; 

e) Estimular o aumento da producao e da produtividade 

nas empresas de producao de bens e de presta¢ fo 

de servicos, ao nivel municipal; 

J Promover o investimento e apoiar as empresas e as 

actividades econémicas que fomentem o desen- 

volvimento econdémico e social do Municipio; 

g) Realizar pré-vistorias e participar na realizacao 

de vistorias aos estabelecimentos industriais, as 

areas para a exploracao dos recursos geoldgicos 

e minerais e as empresas prestadoras de servicos; 

A) Emitir pareceres sobre os processos de abertura de 

estabelecimentos industriais, para os processos de 

concessao de areas para a exploragao dos recur- 

sos geoldgicos e minerais e para as empresas de 

prestacao de servicos; 

i) Propor aregulamentacao dos mercados, feiras e da 

economia informal; 

Jj) Realizar a actualizagao do cadastro da rede de indus- 

trias e de servicos existentes no Municipio; 

k) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. A Direccao Municipal de Actividades Econémicas e 

Servic os pode estruturar-se em: 

a@) Repartig¢ao do Desenvolvimento Econémico, Pro- 

mocaéo do Emprego e Fomento Empresarial; 

b) Repartigao da Industria e Recursos Minerais; 

c) Repartigao dos Prestadores de Servicos. 

ARTIGO 72° 
(Direccao Municipal do Comércio) 

1. A Direccao Municipal do Comercio é 0 servico descon- 

centrado da Administrac4o Municipal incumbido de assegurar 

a execucifio das accées, actividades, programas, projectos e 

medidas de politica no dominio do comeércio. 

2. A Direccfio Municipal do Comércio tem as seguintes 

competéncias: 

a@) Promover e dinamizar estudos e projectos de inves- 

timentos nos dominios do comercio; 

5) Executar, em articulagéo com os orgaos centrais 

competentes, as tarefas relacionadas com o licen- 

ciamento do exercicio da actividade comercial; 

c) Assegurar a execucao de accoes, actividades, progra- 

mas, projectos e medidas politicas, no dominio das 

actividades comerciais, ambulantes e retalhistas; 

d) Instruir os processos de licenciamento da actividade 

comercial; 

e) Propor os Regulamentos sobre a Fiscalizagao da 

Actividade de Venda Ambulante; 

J) Instruir os processos de licenciamento da actividade 

de venda ambulante; 

g) Promover projectos e programas de incentivo ao 

relancamento do comercio; 

A) Licenciar as empresas de carpintarias, marcenarias, 

serralharias, oficinas de reparacio auto, oficinas 

de electrodomeésticos, alfaiatarias, sapatarias e 

similares; 

i) Promover accées de informacao e de defesa dos 

direitos dos consumidores; 

j) Instituir mecanismos de mediacao de litigios de 

consumo; 

k) Realizar pré-vistorias e participar na realizagao de 

vistorias aos estabelecimentos comerciais; 

/) Emitir pareceres sobre os processos de abertura de 

estabelecimentos comerciais, cujo licenciamento 

compete aos Orgios centrais; 

m) Exercer o controlo sobre o uso das licengas e alvaras 

passados aos comerciantes; 

n) Propor os Regulamentos sobre a Fiscalizacao da 

Actividade Comercial Retalhista; 

o) Realizar a actualizagao do cadastro da rede comer- 

cial e dos prestadores de servicos mercantis, quer 

urbanos quer rurais; 

p) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. A Direccao Municipal do Comercio pode estruturar-se em: 

a) Reparticgéo do Comercio; 

5) Reparticao dos Mercados, Feiras e Economia Informal; 

c) Reparti¢ao de Inspecgao do Comercio.
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ARTIGO 73.° 
(Direccao Municipal de Agricultura, Pecuaria e Pescas) 

1. ADirecc4o Municipal de Agricultura, Pecuaria e Pescas é 

o servico desconcentrado da Administragao Municipal incum- 

bido de assegurar a execucfo das medidas de politica, programas, 

projectos, accées e actividades nos dominios da agricultura, 

da pecuaria e das pescas. 

2. A Direccfio Municipal de Agricultura, Pecuaria e Pescas 

tem as seguintes competéncias: 

a) Assegurar a execucao de medidas de politica, pro- 

gramas, projectos, accdes e actividades no domi- 

nio das actividades agricolas, de agro-pecuaria e 

das pescas; 

b) Promover a arboriza¢ao das areas urbanas e do territ6- 

rio em geral, bem como o combate a desertificacao; 

c) Licenciar e propor a regulamentacao do exercicio 

da actividade agricola e piscatoria; 

d) Promover projectos e programas municipais de 

incentivo ao desenvolvimento agro-pecuario e 

das pescas, incluindo nos dominios cooperativo 

e familiar; 

e) Estimular o aumento da producao e da produtividade 

nas empresas agricolas e piscatérias; 

J Promover e dinamizar estudos e projectos de inves- 

timentos nos dominios da agricultura, da pecuaria 

e pescas; 

g) Realizar pré-vistorias e participar na realizacao de 

vistorias aos projectos agricolas e as unidades 

pecuarias e de pescas; 

h) Promover, acompanhar e supervisionar os canis e gatis; 

i) Emitir pareceres sobre os processos de abertura de 

novas actividades no dominio da agricultura, da 

pecuaria e das pescas; 

J) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. A Direccfio Municipal de Agricultura, Pecuaria e Pescas 

pode estruturar-se integrar em: 

a) Repartigaéo da Agricultura e Pecuaria e Flora; 

b) Repartigao de Pescas e Aquicultura. 

ARTIGO 74° 
(Direccao Municipal de Ambiente e Servicos Comunitarios) 

1. A Direccaio Municipal de Ambiente e Servicos Comuni- 

tarios é um 6rgao desconcentrado da Administracao Municipal, 

incumbido de assegurar a execucao de tarefas nos dominios 

da limpeza, recolha dos residuos solidos e da conservaciio e 

manuten¢ao das vias, equipamentos urbanos, espacos ver- 

des e promocfo do saneamento, bem como da melhoria do 

ambiente no Municipio. 

2. A Direccfio Municipal de Ambiente e Servicos Comuni- 

tarios tem as seguintes competéncias: 

a) Promover e controlar a realizacao de estudos, projec- 

tos e empreendimentos no dominio do ambiente; 

5) Fomentar e promover o saneamento basico; 

c) Promover a educacao ambiental; 

d) Proceder ao estudo de métodos, praticas e técnicas 

tendentes ao melhoramento do ambiente; 

e) Fomentar a conservag¢ao e manuteng ao de parques, 

Jardins e zonas verdes; 

J) Estruturar o sistema de recolha de residuos sdlidos; 

g) Elaborar e executar o programa de gestio de esgotos, 

aguas pluviais e residuais, em articulac ao com os 

orgaos competentes; 

A) Dinamizar e garantir a limpeza, o embelezamento e 

a conservaciio de avenidas, ruas, passeios, jardins 

e outros espacos publicos do Municipio; 

i) Articular, com as operadoras, a recolha, tratamento do 

lixo e embelezamento dos nucleos populacionais; 

J) Assegurar a gestao, limpeza e manuten¢iaio de zonas 

balneares; 

k) Elaborar, coordenar e executar o programa de arbo- 

rizacao em avenidas, ruas, baitros e povoacées; 

/) Assegurar a manutencao e gestao dos cemitérios 

municipais; 

m) Apoiar a implementacio de projectos e programas 

sobre a manuten¢io do sistema de ilumina¢io 

publica; 

n) Promover projectos e programas sobre a manutencao 

dos equipamentos colectivos urbanos; 

o) Organizar uma base de dados com informacées 

referentes 4 Area de Saneamento Basico e de 

Limpeza Publica; 

p) Criar e conservar os canis e gatis ao nivel do Muni- 

cipio, em estreita coordenagao com a Direcciio 

Municipal de Agricultura, Pecuaria e Pescas.; 

q) Acompanhar e monitorar a prestagao de servicos de 

saneamento basico, de limpeza e de gestéo dos 

espacos verdes, realizados por empresas publicas, 

concessionarios ou por parcerias publico-privadas; 

r) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. A Direcgaio Municipal de Ambiente e Servicos 

Comunitaérios pode ser substituida por um Instituto ou Empresa 

Publica Municipal ou terceirizada a gest&o dos servicos que 

presta. 

4. A Direccio Municipal de Ambiente e Servicos 

Comunitarios pode estruturar-se em: 

a) Reparticgéio do Ambiente; 

b) Repartigaéo de Gestao de Residuos; 

c) Repartigao de Servigos Municipalizados de Sanea- 

mento Basico e Limpeza Urbana. 

ARTIGO 75.° 
(Direccao Municipal de Transportes, Trafego e Mobilidade) 

1. A Direccio Municipal de Transportes, Trafego e 

Mobilidade é 0 servico desconcentrado da Administra¢ fo 

Municipal incumbido de assegurar a execuciio das medidas 

de politica, programas, projectos, accdes, e actividades no
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dominio dos transportes e do trafego, bem como das questdes 

relacionadas com a mobilidade de pessoas e bens. 

2. A Direccao Municipal de Transportes, Trafego e 

Mobilidade tem as seguintes competéncias: 

a) Assegurar a execucao das accées, actividades, 

programas, projectos e medidas de politica, no 

dominio das actividades de transportes, trafego 

e mobilidade; 

5) Desenvolver iniciativas municipais relativas ao 

ordenamento do trafego e mobilidade no perimetro 

do Municipio; 

c) Promover c apoiar as empresas e as actividades 

econdmicas, no dominio dos transp ortes; 

d) Promover e dinamizar estudos e projectos de investi- 

mentos nos dominios dos transportes e do trafego 

e mobilidade; 

e) Executar as tarefas relacionadas com o licencia- 

mento do exercicio da actividade das empresas 

de transportes; 

J Emnitir licengas da actividade das empresas de trans- 

portes, nos termos da lei; 

g) Organizar os transportes urbanos e suburbanos 

intermunicipais de passageiros e carga; 

h) Coordenar, com as autoridades reguladoras do tran- 

sito no Municipio, as operac¢Ges necessarias para 

a fluidez do trafego; 

i) Disponibilizar, aos cidadios, em coordenagao com 

as entidades centrais, a informacao que possibilite 

uma melhor utilizacao e circulacao da via publica 

e dos transportes publicos urbanos; 

J) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. A Direccao Municipal de Transportes, Trafego e 

Mobilidade pode estruturar-se em: 

a) Repartigao de Transportes; 

b) Repartigao de Rodoviario, 

c) Repartigao de Trafego e Mobilidade. 

ARTIGO 76° 
(Direccaéo Municipal dos Antigos Combatentes e Veteranos da Patria) 

1. A Direc¢ao Municipal dos Antigos Combatentes e 

Veteranos da Patria € 0 servico desconcentrado da Administrac4o 

Municipal, incumbido de assegurar a execucao das medi- 

das de politica, programas, projectos, accGes e actividades 

nos dominios da assisténcia e reinser¢fo social dos Antigos 

Combatentes e Veteranos da Patria, prop ondo e coordenando 

medidas e assegurando o acompanhamento, apoio, colabora- 

¢40 e cooperacio as autoridades tradicionais. 

2. A Direccao Municipal dos Antigos Combatentes e 

Veteranos da Patria tem as seguintes competéncias: 

@) Participar na concep¢ao e execugao de programas e 

projectos sectoriais sobre a assisténcia e reins er- 

co social dos Antigos Combatentes e Veteranos 

da Patria; 

5) Assegurar a assisténcia social, contribuindo para 

melhorias da aplicacao das politicas assistenciais 

dos Antigos Combatentes e Veteranos da Patria; 

c) Apoiar as entidades competentes na actualizacao 

dos registos e cadastro dos Antigos Combatentes 

e Veteranos da Patria; 

d) Promover o acompanhamento social periddico dos 

Antigos Combatentes e Veteranos da Patria resi- 

dentes no Municipio; 

e) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. A Direccao Municipal dos Antigos Combatentes e 

Veteranos da Patria compreende na sua estrutura uma Reparticaio 

dos Antigos Combatentes e Veteranos da Patria. 

ARTIGO 77° 
(Direccao Municipal da Accao Social, Familia e Igqualdade do Género) 

1. A Direcgao Municipal da Accao Social, Familia 

e Igualdade do Género é€ o servico desconcentrado da 

Administragao Municipal incumbido de assegurar a execu- 

cao das medidas politicas, programas, projectos, accdes e 

actividades no dominio da acco social, familia e igualdade 

do género. 

2. A Direccao Municipal da Accao Social, Familia e 

Igualdade do Género tem as seguintes competéncias: 

@) Materializar as orientacGes, instrugdes e as medidas 

politicas definidas nos dominios da assisténcia 

social, familia e igualdade do género; 

b) Cooperar com outras instituigdes de solidariedade 

social, em parceria com a Administracao Central, 

em programas e projectos de accfo social de 

ambito municipal, designadamente no combate a 

pobreza e a exclusio social, na municipalizacao 

dos servicos de satide e na implantac ao e funcio- 

namento dos ADECOS; 

c) Colaborar e cooperar com o Orgao Provincial do 

Instituto Nacional da Crian¢ga na execuciio de 

accdes e medidas politicas, no dominio da crianca 

e da adolescéncia; 

d) Acompanhar a implementacfo das politicas de 

igualdade do género; 

e) Criar e gerir os centros comunitarios de aconselha- 

mento das familias em matérias de combate a 

violéncia doméstica; 

J) Promover em coordenac¢ao com outros orgaos a cons- 

truco de creches, jardins-de-infancia, lares ou 

centros para idosos e ou portadores de deficiéncias; 

g) Promover a efectivac¢ao, divulgagao das politicas de 

proteccao da crianca em estreita articulagao com 

Direccao Municipal da Educaciio; 

h) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. A Direccaio Municipal da Accao Social, Familia e 

Igualdade do Género pode estruturar-se em: 

a) Repartigaéo da Accao Social; 

b) Repartigéo da Familia e Igualdade do Genero.
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ARTIGO 78° 
(Direccaéo Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e Desportos) 

1. A Direccaio Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e 

Desportos € 0 servico desconcentrado do Governo Provincial, 

incumbido de assegurar a execucao das medidas politicas, 

programas, projectos, accdes e actividades nos dominios da 

cultura, do turismo, juventude e dos desp ortos. 

2. A Direccfio Municipal de Cultura, Turismo, Juventude 

e Desportos tem as seguintes competéncias: 

a) Desenvolver, preservar e massificar as actividades 

culturais e artisticas no Municipio; 

b) Planear e gerir centros de cultura eteatros municipais; 

c) Propor a classificagao de imoveis, monumentos e 

sitios, nos termos da legislacao aplicavel:; 

d) Gerir os museus, monumentos e sitios classificados 

nos termos definidos por lei; 

e) Promover a preservacao dos edificios, monumentos 

e sitios classificados como patriménio historico, 

nacional e local, localizados no territério do 

Municipio; 

J Instruir os processos de licenciamento de fotografos, 

artesios, artifices e outros agentes culturais; 

g) Promover e emitir autoriza¢Ges para a realizacao de 

actividades culturais, recreativas e outros eventos 

festivos e culturais que se promovam no Municipio; 

A) Acompanhar as actividades promovidas pelas organi- 

zac6es da sociedade civil, nomeadamente igrejas, 

Organizacées Naio-Governamentais, associac des 

civicas, culturais e recreativas; 

i) Assegurar a execucao das accées, actividades, 

programas, projectos e medidas de politicas, no 

dominio do turismo; 

Jj) Promover e apoiar as empresas e as actividades eco- 

némicas, no dominio do turismo; 

k) Executar as tarefas relacionadas com o licenciamento 

do exercicio das actividades turisticas; 

2) Promover, no Municipio, a organizacao de cam- 

peonatos inter-bairros e municipais, nas varias 

modalidades desportivas, sobretudo olimpicas, 

nas categorias infanto-juvenis e juniores; 

m) Proceder ao controlo e acompanhamento dos clubes 

e associacées sedeadas no Municipio; 

n) Criar, gerir infra-estruturas desportivas e sdcio- 

-culturais de ambito nacional; 

o) Realizar pré-vistorias e participar na realiza¢iao 

de vistorias aos estabelecimentos turisticos, das 

empresas de transportes e das empresas presta- 

doras de servicos; 

p) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. A Direccfio Municipal de Cultura, Turismo, Juventude 

e Desportos pode estruturar-se em: 

a) Reparticao da Cultura, Artes e Patrimonio Historico; 

b) Repartigao do Turismo; 

c) Repartigao do Desenvolvimento Desportivo; 

d) Reparticao da Juventude. 

ARTIGO 79.° 
(Direccao Municipal de Energia e Aguas) 

1. A Direccio Municipal de Energia e Aguas é 0 servico 

desconcentrado da Administragao Municipal incumbido de 

assegurar a execucio das medidas politicas, programas, pro- 

jectos, accdes e actividades no dominio da distribuigao de 

energia eléctrica e do transporte, tratamento e abastecimento 

de agua potavel. 

2. ADireccao Municipal de Energia e Aguas tem as seguin- 

tes atribuicées: 

a) Promover, em articulagao com as entidades compe- 

tentes, a materializacao das politicas de distribuicao 

de energia e aguas; 

b) Estabelecer mecanismos que assegurem a melhoria 

continuada do abastecimento de energia e aguas, 

ao nivel do Municipio; 

c) Implementar politicas de sensibilizagao dos muni- 

cipes sobre a racionalizacao e poupanca do con- 

sumo de energia e agua e sobre o pagamento do 

produto consumido; 

@) Dirigir e controlar as actividades e o desenvolvimento 

dos Sectores da Energia e Aguas; 

e) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. A Direcc4o Municipal de Energia e Aguas pode ser 

substituida por um Instituto ou Empresa Publica Municipal 

ou terceirizada a gestao dos servicos que presta. 

4. A Direccao Municipal de Energia e Aguas pode estru- 

turar-se em: 

a) Reparticao de Servicos Municipalizados de Energia; 

b) Repatticao de Servicos Municipalizados das Aguas. 

ARTIGO 80.° 
(Direccao Municipal de Gestao Urbanistica, Urbanismo e Cadastro) 

1. A Direccio Municipal de Gestao Urbanistica, Urbanismo 

e Cadastro é 0 servico desconcentrado da Administra¢ao 

Municipal incumbido de assegurar a execuciio das medidas 

politicas, programas, projectos, acces e actividades no dominio 

das obras e construcao locais, infra-estruturas, equipamentos 

urbanos e organizacao do funcionamento do parque oficinal 

e das tarefas nos dominios do planeamento urbanistico e do 

ordenamento territorial, instrucao dos processos e licencia- 

mento das operacées urbanisticas no Municipio. 

2. A Direcc4o Municipal de Gestao Urbanistica, Urbanismo 

e Cadastro tem as seguintes competéncias: 

@) Elaborar e executar o programa de cria¢4o e amplia- 

cao de parques, jardins e zonas verdes publicas; 

5) Fomentar a criagaéo, ampliacgao e cultivo de parques, 

jardins e zonas verdes de recreio; 

c) Promover, elaborar e executar os instrumentos de 

gestao territorial, designadamente o Plano Director 

Municipal, o Plano de Urbanizacao e os Planos 

de Pormenor;
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d) Acompanhar a execucao dos projectos de ilumina- 

cao, sinalizac Ao rodoviaria, toponimia e cadastro; 

e) Apreciar, analisar e decidir sobre os projectos de 

construcao unifamiliar e outros de pequena dimen- 

sao, nos termos da lei; 

J Licenciar terrenos, nos termos da lei, e terras para 

os diversos fins; 

g) Elaborar e apresentar propostas de programas e 

projectos para a realizacao de investimento do 

ordenamento territorial urbano e rural; 

A) Orientar e executar a urbaniza¢ao e o ordenamento 

territorial do Municipio e contribuir para o desen- 

volvimento planeado e ordenado dos aglomerados 

populacionais; 

i) Instruir, emitir pareceres e ou decidir sobre os pro- 

cessos de pedido de terrenos para construcao, bem 

como sobre os processos de construcio, reabili- 

tacéo e alteracao de edificacdes urbanas até aos 

limites definidos na lei; 

Jj) Promover programas e projectos especificos de auto- 

construc¢ao dirigida; 

k) Promover programas de habitagao e de renovacgao 

urbana; 

/) Conservar e manter o parque habitacional e coope- 

rativo, através da concessao de incentivos e da 

realizacao de obras de recuperacio dos edificios: 

m) Fomentar e gerir o parque habitacional no Municipio, 

n) Propor e participar na viabilizacgao de programas 

de recuperacao ou substituicao das habitacdes 

degradadas, habitadas pelos arrendatarios ou 

pelos proprietarios; 

o) Apoiar a implementagao de programas e projectos 

sobre a execuciio e gestio do sistema de ilumi- 

nacao publica; 

p) Cumprir e fazer cumprir as normas que regulam 

questdes ligadas a estética do tracado geral e ao 

rigor dos alinhamentos; 

q Executar os programas e projectos de obras sobre 

planos de pormenor, loteamentos e urbanizac¢ées, 

para novas zonas residenciais, industriais, acadé- 

micas, desportivas e lazer, 

r) Conceber e executar programas e projectos das 

infra-estruturas e equipamento colectivo, urbano 

e rural, no Municipio, nomeadamente avenidas, 

ruas, parques, jardins, passeios, iluminacao publica, 

edificios e outros espacos publicos similares; 

5) Promover o ordenamento, a sinaliza¢ao de transito 

e o estacionamento de veiculos automoveis nos 

aglomerados populacionais; 

t) Executar as obras e construgées inseridas no Pro- 

grama de Investimento Publico de ambito muni- 

cipal e acompanhar os investimentos publicos 

da responsabilidade do Governo Provincial e do 

Executivo,; 

u) Promover estudos, projectos e programas que visem 

assegurar a construcao e ampliacao das redes 

viarias municipal e inframunicipal; 

v) Promover estudos, projectos e programas sobre 

a modernizacaio, ampliacao ou construcio dos 

equipamentos colectivos urbanos; 

w) Organizar o funcionamento do parque oficinal 

municipal; 

x) Organizar uma base de dados com informacées e 

estatisticas referentes a area de actuacao; 

y) Actualizar e gerir o cadastro municipal; 

z) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. A Direcc4o Municipal de Gestao Urbanistica, Urbanismo 

e Cadastro pode ser substituida por um Instituto ou Empresa 

Publica Municipal ou terceirizada a gest&o dos servicos que 

presta. 

4, A Direccio Municipal de Gestao Urbanistica, Urbanismo 

e Cadastro pode estruturar-se em: 

a) Repartigao de Gestao Urbana e Cadastro; 

b) Repartigéo de Obras Publicas; 

c) Repartigaio de Promocao, Reabilitagaio e Gestio 

Imobiliaria. 

ARTIGO 81° 
(Direccao Municipal de Recursos Humanos) 

1. A Direccio Municipal de Recursos Humanos é um ser- 

vico desconcentrado da Administracaio Municipal incumbido 

de apoiar a Administracao Municipal nas questées relaciona- 

das com a gestao adiministrativa e técnica do capital humano. 

2. A Direccao Municipal de Recursos Humanos tem as 

seguintes atribuicées: 

a) Elaborar mapas estatisticos sobre assiduidade, horas 

extraordinarias, absentismo, doencas e outros 

processos sobre o desempenho laboral dos fun- 

cionarios da Administrac¢ao Municipal; 

b) Realizar a avaliacgao de desempenho e gerir as car- 

reiras para os funcionarios de todos os érgaos e 

servicos da Administragao Municipal; 

c) Assegurar a gestao técnica e administrativa dos 

recursos humanos de todos os érgiios e servicos 

da Administracio Municipal; 

d) Definir prioridades e assegurar a formacio e o aper- 

feic¢oamento profissional do pessoal da Adminis- 

tracao Municipal; 

e) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. A Direccao Municipal de Recursos Humanos pode 

estruturar-se em: 

a) Repartigaéo de Gestao Administrativa; 

b) Reparticgaéo de Gestao Técnica.
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ARTIGO 82° 

(Servicos de Fiscalizacao Municipal) 

1. Os Servicos de Fiscalizacio Municipal sao organismos 

desconcentrados da Administragéo Municipal, incumbidos 

de assegurar a execucfio das suas competéncias especificas 

nesta especialidade. 

2. Os Servicos de Fiscalizacéo Municipal tém as seguin- 

tes competéncias: 

a@) Velar pelo cumprimento da lei sobre as transgres- 

sdes administrativas, os regulamentos e posturas 

dimanados do Govemo Provincial e da Adminis- 

tracao Municipal; 

5) Colaborar e coordenar com os orgaos policiais para 

a manuten¢ao da ordem e proteccfo dos bens 

publicos; 

c) Realizar opera¢ Ges que visem prevenir ereprimir as 

transgress6es administrativas e repor a legalidade; 

d) Instruir os processos de transgressao administrativa; 

e) Participar, em articulagao com outros érgaos com- 

petentes, na fiscalizagao das actividades das 

empresas agricolas, industriais, de turismo e de 

prestacao de servicos; 

J Orientar e coordenar a fiscalizacao das actividades 

das creches, infantarios, lares de idosos e outras 

instituicdes de cariz social; 

g) Coordenar as brigadas de demoligao de construcgées 

em transgressao, depois de devidamente ordenadas 

pelas entidades competentes para o efeito, nos 

termos da legislagao em vigor; 

A) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

3. Os Servicos de Fiscalizacio Municipal sao realizados 

por um corpo de Policia Municipal especializado, cuja orga- 

nizac Ao e funcionamento sio regulados por Diploma proprio. 

ARTIGO 83.° 
(Direccao) 

As Direccées Municipais sio chefiadas por um Director 

Municipal, nomeado por Despacho do Administrador Municipal. 

ARTIGO 84° 
(Dependéncia) 

A Direccaio Municipal depende organica, administrativa 

e funcionalmente do Administrador Municipal. 

ARTIGO 85.° 
(Regulamento) 

A organizac¢ao e funcionamento da Direccaio Municipal 

rege-se por regulamento interno, aprovado por Despacho do 

Adiministrador Municipal. 

ARTIGO 86° 

(Estrutura e limites) 

A Direccaio Municipal pode estruturar-se em repartic¢des 

e/ou equipas de trabalho ou ainda em areas especializadas. 

SECCAO IV 
Administr ador Municipal 

ARTIGO 87° 
(Definicao) 

1. O Administrador Municipal é 0 orgao desconcentrado da 

Administracao Central do Estado em cada Municipio, a quem 

incumbe dirigir a Administracéo Municipal, assegurar o normal 

funcionamento dos Orgios da Administracao Local, respon- 

dendo pela sua actividade perante o Governador Provincial. 

2. O Administrador Municipal é coadjuvado por até trés 

Administradores Municipais-Adjuntos, nomeadamente para 

as Areas Politica, Social e da Comunidade, Técnica, Infra- 

Estruturas e Servicos Comunitarios, Financeira e Orcamental. 

3. O Administrador Municipal pode delegar poderes ao 

Administrador Municipal-Adjunto, para acompanhar, tratar 

e decidir assuntos relativos a actividade e ao funcionamento 

das areas que lhe sejam incumbidas. 

ARTIGO 88.° 
(Competéncias) 

O Administrador Municipal tem as seguintes competéncias: 

a) Garantir o cumprimento da Constituig4o0, dos Diplo- 

mas Legais, de uma maneira geral, e do presente 

Diploma, em particular, 

5) Dirigir, orientar e controlar a actividade dos mem- 

bros da Administragéo Municipal, respectivos 

auxiliares, Administradores Comunais e/ou dos 

Distritos Urbanos e Directores Municipais; 

c) Informar, regularmente, o Governador Provincial 

sobre a realizac4o das tarefas e o fimcionamento 

da Administracio Municipal; 

d) Articular permanentemente com o Governador 

Provincial os assuntos transversais e de interesse 

comum, incluindo as questées relacionadas com 

a transferéncia gradual de responsabilidades e 

recursos, devendo, para o efeito, rubricar Memo- 

randos de Entendimento; 

e) Decidir sobre questées de recursos humanos da 

Administrac¢40 Municipal; 

J) Nomear, empossar e exonerar os titulares de cargos 

de direccio e chefia das diferentes Direccées e 

Reparticées da Administracaio Municipal; 

g) Velar pela aplicagao e cumprimento da Lei sobre as 

Transgressées Administrativas; 

h) Convocar as reuniées da Administragéo Municipal, 

do Conselho de Auscultacao da Comunidade e da 

Comissao de Vigilancia Comunitaria e propor a 

respectiva ordem de trabalhos; 

i) Auscultar e coordenar, com as Autoridades Tradi- 

cionais, a realizacaio das accdes administrativas 

€ sociais junto das populacées; 

j) Cumprir e fazer cumprir as normas que regulam 

quest6es ligadas ao transito, ao saneamento basico, 

a energia e aguas;
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k) Aprovar os projectos de construcio particular de 

caracter unifamiliar e de pequena dimensao e 

fiscalizar a sua execuciio; 

}) Aplicar multas, depois do levantamento do respectivo 

auto, nos termos dos regulamentos administrativos; 

m) Exercer o controlo sobre o uso das licencas passadas 

aos comerciantes, aos industriais e outros, cuja 

actividade se justifique; 

n) Realizar accSes que impecam a destruigao da flora 

e da fauna e que contribuam para a defesa e pre- 

servacio do ambiente; 

o) Promover iniciativas visando a conclusao de acordos 

ou protocolos de geminacfo e cooperacao entre 

Municipios, Cidades e ou Regiaio Metropolitana; 

p) Velar pela boa gestao dos cemitérios municipais; 

q Dinamizar a distribuicao de agua e energia nas areas 

sob sua jurisdicao; 

r) Emitir licengas de transladagao de restos mortais; 

s) Comunicar em tempo oportuno ao Governador 

Provincial quaisquer ocorréncias relevantes que 

exijam o conhecimento urgente das competentes 

Autoridades Provinciais e Nacionais, nomeada- 

mente nos dominios da vigilancia comunitaria e 

sanitaria e da proteccaéo civil; 

t) Nomear e exonerar os titulares de cargos de direcgao 

e chefia das Escolas sob sua dependéncia, nos 

termos do artigo 149.° do presente Regulamento; 

u) Exercer outras funcées que lhe sejam superiormente 

e por lei determinadas. 

ARTIGO 89.° 
(Provimento) 

1. Compete ao Governador Provincial nomear o 

Adiministrador Municipal e os Administradores Municipais- 

Adjuntos, por escolha entre os quadros com o perfil, 

disponiveis no Sistema de Gestao dos Recursos Humanos 

da Administragao Local e parecer vinculativo do Ministro 

da Administragéo do Territério. 

2. O Governador Provincial pode, excepcionalmente, nomear 

administradores que nio pertencam ao Sistema de Recursos 

Humanos da Administracfo Local, nao devendo esses ser em 

numero superior a 1/3 do total de Administradores Municip ais 

da Provincia. 

3. Os Administradores Municipais a serem nomeados 

devem possuir formac¢ao académica superior ou formacaio 

técnico-profissional de nivel superior, ministrada por insti- 

tuic¢ao de formacifio de quadros da Administracao Central ou 

Local do Estado. 

4, Caso nao pertencam ao Sistema de Gestao de Recursos 

Humanos da Administracao Local, os Administradores nomea- 

dos nos termos do n.° 1 do presente artigo tém o prazo de 30 

dias para iniciarem a frequéncia do Curso de Introducio ao 

Servico Publico (CISP). 

5. Todos os Administradores Municipais nomeados, 

incluindo os que frequentaram o Curso de Introdu¢ao ao 

Servico Publico, tém até 12 meses para frequentar o Curso de 

Gestores Municipais e de Unidades Urbanas ou equivalente. 

6. A falta de frequéncia das formacées referidas no pre- 

sente artigo, por razdes injustificadas, imputaveis ao titular 

do cargo, da lugar a exonera¢ fo do exercicio das funcées. 

ARTIGO 90.° 
(Responsabilidades) 

1. O Administrador Municipal resp onde pela sua activi- 

dade perante o Governador Provincial. 

2. Para efeito do disposto no numero anterior, o 

Administrador Municipal apresenta relatérios trimestrais sobre 

arealizacao das tarefas e observa despachos periddicos com 

o Governador Provincial, conforme calendario estabelecido. 

3. Devem ser aprovados e visados pelo Governador 

Provincial antes da sua execucfio, sob pena de irregularidade 

e ilegalidade: 

a) A programacao financeira baseada no plano e na 

actividade da Administracao Municipal; 

b) A carteira de investimentos ptblicos do Municipio. 

ARTIGO 91° 
(Posse e cessacao de funcées) 

1. O Administrador Municipal inicia as suas funcdes com 

a tomada de posse perante o Governador Provincial. 

2. Os demais membros da Administracao Municipal iniciam 

as suas fiincdes com a tomada de posse perante o Administrador 

Municipal. 

3. As fiinc¢des dos membros da Administra¢ ao Municipal 

cessam, com as necessarias adaptacées, nos termos estabele- 

cidos no n.° 3 do artigo 12.° do presente Regulamento. 

ARTIGO 92° 
(Forma dos actos) 

Os actos administrativos do Administrador Municipal, 

quando executorios, tomam a forma de Despacho, que sio 

publicados na II Série do Didrio da Republica, e quando sejam 

instru¢ des genéricas tomam a forma de Ordem de Servico. 

ARTIGO 93.° 
(Audicao prévia) 

O Administrador Municipal deve ser previamente ouvido 

e/ou informado, tanto pelo Governador Provincial como pelos 

Orgios Centrais, sempre que estes pretendam adoptar medi- 

das de politica ou programas, projectos e empreendimentos 

com incidéncia no territério do Municipio. 

SECCAO V 
Comissao Administrativa do Municipio 

SUBSECCAOI 
Presidente da Comissao Administrativa do Municipio 

ARTIGO 94° 
(Definicao) 

1. O Presidente da Comissaio Administrativa do Municipio € 0 

Representante da Administracao do Estado no Municipio, a quem 

incumbe dirigir a Comissaio Administrativa do Municipio e asse- 

gurar o normal fiincionamento dos respectivos 6rgaos e servicos.
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2. O Presidente da Comissaio Administrativa do Municipio 

é coadjuvado por um Vice-Presidente e Secretarios por si 

designados. 

3. O Presidente da Comissaio Administrativa do Municipio 

pode delegar poderes ao Vice-Presidente e aos Secretarios 

para acompanhar, tratar e decidir assuntos relativos a acti- 

vidade e ao funcionamento das areas ou pelouros que lhes 

sejam incumbidos. 

4. O regime remuneratério e protocolar dos membros da 

Comissao Administrativa do Municipio é estabelecido em 

Diploma préprio. 

ARTIGO 95.° 
(Provimento) 

1. O Presidente da Comissao Administrativa do Municipio 

€ nomeado, com as necessarias adaptacdes, nos termos do dis- 

posto no artigo 89.° do presente Regulamento. 

2. Atendendo as especificidades locais, nomeadamente ao 

nivel da dimensio do Municipio e das politicas de desenvol- 

vimento local, o Presidente da Comissio Administrativa do 

Municipio pode ser nomeado pelo Titular do Poder Executivo 

e fiincionar nos termos estabelecidos no respectivo estatuto 

organico. 

ARTIGO 96° 
(Comp eténcia e forma dos actos) 

1. Ao Presidente da Comissao Administrativa do Municipio 

compete, com as necessarias adaptacdes, o dispostono artigo 88.° 

do presente Diploma. 

2. Os actos administrativos do Presidente da Comissao 

Adiministrativa do Municipio, quando executorios, tomam a 

forma de Despacho que sio publicados na II Série do Didrio 

da Repiiblica, e quando sao instrucées genéricas tomam a 

forma de Ordens de Servico. 

SUBSECCAO II 

Vice-Presidente da Comissao Administrativa do Municipio 

ARTIGO 97° 
(Provimento) 

1. O Vice-Presidente da Comissao Administrativa do 

Municipio é nomeado por Despacho do Governador Provincial, 

sob proposta do Presidente da Comisséo Administrativa do 

Municipio. 

2. Sio aplicaveis ao Vice-Presidente da Comissao 

Administrativa do Municipio, com as necessarias adapta- 

cdes, as regras de provimento estabelecidas no artigo 89.° do 

presente Regulamento. 

ARTIGO 98° 

(Comp eténcia e forma dos actos) 

1. Ao Vice-Presidente da Comissaio Administrativa do 

Municipio compete coadjuvar o Presidente da Comissao 

Administrativa nas suas tarefas. 

2. Os actos administrativos do Vice-Presidente da Comissao 

Administrativa do Municipio quando definitivos e executorios 

tomam a forma de Despacho e quando sao instrucées genéri- 

cas tomam a forma de Ordens de Servico, 

SUBSECCAO III 
Regime Protocolar Remuneratorio 

ARTIGO 99° 

(Estatuto remuneratorio) 

1. Para efeitos remuneratorios e protocolar, o Presidente 

da Comissio Administrativa do Municipio é equiparado a 

Vic e-Governador. 

2. Para efeitos remuneratérios e protocolares, 0 Vice- 

Presidente da Comissao Administrativa do Municipio é 

equiparado a Administrador Municipal. 

SECCAO VI 

Administrador Municipal-Adjunto 

ARTIGO 100° 

(Posse e cessacao de funcées) 

1. Os Administrador Municipal-Adjunto e outros mem- 

bros da Administragao Municipal iniciam as suas funcgdes 

com a tomada de posse nos termos do disposto no artigo 91.° 

do presente Regulamento. 

2. As finc¢des dos membros da Administra¢ ao Municipal 

cessam, com as necessarias adaptacdes, nos mesos termos 

previstos no n.° 3 do artigo 12.° do presente Regulamento. 

ARTIGO 101° 

(Provimento) 

1. Os Administradores Municipais-Adjuntos sio nomea- 

dos por Despacho do Governador Provincial, ouvido o 

Administrador Municipal. 

2. Aplicam-se, com as necessarias adaptacdes, as regras 

de provimento para o Administrador Municipal. 

3. Sem prejuizo do disposto nos niimeros anteriores, a 

designac¢ao do Administrador Municipal-Adjunto para Area 

Financeira e Orgamental carece do parecer favoravel do Ministro 

das Financas que tem igualmente iniciativa preferencial na 

indicagéo de candidatos ao cargo. 

ARTIGO 102° 

(Competéncias e actos do Administrador Municipal-Adjunto) 

1. Compete, em geral, ao Administrador Municipal-Adjunto: 

a) Coordenar o sector especifico da sua responsabilidade; 

5) Propor, ao Administrador Municipal, medidas que 

visem melhorar o desempenho da Administracao 

Municipal; 

c) Substituir o Administrador Municipal nas suas 

auséncias ou impedimentos; 

d) Exercer outras competéncias estabelecidas por lei 

ou detenminadas superiormente. 

2. Os actos administrativos do Administrador Municipal- 

Adjunto, sendo delegados, so executorios e definitivos e 

tomam a forma de Despacho. 

3. Os actos administrativos a que se refere o nliimero ante- 

rior tomam a forma de Ordem de Servico, quando se tratem 

de instrucgdes genéricas.
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ARTIGO 103.° 

(Competéncias dos Administrad ores Municipais-Adjuntos) 

1. Ao Administrador Municipal-Adjunto paraa Area Politica, 

Social e da Comunidade compete coadjuvar o Administrador 

Municipal na coordenacao, execucféo e controlo das tarefas 

inerentes as seguintes areas: 

@ Satide, Reinsergao Social, Antigos Combatentes e 

Veteranos da Patria; 

b) Seguranga, Ambiente, Espacos Verdes, Lazer, Recrea- 

cao, Qualidade de Vida, Arte, Cultura, Valorizacao 

de Patrimonio Cultural e Festejos Populares; 

c) Educacao, Ensino, Bolsas de Estudos, Alfabetizacao, 

Cultura e Desportos; 

d) Habitagao; 

e) Familia e Promocaio da Mulher, Infancia, Deficientes 

e Terceira Idade; 

J Sociedade Civil e Defesa do Consumidor; 

g) Municipalizagao dos servicos de saude; 

A) Implementag¢ao e extensao do programa de nutri¢ao 

comunitaria e vigilancia nutricional; 

i) Diagnostico do numero de criangas fora do sistema 

de ensino e proposta de accées de minimizacao; 

Jj) Programa de Merenda Escolar; 

k) Implementacgao do Programa de Alfabetizac¢io de 

Adultos; 

1) Promociao do desporto na escola e nas areas de 

residéncia; 

mm) Implementagao da politica dos ADECOS — Agente 

de Desenvolvimento Comunitario e Sanitario; 

n) Participagao na execucao das medidas para o alcance 

dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentavel 

até 2030. 

2. Ao Administrador Municipal-Adjunto para a Area 

Técnica, Infra-Estruturas e Servicos Comunitarios compete 

coadjuvar o Administrador Municipal na coordenaciio e exe- 

cucao das correspondentes tarefas sectoriais, nomeadamente: 

@) Urbanismo, Ordenamento, Energia e Iluminag¢ao, 

Aguas, Saneamento, Planeamento e Gestao Urbana, 

visando dotar o Municipio de um sistema urbano 

eficaz, eficiente, resiliente e modermo; 

5) Transportes e Comunicagées; 

c) Actividades ligadas ao cadastro, cartas cadastrais 

de detalhe, levantamentos topograficos, Plano 

Director Municipal, Planos Urbanisticos e da 

Criacao de Sistemas de Informaciaio Geografica 

(SIG) e toponimia; 

d) Assegurar a base de dados alfanuméricos, atinente 

a geracaio dos cadastros de iméveis, geracaio do 

cadastro para o imposto de selo e geracao do 

cadastro de alvaras; 

e) Assegurar a base de dados do sistema de planea- 

mento atinente 4 geracao da base cartografica, 

implantacao do cadastro técnico, implantacao do 

programa de gestao, instalacao da base de dados de 

planeamento e dos diferentes sistemas tributarios; 

J) Criar a base de dados das redes técnicas do Municipio, 

cm colaboracaio com as empresas de saneamento, 

agua, energia e outras infra-estruturas; 

g) Garantir a execucao dos planos territoriais e os planos 

urbanisticos ou forais aprovados superiormente; 

h) Proporcionar medidas que visem a gestao urbanistica, 

nomeadamente a operacao de loteamento e licen- 

ciamento e fiscalizacao de op eracdes urbanisticas; 

i) Promover acc¢Ges que visem conter as ocupagées ile- 

gais de terrenos e responsabilizar os seus autores; 

Jj) Colocar placas informativas sobre as localidades e 

as areas de reservas fundiarias do Estado; 

k) Responsabilizar as pessoas pelas ocupacées ilegais 

de terrenos e construcao ilegal; 

/) Assegurar o funcionamento das Unidades Técnicas 

criadas para operacionalizar e executar as acces 

de intervencao técnica, nomeadamente, e entre 

outras, terraplanagem, desassoreamento e reper- 

filamento das valas, trabalhos de embelezamento, 

capina, jardinagem, remocio de lixo e limpeza 

das bermas das estradas. 

3. Ao Administrador Municipal-Adjunto para a Area 

Financeira e Orcamental compete coadjuvar o Administrador 

Municipal, na coordenacfo, execucao e controlo das tarefas, 

nomeadamente: 

a) Propor medidas que visem melhorar os niveis de 

arrecadac ao de receitas locais; 

5) Estimular as melhores Comunas e Distritos Urbanos 

pela arrecadaciio de mais receitas locais; 

c) Assegurar a execug¢ao dos aspectos de ordem orga- 

mental e financeira dos projectos, ac¢des e pro- 

gramas do Municipio; 

d) Coordenar as accdes e mecanismos de reestruturacao 

e atrecadacao de receitas locais; 

e) Garantir que as receitas arrecadadas sejam canali- 

zadas nos termos previstos por lei; 

J) Superintender as acgGes que assegurem a execugao 

do SIGFE e SIGPE até as Comunas e Distritos 

Urbanos; 

g) Proceder ao balango sistematico da receita arreca- 

dada e despesa realizada; 

hh) Manter o enquadramento das rotinas de execugao 

orc¢amental no Municipio, nas Comunas e Distritos 

Urbanos, com o permanente acompanhamento dos 

técnicos do Ministério das Financas e da Delega- 

cao Provincial de Finan¢as; 

i) Estimular e incentivar a concorréncia interna, no que 

se refere a melhoria e 4 qualidade das receitas e 

dos niveis de arrecadacao de receitas locais; 

j) Empresas e institutos publicos de ambito municipal; 

k) Incentivar a criacao de pequenas e médias empresas;
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) Promover programas, accdes e medidas necessarias a 

simplificacao dos procedimentos administrativos 

dos servicos, na perspectiva da organizacfo intema 

e de eficiéncia do acesso e rapidez dos servi¢os 

prestados ao municipe; 

m) Organizar e manter actualizado o arquivo geral e 

definir e executar o plano geral de arquivo; 

n) Definir os meios modemos e expeditos inerentes 

a recepcao, registo, classificacao e distribuicio 

de cotrespondéncia e documentos, bem como a 

organizacao de accées e tarefas; 

o) Planeamento e organiza¢ao das accées de forma- 

cao e aperfeicoamento dos recursos humanos da 

Administragao Municipal e de outras unidades 

territoriais dependentes; 

p) Informatizagao dos servicos, procedimentos e memo- 

ria administrativa e outras unidades territoriais 

dependentes; 

q@ Fiscalizacaio e execucao das accées e tarefas de 

modernizacao, simplificagao administrativa, 

organizacao e execucao de politicas e acces de 

reforco institucional da Administracaio Munici- 

pal e de outras unidades territoriais dependentes, 

em colaboracéio com o Gabinete de Inspecciio 

Municipal; 

r) Implantagao de modelos formativos e de conceitos 

de modernizacio. 

SECCAO VII 

Empresas, Institutos e Delegacées Municipais 

ARTIGO 104.° 
(Empresas e Institutos Municipais) 

O Administrador Municipal superintende a actividade das 

empresas e institutos publicos municipais. 

ARTIGO 105.° 
(Delegacao Municipal) 

1. A Delegacio Municipal é 0 servico desconcentrado 

do sector de especialidade da Administracao Central que, no 

Municipio, executa as suas competéncias. 

2. Ao nivel local as tarefas executivas dos Ministérios do 

Interior, das Financas e da Justica e dos Direitos Humanos 

sao representadas por Delegacées Municipais, que nao inte- 

gram a organica dos servicos da Administra¢ ao Municipal. 

3. A Delegacio Municipal é dirigida por um Delegado 

Municipal. 

4. O Delegado Municipal é nomeado por Despacho do 

Ministro da Especialidade, ouvido o Administrador Municipal. 

5. A Delegacao Municipal esta sujeita a dupla subordinacao e 

depende organica, administrativa e metodologicamente do érgao 

central de especialidade e funcionalmente da Administrac ao 

Municipal. 

6. A estruturacgaio das Delegacdes Municipais é estabe- 

lecida em Diploma proprio, aprovado pelo 6rgao central de 

especialidade. 

7. A Delegacaio Municipal rege-se por regulamento interno 

aprovado por Despacho do Ministro da Especialidade. 

CAPITULO IV 
Administracao da Comuna e do Distrito Urbano 

SECCAO I 

Administrador Comunal 

ARTIGO 106° 
(Definicao) 

1. O Administrador Comunal é o representante da 

Administracao Municipal na Comuna, a quem incumbe dirigir 

a Admuinistrac¢ao Comunal, assegurar o normal funcionamento 

dos orgaos da Administragéo Local do Estado, respondendo 

pela sua actividade perante o Administrador Municipal. 

2. O Administrador Comunal pode delegar poderes no 

Administrador Comunal-Adjunto para acompanhar, tratar e 

decidir assuntos relativos a actividade e ao funcionamento 

das areas que lhe sejam incumbidas. 

ARTIGO 107° 

(Provimento) 

1. O Administrador Comunal € nomeado e exonerado 

por Despacho do Governador Provincial, sob proposta do 

Administrador Municipal. 

2. O Administrador Comunal-Adjunto é nomeado e exo- 

nerado por Despacho do Governador Provincial sob proposta 

do Administrador Municipal. 

3. Os Administradores Comunais e Adjuntos a serem 

nomeados devem, no minimo, possuir formacio superior ou 

outra especifica do Instituto de Formacfo da Administracio 

Local, ou instituicao similar, aplicando-se, com as devidas 

adaptac6es, as regras estabelecidas no artigo 89.° do presente 

Regulamento. 

4, A formacao média pode ser aceite para o provimento no 

cargo, quando nao existirem candidatos com formacaéo supe- 

rior, desde que tenha experiéncia relacionada com a gestio 

municipal ou inframunicipal. 

ARTIGO 108° 

(Posse e cessacao de funcées) 

1. O Administrador Comunal e o Administrador Comunal- 

Adjunto iniciam as suas fun¢des com a tomada de posse 

perante o Governador Provincial. 

2. Os restantes membros da Administrac¢ao Comunal tomam 

posse perante o Administrador Comunal. 

3. As funcdes dos membros da Administrag¢ao Comunal ces- 

sam nos termos e condicées estabelecidas no n° 3 do artigo 12.° 

do presente Diploma. 

ARTIGO 109° 
(Competéncia) 

1. O Administrador Comunal tem as seguintes competéncias: 

a) Garantir o cumprimento da Constituicao e das demais 

disposicdes legais; 

5) Dirigir a Administragio Comunal e assegurar o 

cumprimento das suas deliberacdes;
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c) Informar, regularmente, o Administrador Municipal 

sobre a realizacao de tarefas e sobre o desempenho 

da Administragao Comunal; 

d@) Decidir sobre questées dos recursos humanos da 

Administrag¢éo Comunal, nomear, empossar e 

exonerar os titulares de cargos de chefia dos dife- 

rentes servicos sob a sua dependéncia; 

e) Convocar e presidir as reunides da Administrag4o 

Comunal e dos Conselhos Comunais de Ausculta- 

cao da Comunidade e de Vigilancia Comunitaria 

€ propor as respectivas agendas de trabalho; 

J Auscultar e coordenar, com as Autoridades Tradicio- 

nais, a realizacao das accdes comunitarias junto 

das populacdes; 

g) Velar pela aplicacao e cumprimento da Lei sobre as 

Transgress6es Administrativas; 

fA) Assegurar a realizacaio de funcées executivas do 

Estado na Comuna no que se refere 4 execuciio do 

Plano Nacional de Desenvolvimento de Educacao; 

i) Orientar o desenvolvimento econdmico e social e 

assegurar a prestacao dos servicos publicos rela- 

cionados com a execuciio do Plano Nacional de 

Desenvolvimento de Educacao na respectiva area 

geografica, responsabilizando-se pelo rigor dos 

dados estatisticos da educaciio; 

Jj) Exercer a fiscalizagao e o controlo sobre o uso das 

concessdes de licenca, emitidas aos comerciantes, 

agricultores, industriais e similares, na sua area 

de jurisdic ao; 

k) Realizar acgdes que impecam a destruigao da flora 

e da fauna e que contribuam para a defesa c pre- 

servacio do ambiente; 

/) Promover a abertura e a conservagaéo de caminhos 

vicinais; 

m) Participar dos processos e procedimentos de con- 

cessao de direitos fundiarios em articulacaio com 

os 6rgéios competentes do Municipio; 

n) Participar e submeter 4 Administrador Municipal 

os processos de concessio de terrenos nos cemi- 

térios para jazigos e sepulturas e assegurar a sua 

conservacao; 

o) Cooperar com os servi¢os competentes do Municipio 

na execucaéo dos programas de municipaliza¢ io 

da sade e dos ADECOS; 

p) Organizar e controlar os mercados comunais; 

q) Promover a captag¢ao, tratamento, transporte ea dis- 

tribuicado de agua potavel e de energia na Comuna; 

r) Comunicar em tempo oportuno ao Administrador 

Municipal quaisquer ocorréncias relevantes que 

exijam o conhecimento urgente das competentes 

Autoridades Municipais e Provinciais, nomeada- 

mente nos dominios da vigilancia comunitaria e 

sanitaria e da proteccaéo civil; 

5) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

2. Os actos administrativos do Administrador Comunal, 

quando executérios, tomam a forma de Despachos e quando 

sejam instrucées genéricas tomam a forma de Ordens de Servico. 

SECCAO II 
Natureza, Atribuicées e Competéncias da Administracaio Comunal 

ARTIGO 110° 

(Natureza) 

1. AAdministracao Communal é um orgéio que visa auxiliar 0 

Administrador Comunal na realizacaio de fiingdes executivas do 

Estado na Comuna, nomeadamente as previstas no artigo 109.° 

do presente Regulamento. 

2. Na execucio das suas competéncias a Administracio 

Comunal responde perante o Administrador Comunal. 

ARTIGO 111° 
(Atribuicdes) 

A Administracio Comunal cabe promover o desenvolvi- 

mento econdmico e social e assegurar a prestaco dos servicos 

publicos da respectiva area geografica. 

ARTIGO 112° 
(Competéncias) 

1. A Administracao Comunal tem as seguintes competéncias: 

a) Apoiar a Administragao Municipal na realizacao das 

competéncias previstas no artigo 52.° do presente 

Regulamento; 

5) Elaborar a proposta do orgamento da Administra¢gao 

Comunal, nos termos da legislacao competente, e 

remeté-la 4 Administra¢4o Municipal, com vista 

a sua integrac¢4o0 no Orcamento Geral do Estado; 

c) Supervisionar a arrecada¢ ao de recursos financ eiros 

provenientes dos impostos e outras receitas devi- 

das ao Estado, nos termos da legislacao em vigor; 

d) Gerir, conservar e promover a limpeza dos balnea- 

rios, lavatorios e sanitarios publicos; 

e) Construir, conservar e promover a limpeza de 

cemitérios; 

J) Conservar e promover a reparacaéo de chafarizes e 

fontenarios; 

g) Gerir e manter parques infantis publicos; 

A) Controlar, acompanhar e apoiar a autoconstrugao 

dirigida; 

i) Promover a abertura de caminhos vic inais; 

Jj) Promover campanhas de educagao civica junto das 

populacées; 

k) Dinamizar o desenvolvimento da cultura, estimu- 

lando a divulgacio das manifestacées culturais 

das populacées; 

/) Preservar os edificios, monumentos e os sitios classi- 

ficados como patrimonio histérico nacional e local; 

m) Acompanhar e apoiar, permanentemente, o trabalho 

de organizacao e o fincionamento das localidades 

da Comuna e das Autoridades Tradicionais;
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n) Realizar o registo civil dos cidadaos da respectiva 

area de jurisdicao; 

o) Realizar o recenseamento militar dos cidadaos com 

18 anos de idade, residentes na sua area de jurisdicao, 

p) Realizar o registo dos reservistas moradores na sua 

area de jurisdicao; 

q@ Realizar oregisto da técnica auto de transporte e da 

técnica especial adstrita as empresas localizadas 

na sua area de jurisdicao, de acordo com o que 

para o efeito seja legislado; 

r) Colaborar em estreita articulagao com os 6rgaéos com- 

petentes, nos procedimentos de registo eleitoral; 

5) Promover condicées de habitabilidade basicas, ade- 

quadas a qualidade e a boa aparéncia e imagem 

da Comuna; 

t) Promover o sentido de vizinhanca, comunidade e 

responsabilidade entre vizinhos; 

u) Colaborar com as autoridades competentes nas 

matérias relacionadas com a toponimia, ntimero 

de policia e identificacgao das ruas, edificios e 

habitacgdes, bem como registos e censo; 

v) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

2. No exercicio das suas funcées a Administragéo Comunal 

emite Resolucées e Posturas. 

ARTIGO 113° 
(Composicao e reuniio) 

1. AAdministragao Comunal é presidida pelo Administrador 

Comunal e integra os Chefes de Seccio. 

2. A Administragio Comunal retine-se, ordinariamente, 

uma vez por més e, extraordinariamente, sempre que convo- 

cada pelo Administrador Comunal. 

3. O Administrador Comunal pode, quando julgue necessario, 

convidar pessoas singulares ou colectivas para participarem 

em sess6es da Administracaio Comunal. 

ARTIGO 114° 

(Conselho Comunal de Auscultacao da Comunidade) 

1. O Conselho Comunal de Auscultacaio da Comunidade 

tem por objectivo apoiar a Administracgao Comunal na aprecia- 

¢4o0 ena tomada de medidas de natureza politica, econémica 

e social, no territério da respectiva Comuna. 

2. Para efeitos de aplicac4o do disposto no n.° 1 do presente 

aitigo, o Conselho Comunal de Auscultacao da Comunidade 

deve ser ouvido antes da aprovaciio do plano de desenvol- 

vimento comunal, do plano de actividades e do relatério de 

execucao dos referidos instrumentos. 

3. O Conselho Comunal de Auscultacgao da Comunidade 

funciona, com as necessarias adaptacdes, nos mesmos ter- 

mos do Conselho de Auscultacgao da Comunidade, ao nivel 

do Municipio. 

ARTIGO 115° 
(Conselho Comunal de Vigilancia Comunitaria) 

1. O Conselho Comunal de Vigilancia Comunitaria é 0 

orgiio de apoio Consultivo do Administrador Comunal em 

matéria de Seguranca Publica e tem por objectivo apoiar o 

Administrador Comunal na apreciac¢ao de medidas que tem 

a ver com a ordem publica, proteccao, seguranca e imigra- 

cao ilegal na Comuna. 

2. O Conselho Comunal de Vigilancia Comunitaria fim- 

ciona, com as necessarias adaptacdes, nos mesmos termos do 

Conselho de Vigilancia Comunitaria, ao nivel do Municipio. 

SECCAO III 
Administrador de Distrito Urbano 

ARTIGO 116.° 
(Definicao) 

O Administrador de Distrito Urbano é 0 representante 

do Administrador Municipal, a quem incumbe dirigir a 

Administragao de Distrito Urbano, assegurar o normal fun- 

cionamento dos servicos afectos aos érgaos da Administracfo 

de Distrito Urbano, respondendo pela sua actividade perante 

o Administrador Municipal. 

ARTIGO 117° 
(Provimento) 

1. Compete ao Governador Provincial nomear o 

Administrador de Distrito Urbano, sob proposta do 

Administrador Municipal ou Administrador Municipal corres- 

pondente por escolha entre os quadros com o perfil, disponiveis 

no Sistema de Gestfo dos Recursos Humanos da Administracaio 

Local e parecer vinculativo do Ministro da Administra¢ ao 

do Territorio. 

2. O Governador Provincial pode, excepcionalmente, nomear 

administradores que nao pertencam ao Sistema de Gestao dos 

Recursos Humanos da Administracao Local, nao devendo estes 

ser em ntimero superior a 1/3 do total de Administradores de 

Distrito Urbano do respectivo Municipio. 

3. Aplica-se ao Administrador de Distrito Urbano, com 

as necessarias adaptacdes, os termos do disposto nos n.* 3 a 

6 do artigo 89.° do presente Regulamento. 

ARTIGO 118° 

(Posse e cessacao de funcées) 

1. OAdministrador de Distrito Urbano, o Administrador- 

Adjunto de Distrito Urbano e os demais membros da 

Adiministracao de Distrito Urbano iniciam as suas funcdes 

com a tomada de posse, com as devidas adaptacGes, nos ter- 

mos do disposto no artigo 89.° do presente Regulamento. 

2. As funcées dos membros da Administracio de Distrito 

Urbano cessam, com as devidas adaptacées, conforme o dis- 

posto no n.° 3 do artigo 12.° do presente Regulamento. 

ARTIGO 119° 
(Competéncias) 

O Administrador de Distrito Urbano tem as seguintes 

competéncias: 

a) Garantir o cumprimento da Constitui¢ao e demais 

Diplomas Legais;
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5) Dirigir, orientar e controlar a actividade dos Chefes 

de Repaiticao e de Seccao e dos Administradores 

de Bairro; 

c) Informar, regularmente, o Administrador Municipal 

sobre a realizacaio de tarefas e o desempenho da 

Adiministragao de Distrito Urbano; 

d@) Decidir sobre questées de recursos humanos da 

Adiministra¢ao e nomear e exonerar os titulares 

de cargos de chefia dos diferentes servicos sob sua 

dependéncia, ouvido o Administrador Municipal: 

e) Assegurar a realizacao de funcées executivas do 

Estado na Comuna no que se refere 4 execuciio do 

Plano Nacional de Desenvolvimento de Educacao; 

J Orientar o desenvolvimento econdémico e social e 

assegurar a prestacao dos servicos publicos rela- 

cionados com a execuciio do Plano Nacional de 

Desenvolvimento de Educacao na respectiva area 

geografica, responsabilizando-se pelo rigor dos 

dados estatisticos da educaciio; 

g) Participar dos processos e procedimentos de con- 

cessao de direitos fundiarios em articulacaio com 

os 6rgéios competentes do Municipio; 

A) Convocar as reunides da Administracaio de Dis- 

trito Urbano e dos Conselhos de Auscultacao da 

Comunidade e de Vigilancia Comunitaria e propor 

a respectiva ordem de trabalhos; 

i) Cumprir e fazer cumprir as normas que regulam ques- 

t6es ligadas ao transito, ao saneamento basico, a 

electricidade e estética do tracado geral e o rigor 

dos alinhamentos; 

Jj) Colaborar com os orgios municipais competentes na 

execucaéo dos programas de municipalizacio da 

saude, em colaboracaio com os ADECOS; 

k) Submeter a aprovacaio da Administragao Municipal 

os projectos de construcao particular e acompanhar 

a fiscalizacaio da sua execuc fo; 

7? Comunicar em tempo oportuno ao Administrador 

Municipal quaisquer ocorréncias relevantes que 

exijam o conhecimento urgente das Autoridades 

Municipais e Provinciais competentes, nomeada- 

mente nos dominios da vigilancia comunitaria e 

sanitaria e da proteccaéo civil; 

m) Participar em estreita articulagao com os servi¢os 

competentes do Municipio nos processos de trans- 

gressio administrativa; 

n) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

ARTIGO 120.° 
(Forma dos actos do Administrador de Distrito Urbano) 

Os actos administrativos do Administrador de Distrito 

Urbano, quando executorios, tomam a forma de Despacho, 

que sao publicados na II Série do Didrio da Republica e 

quando sejam instrugées genéricas tomam a forma de Ordem 

de Servico. 

SECCAO IV 

Natureza, Atribuicées e Competéncia da Administr acao de Distrito 

Urbano 

ARTIGO 121° 

(Natureza) 

1. A Administracao de Distrito Urbano é 0 érgiio que visa 

auxiliar o Administrador de Distrito Urbano na realizacao de 

funcgées executivas do Estado no Distrito Urbano, nomea- 

damente as previstas no n.° 1 do artigo 119.° do presente 

Regulamento. 

2. Na execucaio das suas competéncias, o Administrador de 

Distrito Urbano responde perante o Presidente da Comissio 

Administrativa do Municipio ou o Administrador Municipal. 

ARTIGO 122° 
(Atribuicdes) 

A Administragao de Distrito Urbano cabe promover o 

desenvolvimento econdmico e social e assegurar a prestacao de 

servicos puiblicos da respectiva area geografica de jurisdi¢ao. 

ARTIGO 123.° 
(Competéncias) 

Compete a Administracao de Distrito Urbano: 

a) Apoiar a Administragao Municipal na realizacao das 

competéncias previstas no n.° 1 do artigo 52.° do 

presente Regulamento; 

5) Garantir o cumprimento da Constitui¢gao e demais 

Diplomas Legais; 

c) Dirigw, orientar e controlar a actividade dos Chefes 

de Seccao e dos Administradores de Bairro; 

d@) Informar, regularmente, o Administrador Municipal 

sobre a realizacao de tarefas e o desempenho da 

Administracao de Distrito Urbano; 

e) Decidir sobre questées de recursos humanos da 

Administragao e nomear e exonerar os titulares 

de cargos de chefia dos diferentes servicos sob sua 

dependéncia, ouvido o Administrador Municipal, 

J) Convocar as reunides da Administracao de Distrito 

Urbano e dos Conselhos de Auscultacao da Comu- 

nidade e de Vigilancia Comunitaria e propor a 

respectiva ordem de trabalhos; 

g) Cumprir e fazer cumprir as normas que regulam 

questées ligadas ao saneamento basico; 

A) Participar dos processos de licenciamento dos 

projectos de construc¢ao particular e submeter a 

aprovacao do Administrador Municipal e fiscalizar 

a sula execucao; 

i) Participar nos processos e procedimentos de licencia- 

mento de empresas e servicos em estreita articulacaio 

com os 6rgéios competentes do Municipio; 

J) Prestar, a todas as autoridades e servigos publicos, 

o apoio de que necessitam para o desempenho 

das suas funcées;
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k) Colaborar no controlo sobre o uso das licengas passa- 

das aos comerciantes, aos industriais e outros, cuja 

actividade se justifique, em estreita articulacaio com 

os 6rgéios competentes do Municipio; 

) Realizar acgdes que impecam a destruicao da flora 

e da fauna e que contribuam para a defesa e pre- 

servacio do ambiente; 

m) Dinamizar e articular com os servicos de distri- 

buicao de agua e de electricidade, nas areas sob 

sua jurisdic ao; 

n) Velar pela aplicagao e cumprimento da Lei sobre as 

Transgress6es Administrativas em coordena¢ io 

com os orgéos competentes do Municipio; 

o) Assegurar a realizacaio de funcées executivas do 

Estado no Distrito no que se refere 4 execuciio do 

Plano Nacional de Desenvolvimento de Educacao; 

p) Orientar o desenvolvimento econdmico e social 

e assegurar a prestacdo dos servicos publicos 

relacionados com a execuciao do Plano Nacional 

de Desenvolvimento de Educac¢io na respectiva 

area geografica, responsabilizando-se pelo rigor 

dos dados estatisticos da educacgao; 

q) Participar com os servi¢os competentes do Municipio 

na execucao dos programas de municipalizacao da 

sauide em colaboracaio com os ADECOS; 

r) Promover condigées de habitabilidade basicas, ade- 

quadas a qualidade e a boa aparéncia e imagem 

do Distrito Urbano; 

5) Promover o sentido de vizinhanga, comunidade e 

responsabilidade entre vizinhos; 

t) Colaborar com as autoridades competentes nas 

matérias relacionadas com a toponimia, ntimero 

de policia e identificacgao das ruas, edificios e 

habitacgdes, bem como registos e censo; 

u) Exercer outras fungées que lhe sejam estabelecidas 

por lei ou determinadas superiormente. 

ARTIGO 124.° 
(Forma dos actos da Administracio de Distrito Urbano) 

No exercicio das suas funcées, a Administracao de Distrito 

Urbano emite Resolucées e Posturas, que sao publicadas na 

II Série do Didrio da Republica. 

ARTIGO 125.° 
(Composicao e reuniio) 

1. A Administracao de Distrito Urbano é presidida pelo 

Administrador de Distrito Urbano e integra os Chefes de 

Secc¢fo, quando existam, e os Administradores de Baro. 

2. AAdministracao de Distrito Urbano retine-se, mensal- 

mente, em sessio ordinaria e, extraordinariamente, sempre 

que convocada pelo Administrador de Distrito Urbano. 

3. O Administrador de Distrito Urbano pode, quando jul- 

gue necessario, convidar pessoas singulares ou colectivas, a 

participar das sess6es da Administrac4o de Distrito Urbano. 

ARTIGO 126° 

(Conselho de Auscultacao da Comunidade) 

1. O Conselho de Auscultacaio da Comunidade tem por 

objectivo apoiar a Administracéo na apreciacao ena tomada 

de medidas de natureza politica, econdmica e social, no ter- 

ritorio do respectivo Distrito Urbano. 

2. Para efeitos de aplicac4o do disposto no n.° | do presente 

artigo, o Conselho de Auscultacao da Comunidade deve ser 

ouvido antes da aprovacao do Plano de Desenvolvimento do 

Distrito Urbano, do Plano de Actividades e do Relatério de 

Execucao dos referidos instrumentos. 

3. O Conselho de Auscultacao da Comunidade funciona, 

com as necessarias adaptacdes, nos mesmos termos do Conselho 

de Auscultacaio da Comunidade, ao nivel do Municipio. 

ARTIGO 127° 

(Conselho de Vigilancia Comunitaria) 

1. O Conselho de Vigilancia Comunitaria é 0 orgio de apoio 

Consultivo do Administrador em matéria de Seguranc¢a Publica 

etem por objectivo apoiar o Administrador de Distrito Urbano 

na apreciacfao de medidas que tem a ver com ordem publica, 

proteccao, seguranca e imigracao ilegal no Distrito Urbano. 

2. O Conselho de Vigilancia Comunitaria funciona, com 

as necessarias adaptacSes, nos mesmos termos do Conselho 

de Vigilancia Comunitaria, ao nivel do Municipio. 

SECCAO V 

Servicos da Comuna e de Distrito Urbano 

ARTIGO 128° 

(Estrutura) 

1. AAdministracao da Comuna e de Distrito Urbano inte- 

gra Orgaos e servicos de apoio consultivo e instrumental. 

2. Ao nivel da Comuna e de Distrito Urbano, podem ser 

criadas seccGes que respondem pelas seguintes areas: Educaciio, 

Saude, Actividades Econoémicas; Organizacao Admunistrativa; 

Servi¢os Técnicos e Infra-estruturas; Servi¢os Comunitarios, 

Energia, Aguas e Ambiente; Servicos de Accao Social: Cultura, 

Turismo, Juventude e Desportos. 

3. A Seccaio é€ dirigida por um Chefe de Seccao. 

CAPITULO V 
Administracaio de Bairro e Administracao de Povoacaio 

SECCAO I 
Administrador de Bairro e Administrador de Povoacao 

ARTIGO 129° 

(Natureza) 

1. OAdministrador de Bairro é o representante do Adminis- 

trador Municipal, de Cidade, de Vila ou de Distrito Urbano 

no Bawro, a quem incumbe dirigir a Administracao de Bairro, 

respondendo pela sua actividade perante o Administrador de 

Municipio, de Cidade, de Vila ou de Distrito Urbano. 

2. O Administrador de Povoacao é o representante do 

Administrador Comunal ou de Vila na Povoacio, a quem 

incumbe dirigir a Administracio da Povoacao, respondendo pela 

sua actividade perante o Administrador Comunal ou de Vila.
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ARTIGO 130.° 
(Provimento e formacio inicial) 

1. O Administrador de Bairro e o Administrador de Povoaciio 

sao nomeados e exonerados por Despacho do Administrador 

Municipal, sob proposta do Administrador de Cidade, de Vila 

ou de Comuna e de Distrito Urbano, conforme o caso. 

2. O Administrador de Baro e o Administrador de 

Povoacao, uma vez nomeados, frequentam imediatamente uma 

formaciio especifica no Instituto de Formaciio da Administracao 

Local, ou em instituic¢éo similar, aplicando-se-lhe as regras 

estabelecidas no artigo 89.° do presente Diploma, com as 

necessarias adaptacGes. 

ARTIGO 131.° 
(Posse e cessacao de funcdes) 

1. O Administrador de Bairro e o Administrador de Povoaciio 

iniciam as suas funcdes com a tomada de posse perante o 

Adiministrador Municipal. 

2. O Administrador Municipal pode delegar o empossa- 

mento dos Administradores de Bairro e dos Administradores 

de Povoacio. 

3. Os demais membros da Administragao de Bairro 

e da Administragao de Povoacio tomam posse perante o 

Administrador de Distrito Urbano e do Administrador Comunal, 

respectivamente. 

4, As funcdes de Administrador de Bairro e do Administrador 

de Povoacao cessam, com as necessarias adaptacGes, nos ter- 

mos estabelecidos no n.° 3 do artigo 12.° do presente Diploma. 

ARTIGO 132.° 
(Competéncias) 

Compete, em geral, ao Administrador de Bairro e de 

Povoacao: 

a) Promover a prestag4o regular dos servicos publicos 

fundamentais; 

5) Participar no processo de prepara¢ ao da proposta de 

orcamento de Distrito Urbano ou da Administracao 

Comunal respectivos; 

c) Supervisionar o processo de arrecadacao de receitas 

fiscais, ao nivel do respectivo Bairo/Povoacio, 

nos termos da lei; 

d) Zelar pelo respeito e integridade dos bens, servi¢ os 

€ equipamentos publicos; 

e) Comunicar as autoridades competentes quaisquer 

situacGes ilegais, iregulares ou urgentes, entre 

outros nos dominios da imigracio ilegal, da ocu- 

paciio ilegal de terrenos e da construcfo ilegal; 

J Zelar pelo cumprimento da Lei das TransgressGdes 

Adiministrativas e demais legislacao conexa; 

g) Elaborar relatorios periddicos sobre a vida do Bauro/ 

Povoacao acerca das matérias da sua competéncia; 

A) Auxiliar os orgaios competentes na fiscalizacao do 

exercicio da actividade comercial, ao nivel do 

Bairro/Povoac io; 

i) Contactar os residentes e os fincionarios publicos 

locais para identificar e estabelecer prioridades 

para resolucao dos problemas e anseios da comu- 

nidade local; 

j) Estabelecer ligagdes com outras institui¢Ges capazes 

de influir na resolucao dos problemas locais, tais 

como: Comissées de Moradores, Policia Munici- 

pal, Policia Nacional, Servicos de Proteccfio Civil 

e Bombeiros, Autoridades Tradicionais (quando 

existam), Administragio Comunal, de Distrito 

Urbano ou da Cidade, servicos de energia e aguas, 

hospitais e escolas locais; 

k) Comunicar em tempo oportuno ao Administrador 

Municipal quaisquer ocorréncias relevantes que 

exijam o conhecimento urgente das competentes 

Autoridades Municipais e Provinciais competen- 

tes, nomeadamente nos dominios da vigilancia 

comunitaria e sanitaria e da proteccao civil; 

/) Examinar as boas praticas de outros Bairros e Povoa- 

ces, quanto 4 gestao administrativa e 4a melhoria 

da qualidade de vida das popula¢ées; 

m) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

SECCAO II 
Natureza e Competéncias da Administracao de Bairro 

e da Administracaio de Povoacao 

ARTIGO 133.° 
(Natureza) 

1. AAdministracao de Bairro é 0 orgio desconcentrado da 

Administragao do Municipio, de Cidade, de Vila ou Distrito 

Urbano, que visa auxiliar o Administrador na realizacao das fin- 

cdes do Estado no Bairro ou em entes territoriais equivalentes. 

2. AAdministracaio de Povoacao € o 6rgao desconcentrado 

da Administragao Comunal ou da Vila, que visa assegurar a 

realizacao das funcdes do Estado na Povoaciio ou em entes 

territoriais equivalentes. 

3. No exercicio das suas competéncias, a Administracio 

de Bairro responde perante o Administrador Municipal, da 

Cidade, de Distrito Urbano ou da Vila, conforme o caso. 

4. No exercicio das suas competéncias, a Administracao 

de Povoacao responde perante o Administrador da Comuna 

ou da Vila. 

ARTIGO 134° 
(Competéncias) 

A Administracaio de Bairro e a Administracao de Povoacao 

tem as seguintes competéncias: 

@ Velar pela adequada prestagao dos servicos publicos 

basicos, nomeadamente: agua potavel, gas, elec- 

tricidade, satide publica, educacao e alfabetizacao, 

servicos sociais para criang¢as, idosos, antigos 

combatentes e veteranos da Patria e deficientes, 

recolha e tratamento de residuos sdlidos, cul- 

tura, arte, desporto e lazer, promocio da mulher, 

seguranca social, transportes publicos, trafego e 

mobilidade;
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5) Participar no processo de preparagao da proposta 

de orcamento da Administracio Comunal ou de 

Distrito Urbano; 

c) Acompanhar o processo de arrecadacao de receitas 

fiscais ao nivel do respectivo bairo, nos termos 

da lei; 

d) Zelar pelo respeito e integridade dos bens, servi¢ os 

€ equipamentos publicos; 

e) Comunicar as autoridades competentes quaisquer 

situacées ilegais ou irregulares, entre outros, nos 

dominios da imigracao ilegal, da ocupacio ilegal 

de terrenos e da construcao ilegal; 

J) Promover o cumprimento das posturas municipais 

e da lei, reportando, em matéria de Transgres- 

sdes Administrativas, aos érgios competentes 

do Municipio todas as situagdes que carecam de 

tratamento; 

g) Auxiliar os orgaios competentes na fiscalizagao do 

exercicio da actividade comercial ao nivel de 

Bairro/Povoac io; 

A) Promover a criagao de oportunidades de emprego; 

i) Organizar a venda ambulante e os mercados informais; 

Jj) Promover a seguranga das comunidades; 

k) Promover a educagao dos cidadiaos sobre o uso de 

gas de cozinha, geradores e equipamentos afins 

susceptiveis de causar incéndios ou intoxicac ao 

de pessoas e animais; 

I) Providenciar a disponibilizacao de ensino de qualidade; 

m) Promover a oferta de servicos basicos de satide; 

n) Cooperar com os orgaos competentes do Municipio 

a execucfo dos programas de Municipalizacio da 

Satide e dos ADECOS; 

o) Promover condicées de habitabilidade basicas, ade- 

quadas a qualidade e a boa aparéncia e imagem 

do Bairro ou da Povoaciio; 

p) Comunicar em tempo oportuno ao Administrador 

Municipal quaisquer ocorréncias relevantes que 

exijam o conhecimento urgente das Autoridades 

Municipais e Provinciais competentes, nomeada- 

mente nos dominios da vigilancia comunitaria e 

sanitaria e da proteccaéo civil; 

q Promover o sentido de vizinhanga, comunidade e 

responsabilidade entre vizinhos; 

r) Colaborar com as autoridades competentes nas 

matérias relacionadas com a toponimia, ntimero 

de policia e identificacgao das ruas, edificios e 

habitacgdes, bem como registos e censo; 

5) Exercer as demais competéncias estabelecidas por 

lei ou determinadas superiormente. 

ARTIGO 135.° 
(Composicao e reuniao) 

1. AAdministracio do Bairro/Povoacio é presidida pelo 

Adiministrador do Baitro/Povoaciio e integra os Chefes de 

Area e representantes de Comissées de Moradores. 

2. A Administracaio do Bairo/Povoacio retine, ordinaria- 

mente, uma vez por més e, extraordinariamente, sempre que 

convocada pelo Administrador de Baiiro/Povoacio. 

3. O Administrador de Bauro/Povoacao pode, quando julgue 

necessario, convidar outras pessoas singulares ou colectivas para 

participarem nas sessdes da Administracao de Bairo/Povoacao. 

CAPITULO VI 
Disposicoes Financeiras Locais 

ARTIGO 136° 
(Regime financeiro) 

O regime financeiro dos orgaos da Administracao Local do 

Estado, no que conceme a programacio, gest#o, execucao e 

ao controlo interno do Orcamento do Estado, é a constante da 

Lei do Orcamento Geral do Estado, dos Diplomas que estabe- 

lecem os Sistemas Integrados de Gestao Financeira do Estado, 

de Gestio Patrimonial do Estado, das Regras de Execuciio 

do Orgamento Geral do Estado e respectiva regulamentac ao. 

ARTIGO 137° 

(Orcamento dos Orgiios da Administracao Local) 

1. Os Governos Provinciais, as Comissées Administrativas 

dos Municipios e as Administragdes Municipais sao unida- 

des orgamentais. 

2. Podem ainda ser classificadas como unidades or¢amen- 

tais as Administracées dos Distritos Urbanos. 

3. As dotagdes orgamentais para as Administracées 

Comunais sao estabelecidas no orgamento da respectiva 

Administragao Municipal. 

4, As dotacées orcamentais para as Administracgées de 

Baiiro e para as Administracées de Povoacao sao estabelecidas 

no or¢amento das Administracées dos Distritos Urbanos, das 

Administracdes Comunais ou das Administracdes Municip ais, 

conforme 0 caso. 

ARTIGO 138° 

(Receitas dos Orgiios da Administracao Local do Estado) 

1. Constituem fontes de receitas dos drgaos da Administracaio 

Local do Estado as transferéncias e ou dotacées orgamentais 

provenientes do Orgamento Geral do Estado, para as des- 

pesas coirentes, ou de capital, a realizar num determinado 

exercicio econdémico. 

2. As receitas referidas no nimero anterior sao afectadas, 

directamente, como fonte de financiamento do respectivo 

orcamento. 

ARTIGO 139° 

(Taxas de circulacio e fiscalizacao de tr ansito) 

Dos recursos financeiros provenientes da taxa de circula- 

cio e fiscalizacio de transito, 50% sao afectados aos drgios 

da Administra¢gao Local do Estado, sendo os restantes 50% 

atribuidos ao Fundo Rodoviario.
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ARTIGO 140.° 

(Recursos financeiros afectados aos Orgaos da Administracao Local) 

Os recursos financeiros afectados a cada Orgio da 

Administracao Local destinam-se a despesas de funcionamento 

e de manutencao dos servicos administrativos e despesas com 

infra-estruturas sociais e econdémicas locais, constantes do 

orcamento aprovado. 

ARTIGO 141° 
(Despesas com infra-estruturas locais) 

Para a execucao das despesas com infra-estruturas locais, 

devem ser elaborados projectos de investimentos a incluir no 

Orcamento Geral do Estado, respeitando a legislacao especi- 

fica em vigor sobre a matéria. 

ARTIGO 142° 
(Mapa mensal das receitas) 

As Reparticées Fiscais devem elaborar e enviar 4 Delegacao 

Provincial das Financas, até ao dia 5 (cinco) de cada més, o 

mapa mensal das receitas arrecadadas no Municipio no més 

anterior. 

ARTIGO 143.° 
(Valor consolidado das receitas arrecadadas) 

As Delegacées Provinciais das Financas devem, apds a 

conciliacao dos valores registados pelas Reparticdes Fiscais 

com os da conta bancaria, comunicar ao Governo Provincial e 

a Direccao Nacional do Tesouro, até ao dia 10 do més seguinte, 

o valor consolidado das receitas arrecadadas na Provincia. 

ARTIGO 144.° 
(Despesas dos Orgaos da Administracao Local do Estado) 

Constituem despesas orgamentais da Administracgao 

Local do Estado, todas as despesas publicas consignadas 

nos orgamentos dos Governos Provinciais, das Comissées 

Administrativas dos Municipios, das Administragées Municipais 

e das Administracdes dos Distritos Urbanos. 

ARTIGO 145.° 
(Investimentos publicos locais) 

Para efeitos do disposto no Regulamento sobre Investimentos 

Publicos, a Comissao Administrativa do Municipio e a 

Adiministracgio Municipal, enquanto unidades orcgamentais, 

passam a integrar a orgénica do processo de investimentos 

publicos. 

ARTIGO 146.° 

(Controlo de execucao orcamental local) 

A execucao e a fiscalizacao internas e externas do or¢a- 

mento dos érgaos locais sao feitas nos termos do Sistema 

Integrado de Gestao Financeira do Estado e das disposic¢ées 

aplicaveis da legislacao sobre o Tribunal de Contas e sobre a 

Inspec cao Geral do Estado. 

CAPITULO VII 
Disp osicoes Finais e Transitorias 

ARTIGO 147.° 

(Estrutura organizacional) 

1. Atendendo a especificidade de cada orgao, as estrutu- 

ras organicas das Administragdes Provinciais, das Comissdes 

Administrativas dos Municipios, das Administrag6es Municipais, 

das Administracdes Comunais, das Administracées dos Distritos 

Urbanos e das Administragées de Cidades e Vilas, Bairros 

e Povoacées sao determinadas em fincao do seu grau de 

desenvolvimento econdémico, social e cultural, da dimensao 

populacional, da extensao territorial e das perspectivas de 

desenvolvimento. 

2. A fixacaéo da estrutura organica de cada Orgiao da 

Administragao Local do Estado tem por base os pressupos- 

tos do paradigina anexo ao presente Diploma. 

3. A fixacao da estrutura organica dos Orgaos da 

Administra¢ao Local do Estado da Provincia de Cabinda é 

feita, com as necessarias adaptacdes, nos termos do presente 

Regulamento. 

ARTIGO 148° 

(Estatutos Organicos dos Orgiios da Administracao Local 

e Quadro de Pessoal) 

1. Os Estatutos Organicos da Administracéo da Provincia, 

da Comissao Administrativa do Municipio, da Administracaio 

Municipal, da Cidade, Regiio Metropolitana e das Unidades 

Territoriais Inframunicipais sio aprovados pelo Titular que 

superintende a Administracao do Territorio. 

2. O Quadro de Pessoal dos Orgaos da Administracao Local 

do Estado é definido pelo respectivo Estatuto Organico, ap 6s 

parecer do Ministério das Finangas. 

ARTIGO 149° 

(Directores de Escolas e de Hospitais) 

1. Anomeacio para o cargo de Director de Escola do 

Subsistema do Ensino Pré-Escolar e Ensino Geral e dos 

Hospitais é precedida de avaliacao curricular. 

2. Para efeitos do nimero anterior, devem os Titulares dos 

Orgiios que respondem pelos Sectores da Educacao, da Saude 

e da Administrac¢ao Publica, Trabalho e Seguranga Social, 

definir em diploma pr6prio os respectivos perfis funcionais. 

3. Aavaliacao curricular é feira por uma Comissiio ad hoc, 

coordenada por um responsavel do Ministério da Educaciio 

ou do Ministério da Satide, conforme o caso, e um represen- 

tante do Ministério da Administracgao Publica, Trabalho e 

Seguranca Social, bem como da Administra¢ fo da Provincia. 

ARTIGO 150° 

(Parcerias Publico-Privadas e cooper acao) 

1. As Administracdes Provinciais, Municipais, Comunais 

e dos Distritos Urbanos, podem promover Parcerias Publico- 

Privadas, incluindo com as empresas publicas, cooperativas, 

Organizag¢ées Nao-Governamentais ou outras instituicdes 

privadas. 

2. Constituem finalidades essenciais das Parcerias Publico- 

Privadas, o acréscimo de eficiéncia na afectacao dos recursos 

publicos e a melhoria quantitativa e qualitativa do servico, 

induzida por formas de controlo eficazes que permitam a sua 

avaliacao por parte de potenciais utentes e do parceiro publico. 

3. Para efeitos do presente Diploma, entende-se por Parceria 

Publico-Privada, o contrato por via do qual as entidades privadas
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se obrigam, de forma duradoura, perante um parceiro publico, 

a assegurar o desenvolvimento de uma actividade tendente a 

satisfacao de uma necessidade colectiva em que o financiamento 

e aresponsabilidade pelo investimento e pela exploracio 

incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado. 

4, A Parceria Publico-Privada pode assumir, de entre outras, 

as formas de contrato de concessao de obras publicas, de 

contrato de concessao de servico publico, de contrato de for- 

necimento continuo, de contrato de prestacaio de servico e de 

contrato de gestio. 

5. A legislacao propria regulamenta os termos e as condi- 

cdes da Parceria Publico-Privada. 

ARTIGO 151° 
(Estatutos das empresas publicas de ambito local) 

1. Para efeitos do presente Diploma, os estatutos das empre- 

sas publicas de ambito provincial ou municipal sao aprovados 

pelo Titular do Poder Executivo ap6s o pronunciamento do 

Orgao da Administracao Central da especialidade, do Ministerio 

das Finaneas e do Orgao da Administracao Central que supe- 

rintende a Administracgio Local do Estado, sendo aplicavel 

ao processo de constituicfio das empresas em causa, com as 

devidas adaptacées, os critérios estabelecidos pela Lei das 

Empresas Publicas em vigor, enquanto nao seja aprovado um 

regime especifico em diploma proprio. 

2. O regime de criacao e de tutela das empresas publi- 

cas de ambito provincial ou municipal é estabelecido por 

diploma préprio, 

3. O Titular do Poder Executivo pode delegar nos Orgaos 

da Administragao Central que superintendem as empresas 

publicas, as financas e a Administracao do Territorio, a com- 

peténcia referida no n.° 1 do presente artigo. 

ARTIGO 152° 
(Criacao e extincao de Gabinetes Provinciais, 

Direccdes Municipais e Seccdes Comunais e dos Distritos Urbanos) 

Acriacao ou a extincao de Gabinetes Provinciais, Direccées 

Municipais e Seccdes Comunais e dos Distritos Urbanos pro- 

cessa-se de acordo com as condi¢ées de desenvolvimento 

economico, social e cultural da Provincia, do Municipio, da 

Comuna e do Distrito Urbano, sob deliberacaio do Governador 

Provincial e do Administrador Municipal, da Comuna e do 

Distrito Urbano, respectivamente, apos parecer vinculativo 

do Ministro que responde pela Administrac4o do Territério. 

ARTIGO 153.° 
(Regime organizativo e administrativo especifico) 

Sem prejuizo do disposto no presente Regulamento, pode 

ser fixado um regime organizativo, administrativo e remune- 

ratorio especifico para uma dada unidade territorial ou urbana, 

visando assegurar a prestacao dos servicos publicos essenciais 

e garantir uma adequada gestio da correspondente circunscri- 

¢4o0 administrativa, regendo-se, com as devidas adaptacées, 

pelas disposicées do presente Diploma e pelo correspondente 

Estatuto Organico. 

ARTIGO 154° 

(Adequacio dos Estatutos Or ganicos) 

Os Orgiaos da Administracao Local do Estado, desig- 

nadamente as Administracées Provinciais, as Comissées 

Administrativas dos Municipios e as Administracdes Municipais, 

Comunais e de Distrito Urbano, de Cidade, de Vila, Povoaciio 

e Bairro, devem ajustar os respectivos Estatutos Organicos 

nos termos previstos no presente Diploma, respeitando os 

seguintes limites: 

a) As Administragdes Provinciais devem adequar até 

2 anos posteriores 4 entrada em vigor do presente 

Diploma; 

b) As Administragées Municipais devem adequar nos 

365 dias posteriores a entrada em vigor do pre- 

sente Diploma; 

c) As Administragées Inframunicipais devem adequar 

os respectivos Estatutos Organicos nos 120 dias 

posteriores 4 entrada em vigor do presente Diploma. 

ARTIGO 155° 

(Revogacao) 

E revogado o Decreto n.° 9/08, de 25 de Abril, que esta- 

belece o Paradigma dos Estatutos dos Governos Provinciais, 

Administragées Municipais e Comunais. 

ARTIGO 156° 

(Duvidas e omissdes) 

As duvidas e omiss6es resultantes da interpretacifio e apli- 

cacao do presente Diploma sao resolvidas pelo Presidente da 

Republica. 

ARTIGO 156° 

(Entrada em vigor) 

O presente Diploma entra em vigor na data da sua 

publicacao. 

Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 16 

de Agosto de 2017. 

Publique-se. 

Luanda, aos 30 de Agosto de 2017. 

O Presidente da Reptiblica, Jos—E EDUARDO Dos SANTOS. 

ANEXO I . 

PARADIGMA PARA OS ESTATUTOS ORGANICOS 

DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO LOCAL 

DO ESTADO 

Proposta para a Definicao dos Estatutos Organicos 

das Administracées Provinciais, Municipais 

e Inframunicipais 

I. Enquadramento Juridico-Legal 

Considerando os principios gerais constantes da Lein.° 15/16, 

de 12 de Setembro — sobre Administracao Local do Estado, que 

revoga a Lein.° 17/10, de 29 de Julho, sobre Organizac¢ fio eo
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Funcionamento dos Orgaos de Administracao Local do Estado, 

aplicavel nos escalées Provincia, Municipio e Inframunicipal. 

Tendo em consideracao o disposto no Decreto Legislativo 

Presidencial n.° 6/10, de 17 de Agosto, sobre Delimitacao e 

Coordenacfo de Actuacaio da Administrac ao Central e Local 

do Estado, propde-se a modelos de organizaciio e funciona- 

mento de cada aglomerado populacional ao respectivo estadio 

de desenvolvimento. 

II. Critérios de Estruturacao 

As funcées administrativas de natureza idéntica ou logi- 

camente relacionadas podem ser agregadas numa mesma 

unidade organizacional, evitando-se excessiva segimentac¢ fo 

vertical e horizontal de estruturas. 

A definicaio da organizacao e a segmentacao interna proposta 

para a Administracao da Provincia, Direcgdes ou Gabinetes 

e Departamentos, quando existam, bem como a nivel das 

Administragdes Municipais, podem adoptar a modelos diferen- 

ciados, tendo em conta a especificidade local, a estratégia ou 

planos de desenvolvimento locais, as areas de desenvolvimento 

prioritarios, a tecnologia ou recursos a utilizar, o impacto 

orcamental, o desenvolvimento demografico e a racionalidade 

organico-funcional e dos recursos organizacionais. 

III. Propostas 

Cabe a cada Administracao da Provincia propor a organi- 

zacao da estrutura das Administrac des Municipais. Contudo, 

para facilitar a preparacao dos Estatutos Organicos dos Orgaos 

da Administracao Provincial, estabelece-se neste documento 

um modelo de estrutura dos estatutos organicos, no sentido de 

uniformizar as estruturas dos varios orgaios da Administra¢ fo 

Local do Estado e ao mesmo tempo permnitir-lhes que inte- 

grem elementos diferenciadores resultantes das especificidades 

de acordo com sua dimensiao, localizacao ou distribuicao e 

importancia s6cio-econdmica. 

A alteracaio, conformacao e ou adequacio das estruturas 

organicas das Provincias, Municipios, Comunas e Distritos 

Urbanos sao feitas com base na graduacao estabelecida no 

Regulamento. 

A) PARADIGMA PARA ADMINISTRACAO PROVINCIAL 

ORGANIGRAMA DA ADMINISTRACAO DA PROVINCIA 

    

B) PARADIGMA DOS SERVICOS DE APOIO 

TECNICO AO GOVERNADOR PROVINCIAL 

SECRETARIA GERAL 

Estrutura para a Secretaria Geral: 

Departamento de Logistica e Patrimonio; 

Departamento de Gestao do Orcamento e Contabilidade, 

Departamento das TIC’s; 

Departamento de Relagdes Publicas e Protocolo, 

Departamento de Contratac4o Publica. 

A Secretaria Geral tem a seguinte estrutura interna: 

So 
SR es SEER 

Rae 

Departamento de Logistica e Patrimonio: 

Seccao de Patrimonio; 

Seccao de Aprovisionamento e Almoxarifado; 

Seccfo de Transportes. 

Departamento de Gestao do Orcamento e Contabilidade: 

Seccao de Execuciaio Or¢amental e Contabilidade (em 

aiticulacéo com a Delegacao Provincial das Finan- 

cas e com o Gabinete de Estudos e Planeamento, 

sempre que necessario); 

Seccao de Tesouraria.
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Departamento das Tecnologia de Informacao e 

Comunicacao: 

Seccao de Sistemas de Informag¢ao; 

Seccao de Sistemas de Atendimento ao Publico. 

Departamento de Relacées Publicas e Protocolo: 

Seccao de Administracao e Expediente, 

Seccao de Protocolo e Relacées Institucionais; 

Seccao de Arquivo Geral. 

Departamento de Contratacao Publica: 

Seccao de Procedimentos Concursais; 

Seccao de Contratos. 

  

GABINETE JURIDICO E DE INTERCAMBIO 

O Gabinete Juridico e de Intercémbio pode estruturar-se 

atendendo as seguintes areas: 

Assessoria Juridica e Contencioso; 

Notariado Privativo; 

Contratos: 

Intercambio. 

om 

GABINETE DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 

E IMPRENSA 

Anivel das Administrag¢des Provinciais que seja adoptada 

  

  

a estrutura proposta pelo Decreto Presidencial n.° 230/15, que 

cria o Gabinete de Comunicacfo Institucional e Imprensa, que 

consiste na revitalizac¢éo do GCII enquanto orgio derecolha, 

tratamento e difusao de informac io. 

O GCII tem a seguinte comp osicao: 

Departamento de Comunicac ao e Imprensa; 

Departamento para Documentacio e Informacao. 

  

GABINETE PROVINCIAL DE INSPECCAO 

Departamento de Inspeccfo as Actividades Economicas, 

Departamento de Coordenacao e Fiscalizacao as Areas 

Sociais (Educacao e Satide); 

Departamento de Coordenaciio e Controlo da Fiscali- 

zacao Municipal. 
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GABINETE DE ESTUDOS, PLANEAMENTO 

E ESTATISTICA 
Modelo de estrutura do GEPE: 

Departamento de Estudos e Estatistica; 

Departamento de Planeamento; 

Departamento de Monitoriza¢gio e Controlo; 

Departamento de Apoio Técnico aos Municipios. 

GABINETE PROVINCIALDE RECURSOS HUMANOS 

A estrutura organizacional deste Gabinete é a seguinte: 

Departamento de Gestao Administrativa e Recursos 

Humanos; 

Departamento de Gestao Técnica e Recursos Humanos. 

  

©) SERVICOS DE APOIO INSTRUMENTAL 

Gabinete do Governador, 

Gabinete dos Vice-Governadores; 

Comissao Provincial de Protec¢ao Civil; 

Comissao Técnica de Implementacao do Plano 

Estratégico da Administracao do Territério 

— PLANEAT; 

Unidade Técnica de Apoio ao Investidor; 

Centro Provincial de Coordenagao de Controlo 

(Sala SIIGAT); 

Balcéo Unico de Atendimento ao Publico. 

D) PARADIGMA DOS SERVICOS EXECUTIVOS 

DAS ADMINISTRAC OES PROVINCIAIS: 

1. Gabinete Provincial da Educacao: 

Departamento de Educacao, Ensino, Ciéncias e Tec- 

nologia e Inovacio; 

Departamento de Planeamento, Estatistica e Recursos 

Humanos; 

Departamento de Inspeccao de Educaciio; 

Departamento de Assuntos Laborais Escolares. 

2. Gabinete Provincial da Satide: 

Departamento de Logistica Hospitalar, 

Departamento de Estatistica, Planeamento e Recursos 

Humanos; 

Departamento de Satide Publica; 

Departamento de Inspeccao de Saude. 

3. Gabinete Provincial para o Desenvolvimento 

Econémico Integrado: 

Departamento de Desenvolvimento Integrado; 

Departamento de Promocao do Emprego e Fomento 

do Empresariado Nacional. 

4. Gabinete Provincial de Comer cio, Indistria e Recursos 

Minerais: 

Departamento de Industria; 

Departamento de Comercio; 

Departamento de Recursos Minerais. 

§. Gabinete Provincial de Infra-Estruturas e Servicos 

Técnicos: 

Departamento de Conservagao das Infra-Estruturas 

Urbanas; 

Departamento de Gestio Urbanistica: 

Departamento de Obras Publicas; 

Departamento de Promocio, Reabilitagao e Gestao 

Imobiliaria. 

6. Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuaria e Pescas: 

Departamento da Agricultura, Pecuaria e Flora; 

Departamento de Pescas e Aquicultura; 

Departamento de Vigilancia Epidemioldégica, Animal 

e Vegetal. 

7. Gabinete Provincial de Ambiente. Gestao de Residuos 

e Servicos Comunitarios: 

Departamento do Ambiente; 

Departamento dos Residuos; 

Departamento dos Servicos Comunitarios. 

8. Gabinete Provincial de Transportes, Trafego e 

Mobilidade Urbana: 

Departamento de Transp ortes; 

Departamento de Trafego e Mobilidade. 

9. Gabinete Provincial dos Antigos Combatentes e 

Veter anos da Patria: 

Departamento dos Antigos Combatentes e Veteranos 

da Patria; 

Departamento da Assisténcia e Reintegracao 

Sdcio-Economica. 

10. Gabinete Provincial de Accao Social, Familia e 

Igualdade do Genero: 

Departamento da Familia e Igualdade do Género; 

Departamento da Accio Social. 

11. Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude 

e Desportos: 

Departamento de Cultura, Arte e Patrimonio Historico; 

Departamento de Turismo; 

Departamento do Desenvolvimento Desportivo; 

Departamento da Juventude. 

12. Gabinete Provincial dos Registos e Or ganizacao 

Administrativa: 

Departamento da Administracaio Publica e Trabalho; 

Departamento de Modemizacéo Administrativa e 

Organiza¢ao do Territério, 

Departamento dos Registos e Recenseamento Militar; 

Departamento de Tecnologias de Informa¢io e 

Telecomunicac Ges.
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E) PARADIGMA PARA A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO 

Em relacao as Administracg des Municipais é recomendada a seguinte estrutura: 
| 

j
l
 

; 

+ 
. 

+ 
+ 

l 
+ 

‘ 
|
 

i
 

F) PARADIGMA DOS SERVICOS DE APOIO TECNICO AO ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

SECRETARIA DA ADMINITRACAO MUNICIPAL 

A Secretaria Geral tem a seguinte estrutura: 

Seccao de Logistica e Patrimonio; 

Seccao de Administracio e Protocolo; 

Balcao Unico de Atendimento ao Publico; 

Seccao de Orcamento e Financas. 

  

  

GABINETE DE ESTUDO, PLANEAMENTO E ESTATISTICA 

O GEPE tem a seguinte estrutura: 

Seccaio de Estudo e Estatistica; 

Seccao de Planeamento; 

Seccao de Monitorizacao e Controlo.
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a 
GABINETE JURIDICO E CONTENCIOSO 

O Gabinete Juridico e Contencioso pode estruturar-se 

atendendo as seguintes areas: 

Assessoria Juridica; 

Contencioso; 

Notariado Privativo; 

Contratos. 

  

  | er i 

GABINETE MUNICIPAL DE INSPECCAO 

O Gabinete de Inspeccao estruturar-se atendendo as seguin- 

tes areas: 

Inspec¢ao as Actividades Econémicas; 

Coordenacio e Fiscalizacao as Areas Sociais: 

Coordenacio e Controlo da Fiscalizacao. 

    

G) PARADIGMA DOS SERVICOS EXECUTIVOS 

DA ADMINITRACAO MUNICIPAL 

1. Direccio Municipal da Educacao: 

Reparticao de Educagao, Ensino, Ciéncias, Tecnologia 

e Inovacao; 

Reparticao de Planeamento, Estatistica e Recursos Humanos, 

Reparticao de Inspeccao de Escolar; 

Reparticaio de Assuntos Laborais Escolares. 

2. Direccito Municipal da Saude: 

Reparticaio de Logistica Hospitalar e Depdsito de 

Medicamentos; 

Repartic¢ao de Estatistica, Planeamento e Recursos 

Humanos; 

Repartic¢ao de Satide Publica; 

Reparticaio de Inspeccao de Satide. 

3. Direccao Municipal de Recursos Humanos: 

Reparticao de Gestio Administrativa: 

Reparticfo de Gestao Técnica. 

4. Direccao Municipal de Cultura, Turismo Juventude 

e Desportos: 

Reparti¢ao da Cultura, Artes e Patrimonio Histérico, 

Repatticao do Turismo; 

Reparticao do Desenvolvimento Desp ortivo; 

Reparticao da Juventude. 

5. Direccaio Municipal de Registos e Organizacao 

Administrativa: 

Reparticao de Administragao Publica e Trabalho; 

Reparticfo de Modermizagao Administrativa Organi- 

zacao do Teiritorio; 

Repartic io dos Registos e Recenseamento Militar. 

6. Direccaio Municipal de Actividades Economicas e 

Servicos: 

Reparticao do Desenvolvimento Econémico, Promocio 

do Emprego e Fomento Empresarial: 

Repartic¢ao da Industria e Recursos Minerais; 

Reparticao dos Prestadores de Servicos. 

7. Direccao Municipal de Gestao Urbanistica, Urbanismo 

e Cadastro: 

Reparticao de Gestao Urbana e Cadastro; 

Reparticao de Obras Publicas; 

Repaiticao de Promogao, Reabilitagio e Gestao 

Imobiliaria. 

8. Direccaio Municipal de Ambiente, Gestaio de Residuos 

e Servicos Comunitarios: 

Reparticio do Ambiente; 

Reparticao de Gestio de Residuos; 

Reparticao de Servicos Municipalizados de Saneamento 

Basico e Limpeza Urbana. 

9. Direccaio Municipal de Energia e Aguas: 

Reparticao de Servicos Municipalizados de Energia; 

Reparticao de Servicos Municipalizados das Aguas. 

10. Direccto Municipal de Comercio: 

Reparticao do Comercio; 

Reparticao dos Mercados, Feiras e Economia Informal: 

Reparticfo de Inspeccaio do Comercio. 

11. Direccao Municipal de Agricultura, Pecuaria e 

Pescas: 

Reparticao da Agricultura e Pecuaria e Flora; 

Reparticfo de Pescas e Aquicultura. 

12. Direccio Municipal de Transportes, Trafego e 

Mobilidade: 

Repartic¢ao de Transportes; 

Repatticao de Rodoviario, 

Reparticao de Trafego e Mobilidade. 

13. Direccaio Municipal dos Antigos Combatentes e 

Veteranos da Patria: 

Reparticaio dos Antigos Combatentes e Veteranos da 

Patria. 

14. Direccito Municipal Accao Social, Familia e Igualdade 

do Género: 

Reparticao da Accao Social: 

Reparticao da Familia e Igualdade do Genero. 

15. Servicos Fiscalizacao Municipal: 

Reparticao de Policia Municipal. 

A estrutura de organigrama das Direccées Municipais que 

se prop6e é a que se apresenta de seguida:
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K) ADMINISTRACAO DO BAIRRO 

O Bairro é dirigido por um Administrador de Baitro que na realizacao das suas actividades é apoiado pelos seguintes servicos: 

@) Secretaria Administrativa do Bairro; 

5) Servicos de Coordenacao e Controlo. 

A Povoacao aplica-se mutatis mutandis a estrutura prevista para o Bairro. 

TTT 
TT 

O Presidente da Reptiblica, Joss EDUARDO DOs SANTOS. 

  
  
O, E. 1257 - 9/165 - 150 ex. - L.N.-EP - 2017


