
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS                     
E HABITAÇÃO

Diploma Ministerial n.º 18/2012

de  15 de Fevereiro     

Havendo necessidade de estabelecer a organização e 
funcionamento do Gabinete Jurídico, ao abrigo do disposto no 
artigo 22 do Estatuto Orgânico do Ministério das Obras Públicas 
e Habitação aprovado pela Resolução n.º 49/2010, de 31 de 
Dezembro, da Comissão Interministerial da Função Pública, 
determino:

Artigo 1. É aprovado o Regulamento Interno do Gabinete 
Jurídico do Ministério das Obras Públicas e Habitação, 
em anexo ao presente Diploma e dele fazendo parte 
integrante.
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Art. 2. O presente diploma entra imediatamente em vigor.
Ministério das Obras Públicas e Habitação, em Maputo, 

13 de Setembro de 2011. — O Ministro das Obras Públicas e 
Habitação, Cadmiel Filiane Mutemba.  

Regulamento Interno do Gabinete Jurídico

CAPÍTULO I

Natureza e  funções

ARTIGO 1

Natureza

O Gabinete Jurídico (GJ), é um órgão do Ministério das Obras 
Públicas e Habitação que coordena, apoia e assessora, em matéria 
jurídica, os órgãos do Ministério.

ARTIGO 2

Funções 

São funções do Gabinete Jurídico:

a) Prestar Assessoria Jurídica ao Ministério;
b) Coordenar a elaboração de propostas de diplomas 

legais, regulamentos e outros actos normativos sobre 
o sector;

c) Emitir pareceres jurídicos;
d) Prestar assistência jurídica na preparação e elaboração 

de contratos, acordos, convénios e outros instrumentos 
legais;

e) Apoiar a Procuradoria-Geral da República no exercício 
da defesa dos interesses do Estado, em matérias ligadas 
às actividades do Ministério.

 CAPÍTULO II

Sistema orgânico

 SECÇÃO I 

Organização e Direcção

 ARTIGO 3

Organização

  1. Para a prossecução das suas funções, o Gabinete Jurídico 
organiza-se por áreas de actividade operacional e de apoio. 
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 SECÇÃO II

Funcionamento das Áreas de Actividade

 ARTIGO 6

 Assessoria Jurídica e Legislação

São funções do Gabinete Jurídico, no âmbito da Assessoria 
Jurídica e Legislação:

a) Emitir pareceres jurídicos sobre processos diversos e 
outras matérias submetidas à sua análise;

b) Pronunciar-se sobre a legalidade das propostas 
apresentadas à decisão dos órgãos superiores do 
Ministério;

c) Proceder à investigação, estudo, concepção e adequação 
de processos técnico-jurídicos tendo em vista preparar 
a decisão superior;

d) Preparar ou intervir na preparação de projectos de 
diplomas legais;

e) Analisar o conteúdo e dar forma aos contratos, acordos, 
convênios e outros instrumentos legais de que o 
Ministério faça parte; 

f) Colaborar no estudo e elaboração de projectos de 
diplomas legais e pronunciar-se sobre aspectos formais 
dos instrumentos legislativos das diversas áreas do 
Ministério;

g) Organizar e manter actualizada a colectânea de legislação 
de interesse para o desenvolvimento de todas as 
áreas de actividade do Ministério, promovendo a sua 
divulgação;

h) Manter o arquivo das convenções internacionais, acordos, 
protocolos e outros documentos que impliquem 
direitos ou obrigações relacionadas com a actividade 
do Ministério;

i) Organizar a biblioteca do Gabinete Jurídico.

ARTIGO 7
Contencioso

 São funções do  Gabinete Jurídico, no  âmbito do 
Contencioso: 

a) Emitir parecer e prestar informação sobre todos os 
assuntos que revistam a natureza jurisdicional ou 
meramente contenciosa que para esse efeito lhe sejam 
submetidos;

b) Pronunciar-se sobre a legalidade dos procedimentos 
administrativos e outros actos administrativos 
submetidos à decisão superior;

c) Dar parecer sobre a regularidade formal da instrução 
de processos disciplinares e adequação legal da pena 
proposta;

d) Dar parecer sobre processos de inquérito e sindicância 
e sobre a adequação dos respectivos relatórios às 
matérias neles investigada;

e) Assegurar o apoio técnico-jurídico e colaborar com o 
Ministério Público junto dos tribunais, em todas as 
causas que envolvam o Ministério como parte activa 
ou passiva ou tenha intervenção processual;

f) Acompanhar e propor a necessária intervenção em 
processos de natureza judicial e administrativo com a 
colaboração do Ministério Público quando o Ministério 
assuma a posição de recorrido ou réu;

g) Monitorar e prestar apoio técnico-jurídico nos processos 
em que as instituições subordinadas e tuteladas  do 
Ministério sejam parte;

2. A área operacional é constituida:

a) Pela  assessoria  jurídica e legislação;
b) Pelo  contencioso.

3. A área de apoio é constituida pela Repartição da 
Administração e Finanças.

ARTIGO 4

Direcção

1. O Gabinete Jurídico é dirigido por um Director Nacional.
2. O Director Nacional é nomeado, em comissão de serviço, 

pelo Ministro das Obras Públicas e Habitação. 

 ARTIGO 5

 Competências do Director Nacional

 Compete ao Director do Gabinete Jurídico:

a) Dirigir e orientar as actividades do Gabinete Jurídico;
b) Zelar pelo cumprimento das leis e regulamentos em vigor, 

bem como das ordens e instruções superiores;
c) Assegurar a elaboração de planos e balanço de actividades 

do Gabinete Jurídico;
d) Submeter para análise, discussão e aprovação as propostas 

de plano e programas do Gabinete Jurídico;
e) Assistir a direcção do Ministério, na defesa de projectos 

de lei a serem submetidos a outros órgãos;
f) Promover a divulgação da legislação publicada de 

interesse, para o Ministério;
g) Propor instrumentos legislativos que julgar necessários 

ao bom funcionamento do Ministério e particularmente 
do Gabinete Jurídico;

h) Propor a realização de actividades que entender 
necessárias, no âmbito das atribuições do Gabinete 
Jurídico;

i) Solicitar informações, processos ou outros documentos, 
às unidades orgânicas do Ministério, instituições 
subordinadas e/ou tuteladas, bem como às Direcções 
Provinciais  das Obras Públicas e Habitação, sempre 
que tal se mostre necessário para a melhor execução 
das actividades do Gabinete Jurídico;

j) Emitir pareceres sobre os assuntos da competência do 
Gabinete Jurídico;

k) Submeter à despacho, todos os assuntos que careçam de 
decisão superior;

l) Zelar pelo cumprimento das normas relativas ao 
manuseamento de informação de carácter confidencial 
e  pela implementação do Sistema Nacional de Arquivo 
do Estado;

m) Fazer a gestão corrente dos recursos humanos e 
patrimoniais afectos ao Gabinete Jurídico;

n) Gerir a efectividade e assiduidade dos funcionários do 
Gabinete Jurídico;

o) Distribuir tarefas aos funcionários e agentes afectos ao 
Gabinete Jurídico e exigir responsabilidades; 

p) Avaliar o desempenho individual dos funcionários e 
agentes afectos ao Gabinete Jurídico;

q) Exercer outras actividades superiormente determina-
das.
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h) Propor medidas correctivas das decisões tomadas e 
impugnadas quando se mostre necessário;

i) Prestar demais colaboração que lhe seja solicitada pelo 
Ministério Público no exercício das atribuições do 
Gabinete Jurídico.

ARTIGO 8

 Repartição da Administração e Finanças

 1. A Repartição de Administração e Finanças tem como 
funções:

a) Assegurar a execução e gestão financeira e o processamento 
das despesas do Gabinete Jurídico;

b) Assegurar a circulação adequada da correspondência, 
centralizando a recepção, registo, classificação, 
distribuição e expedição;

c) Garantir a organização dos arquivos de acordo com o 
Sistema Nacional de Arquivo do Estado;

d) Prestar assistência logística, administrativa e de 
programação e controlo diário dos trabalhos do 
Gabinete Jurídico;

e) Promover as aquizições necessárias para o funcionamento 
do Gabinete Jurídico;

f) Zelar pela utilização racional e conservação dos meios 
postos à disposição do Gabinete Jurídico; 

g) Organizar e submeter ao Departamento de Administração 
e Finanças do Ministério, os processos de prestação 
de contas; 

h)  Organizar  e  manter  actual izado o trabalho 
informatizado;

i) Zelar pela observância das normas e procedimentos de 
acesso e circulação de pessoas nas instalações do 
Gabinete Jurídico;

j) Registar, controlar e assegurar a manutenção do 
património afecto ao Gabinete Jurídico;

k) Assegurar o expediente administrativo, bem como os 
contactos com os demais sectores do Ministério e 
outras instituições;

l) Classificar e registar, pareceres e demais processos e 
documentos e proceder à organização dos respectivos 
ficheiros;

m) Prestar assistência à Direcção e aos técnicos do Gabinete 
Jurídico;

n) Participar na elaboração do plano de formação do 
Ministério;

o) Elaborar a proposta do plano de férias do pessoal do 
Gabinete Jurídico;

p) Controlar o livro de ponto e elaborar a efectividade do 
pessoal;

q) Garantir a limpeza e manutenção das instalações do 
Gabinete Jurídico;

r) Secretariar as reuniões do Gabinete Jurídico; 
s) Promover e monitorar a avaliação de desempenho dos 

funcionários afectos ao Gabinete jurídico;
t) Exercer outras tarefas superiormente determinadas.

 2. A Repartição da Administração é dirigida por um Chefe 
nomeado, em comissão de serviço, pelo Secretário Permanente.

 CAPÍTULO III

Colectivo

ARTIGO 9

Conselho Técnico 

O Conselho Tecnico é um órgão interno de consulta, convocado 
e dirigido pelo Director Nacional, a quem cabe  apreciar e dar 
parecer jurídico-legal, sobre assuntos, projectos de diplomas, 
acordos, convénios e outros instrumentos de natureza jurídica 
que lhe sejam submetidos.

ARTIGO 10

Composição e Funcionamento do Conselho Técnico 

1.O Conselho Técnico é constituido por todos os juristas do 
Gabinete.

2. A discussão técnica dos assuntos cometidos ao Conselho 
Técnico é feita mediante parecer elaborado por qualquer 
dos juristas ao serviço do Gabinete Jurídico que deverá ser 
distribuido até vinte e quatro horas antes da sessão em que deva 
ser analisado.

3. As sessões do Conselho Técnico decorrem pelo tempo 
necessário à pronta emissão dos pareceres relativos aos assuntos 
agendados. 

4. O Conselho Técnico reúne, ordinariamente, de quinze em 
quinze dias e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 
Director Nacional.

5. No âmbito das actividades do Conselho Técnico, o Director 
Nacional pode convidar, sempre que considere necessário, peritos, 
directores e juristas de outras unidades orgânicas do Ministério, 
bem como das instituições subordinadas e/ou tuteladas pelo 
Ministério com interesse nos assuntos submetidos à discussão, 
para tomarem parte nas sessões.

Diploma Ministerial n.º 19/2012

de  15 de Fevereiro     

Com a aprovação do Terceiro Programa de Estradas imprimiu-
se uma nova dinâmica no sector de estradas que culminou com 
a aprovação, através do decreto n.º 13/2007, de 30 de Maio, do 
novo Estatuto Orgânico da Administração Nacional de Estradas, 
designadamente conhecida por ANE.

Tornando-se necessário regular a sua organização e 
funcionamento, de forma a garantir a prossecução das suas 
atribuições, no uso das competências que me são atribuídas pelo 
artigo 31 do Decreto n.º 13/2007, de 30 de Maio, determino:

Artigo 1. É aprovado o Regulamento Interno da Administração 
Nacional de Estradas, em anexo ao presente diploma e 
dele fazendo parte integrante.

Art. 2. O presente Diploma Ministerial entra imediatamente 
em vigor.

Ministério das Obras Públicas e Habitação, em Maputo,                       
27 de Outubro de 2011.

Publique-se.
O Ministro das Obras Públicas e Habitação, Cadmiel Filiane 

Mutemba.  
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Regulamento Interno da Administração Nacional 
de Estradas

CAPÍTULO I

Definições, natureza, atribuições e âmbito

ARTIGO 1

Definições e abreviaturas

Para efeitos do presente Regulamento e de acordo com o 
Estatuto Orgânico da ANE aprovado pelo Decreto n.º 13/2007, 
de 30 de Maio, as expressões e abreviaturas que se seguem têm 
o seguinte significado:

a) ANE – Administração Nacional de Estradas;
b) SAE – Sistema de Administração de Estradas;
c) PCA– Presidente do Conselho de Administração;
d) DG – Director-Geral;
e) DIPLA – Direcção de Planificação;
f) DIPRO – Direcção de Projectos;
g) DIMAN – Direcção de Manutenção;
h) DIAFI – Direcção de Administração e Finanças;
i) Comissão – qualquer grupo ou equipa de trabalho, 

de carácter precário, criada pelo Conselho de 
Administração ou pelo Órgão Executivo para uma 
actividade específica de interesse para a ANE;

j) Conselho de Administração – Conselho de Administração 
da ANE;

k) Órgão Executivo – corpo de gestores da ANE composto 
por; Director-Geral, Director de Planificação, 
Director de Projectos, Director de Manutenção, 
Director de Administração e Finanças e os Delegados 
Provinciais;

l) Plano Financeiro – previsão de fluxos financeiros, 
despesas e receitas a ocorrer em determinado período 
de tempo para a implementação de actividades 
previamente definidas com vista a atingir objectivos 
específicos;

m) Plano de Estradas – cronograma elaborado pela ANE 
onde constam as actividades e acções que se propõe 
a desenvolver numa determinada rede rodoviária em 
determinado período; 

n) Área de Reserva da Estrada – zona de protecção 
parcial conforme estatuído ou vier a ser estatuído na 
legislação de terras;

o) Ministério – Ministério das Obras Públicas e Habitação 
quando outro não for referido;

p) Ministro – Ministro das Obras Públicas e Habitação área 
de tutela quando outro não for referido;

q) Presidente – Presidente do Conselho de Administração 
da ANE quando outro não for referido;

r) Estatuto – Estatuto Orgânico da Administração Nacional 
de Estradas aprovado pelo correspondente instrumento 
jurídico-legal quando outro não for referido;

s) Política de Estradas – Directivas relativas ao sector 
de estradas aprovadas pelo Conselho de Ministros, 
orientadoras de princípios, objectivos e prioridades 
do sector; 

t) Local habitual de trabalho – lugar fisicamente 
identificado onde normalmente um determinado 
funcionário exerce as suas actividades correntes;

u) Delegações – Delegações Provinciais da ANE;
v) Funcionário da ANE– o acervo de pessoal que constitui 

o Quadro de pessoal central e provincial cujo vínculo 
laboral se mantém por nomeação ou contrato.

ARTIGO 2

Natureza e atribuições

1. A ANE é uma instituição pública de âmbito nacional, de 
gestão de estradas públicas; dotada de personalidade jurídica e 
autonomia administrativa, tutelada pelo Ministro.

2. A organização e o funcionamento da ANE são regulados pelo 
respectivo Estatuto, presente Regulamento e demais legislação 
aplicável.

3. Constituem objectivos e atribuições da ANE: 

a) Assegurar a implementação das políticas do Governo 
sobre a conservação e desenvolvimento das estradas 
públicas; 

b) Assegurar um tratamento unificado, eficaz e eficiente 
das questões inerentes aos diferentes tipos de estradas 
do país de forma a garantir o seu desenvolvimento 
equilibrado e harmonioso;

c) Promover e assegurar uma participação crescente dos 
utentes e dos diversos organismos interessados na 
gestão de estradas;

d) Planificar o desenvolvimento da rede de estradas 
públicas;

e) Implementar programas nacionais de estradas, articulando 
com diferentes órgãos do Sistema de Administração 
de Estradas;

f) Apreciar e propor a regulamentação administrativa e 
técnica sobre estradas;

g) Recomendar projectos de estradas para financiamento 
com recursos internos ou externos.

ARTIGO 3

Âmbito de aplicação

O presente Regulamento aplica-se aos órgãos da ANE, 
membros do Conselho de Administração e do Executivo e todos 
os funcionários da ANE.

CAPÍTULO II

Organização interna, competências e funções

ARTIGO 4

Órgãos

1. A organização interna da ANE compreende um órgão 
deliberativo e outro executivo. 

2. O órgão deliberativo da ANE é o Conselho de 
Administração, constituido por 5 (cinco) membros não executivos, 
designadamente:

a) Um Presidente, nomeado em Comissão de Serviço, por 
Despacho do Ministro;

b) Quatro (4) vogais, sendo.

i. Um representante do Ministério;
ii. Um representante do Ministério dos Transportes e 

Comunicações;
iii .  Dois representantes de organizações dos 

interesses do sector privado, nomeados pelo 
Ministro após consultas aos respectivos órgãos 
representantivos.

3. O mandato do Presidente e dos vogais do Conselho de 
Administração é de quatro e três anos, respectivamente, podendo 
ser renovado, por iguais períodos.

4. O Órgão Executivo é constituído pelo Director-Geral que a 
ele dirige, direcções executivas, departamentos e repartições.
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5. Integram ainda o órgão executivo as Delegações 
Provinciais.

6. O Director- Geral da ANE tem um mandato de quatro anos, 
podendo ser renovado por iguais períodos.

7. Os Directores Executivos e os Delegados Provinciais têm 
um mandato de quatro anos, podendo ser renovado por iguais 
períodos. 

 SECÇÃO I

Do órgão deliberativo

ARTIGO 5

Competências do Conselho de Administração

1. Compete, em geral, ao Conselho de Administração:

a) Deliberar sobre as regras de funcionamento dos órgãos 
da ANE;

b) Monitorar as actividades da ANE;
c) Apreciar e propor à aprovação do Ministro o quadro de 

pessoal da ANE;
d) Apreciar a proposta do sistema de remunerações da 

ANE e submeter a despacho conjunto do Ministro e do 
Ministro que superintende a área das finanças;

e) Apreciar  a proposta de subsídios e regalias para os 
funcionários da ANE e submeter à aprovação do 
Ministro que superintende a àrea das finanças medinate 
parecer favorável do Ministro; 

f) Propor ao Ministro a nomeação e/ou cessação de funções 
do Director-Geral da ANE; 

g) Nomear e mandar cessar funções aos Directores 
Executivos da ANE, sob proposta do Director-Geral;

h) Nomear e mandar cessar funções aos delegados 
provinciais da ANE e Secretário do Conselho de 
Administração, sob proposta do Director-Geral;

i) Apreciar e submeter à aprovação do Ministro as propostas 
de classificação de estradas e suas características 
técnicas;

j) Aprovar planos de desenvolvimento dos recursos 
humanos da ANE, tomando em consideração as 
políticas aprovadas.

2. Compete, especificamente, ao Conselho de Adminis-
tração: 

a) Avaliar periodicamente a realização dos Planos de 
Estradas classificadas e não classificadas;

b) Apreciar o programa nacional de estradas;
c) Apreciar o contrato programa e submetê-lo ao Ministro 

para a sua aprovação;
d) Apreciar e deliberar sobre a proposta do orçamento da 

ANE nas suas componentes de funcionamento e de 
investimentos;

e) Apreciar e aprovar os relatórios periódicos do Órgão 
Executivo; 

f) Apreciar e submeter o Regulamento Interno da ANE à 
aprovação do Ministro;

g) Homologar a avaliação periódica do desempenho dos 
directores executivos.

ARTIGO 6

Funcionamento do Conselho de Administração

1. O Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, 
uma vez por mês e extraordinariamente sempre que convocado 
pelo Presidente, ou por pelo menos dois terços dos seus membros, 
mediante carta dirigida ao Presidente, na qual conste a ordem de 
trabalhos justificativa.

2. O Director-Geral da ANE participa nas sessões do Conselho 
de Administração sem direito a voto.

3. Sempre que se julgar pertinente, as reuniões do Conselho de 
Administração poderão ser antecedidas de reunião de preparação, 
podendo ser convidados outros participantes tendo em conta o 
tema em discussão.

4. As sessões ordinárias do Conselho de Administração são 
convocadas com antecedência mínima de dez dias. 

5. Para efeitos de deliberação, considerar-se-á quórum 
bastante, a presença de, pelo menos, três membros do Conselho 
de administração, à excepção das sessões em que se proceda a 
aprovação dos instrumentos referidos nas alíneas, c) e d), do artigo 
58 do Estatuto, que requer uma maioria de dois terços. 

6. Ao Presidente do Conselho de Administração assistem 
os direitos de voto de qualidade e de impugnação, em caso de 
necessidade de desempate e nos casos em que a execução da 
deliberação possa pôr em causa a política do Ministério ou outros 
interesses de maior tutela jurídica, respectivamente.

7. Em caso de exercício do direito de impugnação, a sua 
prevalência carece de um despacho homologatório do Ministro, 
a ser produzido no prazo máximo de 60 dias, findo o qual a 
impugnação fica sem efeito permanecendo a decisão tomada pela 
maioria dos membros do Conselho de Administração.

8. As sessões realizam-se na sede da ANE em Maputo, ou outro 
local que o Conselho de Administração determinar.

9. Em cada sessão é produzida uma acta, na qual constam todos 
os assuntos discutidos e respectivas deliberações, que deve ser 
assinada por todos os membros presentes, e extraidas cópias a 
serem enviadas ao Ministro.

10. Para além das sessões ordinárias e extraordinárias, o 
Conselho de Administração pode ter reuniões de trabalho restritas 
aos seus membros.

11. Nas suas ausências e/ou impedimentos, o Presidente do 
Conselho de Administração, é substituído por um vogal por si 
designado.

12. Para o apoio ao Conselho de Administração este designa 
um secretário.

ARTIGO 7

Competências do Presidente do Conselho de Administração

1. Compete, em geral, ao Presidente do Conselho de 
Administração: 

a) Dirigir a preparação das sessões do Conselho de 
Administração;

b) Convocar e presidir as sessões e zelar pela execução das 
suas deliberações;

c) Informar ao Conselho de Administração sobre o 
cumprimento das suas deliberações;

d) Informar, periodicamente, ao Ministro sobre o 
funcionamento e desempenho da ANE.

2. Compete, especificamente, ao Presidente do Conselho de 
Administração:

a) Informar periodicamente ao Ministro, sobre o grau 
de execução das deliberações do Conselho de 
Administração;

b) Informar ao Conselho de Administração sobre 
eventual saída em missão de serviço de qualquer dos 
membros;

c) Submeter ao Ministro o seu plano de deslocações em 
missão de serviço para dentro e fora do país e informar 
aos membros do Conselho de Administração;

d) Apresentar ao Ministro e aos membros do Conselho 
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de Administração relatório das suas deslocações em 
serviço;

e)  Participar em qualquer reunião de interesse do sector 
de estradas dentro e fora do país sempre que a sua 
presença julgar se pertinente. 

ARTIGO 8

Direitos e deveres, dos membros do Conselho de Administração

1. Constituem direitos dos membros do Conselho de 
Administração:

a)  Part ic ipar  nas act ividades do Conselho de 
Administração; 

b) Votar os assuntos submetidos a deliberação do Conselho 
de Administração e fundamentar em caso de votar 
contra e/ou de vencido, de modo a permitir que a 
mesma seja registada em acta;

c) Propor o adiamento da discussão de um determinado 
ponto agendado para a sessão, quando concluir que a 
matéria exige consulta ao sector que representa; 

d) Ter acesso a toda a informação necessária e relevante 
para executar eficazmente as suas funções;

e) Expressar nos debates, os seus pontos de vista e do sector 
que representa.

2. São deveres dos membros do Conselho de Administração;

a) Assistir as sessões ordinárias, extraordinárias e restritas 
do Conselho de Administração com pontualidade e 
assiduidade;

b) Justificar, por escrito, ao Presidente do Conselho de 
Administração as ausências e impedimentos; 

c) Consultar o sector que representam quando se tratar de 
assuntos cujas decisões podem afectar o respectivo 
sector; 

d) Manter informadas as instituições que representam 
sobre as actividades desenvolvidas pelo Conselho de 
Administração;

e) Manter confidencialidade e sigilo sobre as matérias 
abordadas e deliberações tomadas pelo Conselho de 
Administração;

f) Vincular-se a todas as deliberações validamente tomadas 
pelo Conselho de Administração.

ARTIGO 9

Secretário do Conselho de Administração

1. O Secretário do Conselho de Administração tem as seguintes 
funções:

a) Triar e tramitar expediente de e para o Conselho de 
Administração;

b) Prestar assistência ao Conselho de Administração nas 
tarefas que lhe estejam confiadas;

c) Coordenar o apoio logístico e protocolar do Conselho 
de Administração;

d) Coordenar e administrar o fluxo de informação entre o 
Presidente do Conselho de Administração, Vogais, o 
Órgão Executivo e vice-versa;

e) Preparar e secretariar as sessões do Conselho de 
Administração;

f) Elaborar e manter actualizado o arquivo das actas e 
deliberações do Conselho de Administração;

g) Gerir e manter actualizado o arquivo do Conselho de 
Administração.

2. O Secretário do Conselho de Administração é nomeado pelo 

Conselho de Administração de entre os funcionários da ANE, 
mediante apresentação de três propostas pelo Director-Geral.

3. O Secretário do Conselho de Administração desempenha 
as suas funções em regime de exclusividade.

SECÇÃO II

Do órgão Executivo

SUbSECÇÃO I

Do Director-Geral

ARTIGO 10

Competências do Director-Geral

Compete ao Director-Geral:

a) Dirigir e coordenar a realização das actividades à 
responsabilidade dos órgãos da ANE;

b) Representar a ANE em juízo e fora dele;
c) Praticar actos de gestão de recursos humanos;
d) Estabelecer a ligação entre os órgãos executivos da ANE 

e o Conselho de Administração;
e) Estabelecer a ligação entre os órgãos executivos da ANE 

e o Ministro;
f) Informar regularmente o Conselho de Administração 

sobre o funcionamento e desempenho da ANE e sobre 
as decisões e orientações da tutela;

g) Apresentar ao Conselho de Administração relatórios 
e informações sobre as actividades dos órgãos 
executivos da ANE, com os conteúdos e nos prazos 
por este estabelecidos;

h) Zelar pelo cumprimento das leis, regulamentos e 
instruções em vigor;

i) Assessorar o Conselho de Administração da ANE, sempre 
que este solicitar; 

j) Assinar todos os actos e/ou contratos que vinculam a 
ANE; incluindo acordos de parcerias e memorandos 
de entendimento;

k) Submeter à apreciação e aprovação do Conselho de 
Administração as propostas dos Planos anuais, e 
cronogramas de actividades bem como os relatórios 
periódicos de desempenho do Órgão Executivo;

l) Delegar poderes específicos de representação aos 
Delegados Provinciais;

m) Submeter à aprovação do Conselho de Administração 
a proposta de nomeação dos Directores Executivos e 
Delegados Provinciais da ANE;

n) Nomear os Chefes de Departamentoeos e de 
Repartição; 

o) Aprovar o plano anual de viagens e de férias dos 
Directores Executivos;

p) Aprovar o plano anual de férias e de viagens dos 
Delegados Provinciais ouvido o Director Provincial 
que superintende a área das obras públicas; 

q) Avaliar o desempenho dos Directores Executivos e, 
Chefes de Departamento a ele subordinados; 

r) Avaliar o desempenho dos Delegados Provinciais 
mediante parecer do Director Provincial da área que 
superintende as obras públicas

s) Prestar informação pública sobre a ANE suas realizações, 
políticas e projectos;

t) Autorizar a realização de obras e contruções e ainda o 
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exercício de actividades nas zonas de protecção parcial 
confinantes com as estradas, nos termos da legislação 
em vigor;

u) Agendar as matérias sujeitas a apreciação dos Conselhos 
de Direcção e Técnico.

ARTIGO 11

Órgãos de Consulta do Director-Geral

São órgãos de consulta do Director-Geral:

a) Conselho de Direcção que pode ser restrito ou 
alargado;

b) Conselho Técnico.

ARTIGO 12

Funções do Conselho de Direcção

1. O Conselho de Direcção tem as seguintes funções:

a) Controlar o grau de realização das decisões tomadas pelos 
Órgãos Deliberativo e Executivo; 

b) Avaliar os níveis de execução das principais actividades 
da ANE; 

c) Apreciar outras matérias que venham a ser indicadas 
pelo Director-Geral ou sugeridas por qualquer um dos 
Directores Executivos.

2 O Conselho de Direcção quando alargado tem como 
funções:

a) Avaliar o desempenho da ANE no ano anterior ao da 
sua realização;

b) Apreciar o plano de actividades e programas de acção 
do ano em curso;

c) Analisar as linhas de força para a elaboração do Plano e 
de Programas para o ano seguinte;

d) Apreciar outras matérias de interesse a prossecução dos 
objectivos da ANE.

ARTIGO 13

Composição e Funcionamento do Conselho de Direcção

1. O Conselho de Direcção quando restrito é constituído pelo 
Director-Geral que a ele preside e pelos Directores Executivos.

2. O Director-Geral poderá convidar para as sessões do 
Conselho de Direcção outros quadros da ANE.

3. O Conselho de Direcção reúne-se, ordinariamente, uma vez 
por semana e extraordinariamente sempre que convocado pelo 
Director-Geral.

4. O Conselho de Direcção quando alargado é constituído 
pelo Director-Geral, que a ele preside, Directores Executivos, 
Delegados Provinciais, Chefes de Departamentos Central, chefes 
do Departamento e Repartições autónomas outros quadros do 
Sector de Estradas e representantes de instituições com interesse 
no sector.

5. O Conselho de Direcção alargado reúne-se pelo menos uma 
vez por ano.

 ARTIGO 14

Função do Conselho Técnico

O Conselho Técnico é o órgão de natureza eminentemente 
técnica que tem por função analisar e dar parecer sobre assuntos 
de carácter estritamente técnico ligados à actividade da ANE.

ARTIGO 15

Composição e Funcionamento do Conselho Técnico

1. O Conselho Técnico é constituído pelo Director-Geral que 
a ele preside, Directores Executivos, Chefes dos Departamentos 
da área que se propõe analisar e técnicos a serem indicados pelo 
Director-Geral.

2. O Director-Geral pode convidar personalidades e ou 
especialistas de reconhecida competência a participarem nas 
secções do Conselho Técnico tendo em conta a natureza das 
matérias.

3. As matérias ou questões submetidas à apreciação do 
Conselho Técnico são decididas pelo Director-Geral.

4. O Conselho Técnico reúne-se ordinariamente uma vez por 
mês e, extraordinariamente sempre que necessário desde que 
convocado pelo Director-Geral.

 SUbSECÇÃO II

Direcções Executivas e órgãos Complementares 

ARTIGO 16

Direcções Executivas

As Direcções Executivas da ANE são as seguintes:

a) Direcção de Planificação;
b) Direcção de Projectos;
c) Direcção de Manutenção;
d) Direcção de Administração e Finanças.

ARTIGO 17

Departamento Jurídico

Para assessorar e complementar as actividades dos órgãos da 
ANE é criado o Departamento jurídico.

SUbSECÇÃO III

Estruturação e Funções das Direcções Executivas e órgãos 
complementares

ARTIGO 18

Estrutura Orgânica da Direcção de Planificação

1. A Direcção de Planificação compreende os seguintes 
Departamentos e Repartição:

a) Departamento de Gestão da Rede de Estradas;
b) Departamento de Plano e Orçamento;
c) Departamento de Execução do Plano;
d) Repartição de Cooperação.

2. Os Departamentos e Repartição acima indicados são 
dirigidos por chefes nomeados pelo Director-Geral.

ARTIGO 19

Funções da Direcção de Planificação

1. A Direcção de Planificação tem as seguintes funções:

a) Planificar as necessidades e exigências da rede de estradas 
em termos de construção, reabilitação e manutenção;

b) Proceder à recolha e análise de dados estatísticos 
referentes ao estado das estradas classificadas incluindo 
condições de transitabilidade e tráfego;

c) Manter actualizado o cadastro de estradas e 
emitir informações periódicas sobre as estradas 
classificadas;
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d) Coordenar os processos de elaboração dos planos 
orçamentos, balanços anuais da ANE e proceder à sua 
compilação e harmonização;

e) Manter actualizado o cadastro de projectos e garantir a 
gestão dos respectivos processos de execução;

f) Propor a reclassificação de estradas em conformidade com 
o contexto sócio económico prevalecente no país;

g) Organizar e gerir os processos de cooperação da ANE;
h) Propor planos de formação profissional da Direcção;
i) Zelar pela planificação estratégica da rede de estradas;
l) Gerir a equipe de especialistas ao serviço da 

Direcção assegurando a respectiva  transferência de 
tecnologias;

m) Apresentar o cronograma das acções planificadas;
n) Controlar a execução do plano da Direcção,
o) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 

pelo Director-Geral.

2. A Direcção de Planificação é dirigida por um Director 
Executivo nomeado pelo Conselho de Administração sob proposta 
do Director-Geral.

ARTIGO 20

Competências do Director de Planificação

Compete ao Director de Planificação:

a) Dirigir as actividades da Direcção de Planificação da 
ANE na linha geral da política global definida pelo 
Governo;

b) Submeter à apreciação superior os planos anuais e 
plurianuais de actividades, bem como os respectivos 
relatórios de execução;

c) Executar políticas governamentais definidas para as áreas 
de actividade sob sua responsabilidade;

d) Coordenar a planificação das necessidades e exigências 
em termos de construção, reparação e manutenção da 
rede de estradas a curto, médio e longo prazo; 

e) Assegurar a recolha e análise de dados estatísticos 
referentes a inventários das estradas, condição das 
estradas, tráfego e pesos por eixo e actualização do 
respectivo cadastro;

f) Garantir a produção periódica de informações sobre a 
rede de estradas classificadas;

g) Coordenar a preparação dos planos, balanços e 
orçamentos anuais.

h) Zelar pela organização dos processos de cooperação 
internacional;

i) Coordenar a elaboração de novas propostas de classificação 
de estradas de acordo com a importância e interacção 
no contexto sócio-económico do País;

j) Gerir a equipe de especialistas ao serviço da direcção e 
assegurar a respectiva transferência de tecnologias; 

k) Gerir e administrar os recursos humanos, financeiros 
e materiais afectos a sua Direcção e propor o 
plano de desenvolvimento do pessoal sob sua 
responsabilidade;

l) Colaborar no controlo dos resultados na ANE, 
responsabilizando-se pelo alcance dos objectivos 
prosseguidos a nível da respectiva Direcção;

m) Avaliar o desempenho dos funcionários afectos à 
Direcção sob sua responsabilidade.

ARTIGO 21

Funções do Departamento de Gestão da Rede de Estradas

O Departamento de Gestão da Rede de Estradas tem as 
seguintes funções:

a) Planificar o desenvolvimento da rede de estradas de 
acordo com a política de estradas;

b) Garantir a elaboração de estudos através dos programas 
e sistemas de gestão existentes;

c) Elaborar especificações técnicas e preparação de 
documentos de concurso para serviços de consultoria 
necessários para a gestão da rede;

d) Elaborar estatísticas das condições das estradas e de 
tráfego;

e) Manter actualizado o cadastro de estradas classificadas, 
emitindo informação periódica sobre a rede 
nacional;

f) Elaborar base de dados da estrutura de pavimentos das 
estradas;

g) Garantir a elaboração de mapas rodoviários ilustrando 
os diversos cenários e intervenções nas obras de 
construção, reabilitação e manutenção de estradas e 
pontes;

h) Propor acções tendentes a promover o desenvolvimento 
da rede rodoviária nacional;

i) Controlar a execução das actividades planificadas;
j) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuidas 

pela Direcção.

 ARTIGO 22

Funções do Departamento de Plano e Orçamento

O Departamento de Plano e Orçamento tem as seguintes 
funções:

a) Propor e implementar metodologias de planificação 
e orçamentação na ANE tendo sempre presente as 
normas vigentes;

b) Propor metodologias e modelos de relatórios de balanço 
e de prestação de contas;

c) Propor matérias a incorporar nos Planos Quinquenais e 
Anuais do Governo;  

d) Manter um banco de dados sobre os processos de 
execução dos contratos de empreitada e de prestação 
de serviços;

e) Elaborar em coordenação com outras Direcções os planos 
e orçamentos anuais;

f) Elaborar em coordenação com outras Direcções relatórios 
de balanço e de prestação de contas da ANE;

g) Controlar a execução do orçamento;
h) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 

pela Direcção.
ARTIGO 23

Funções do Departamento de Execução do Plano

1. O Departamento de Execução do Plano tem as seguintes 
funções:

a) Implementar o plano de execução de obras, de aquisição 
de bens e serviços.

b) Gerir e executar os processos de aquisições de bens 
e serviços nos termos estabelecidos no Estatuto, no 
presente Regulamento e demais legislação aplicável;

c) Propor sistemas de gestão e de execução transparentes de 
contratação de fornecedores de bens e serviços;
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d) Coordenar, monitorar e harmonizar os processos para a 
contratação de bens e serviços de todas as entidades 
da ANE; 

e) Conceber e executar programas de desenvolvimento das 
técnicas de contratação de bens e serviços;

f) Inventariar e fazer o plano das necessidades de contratação 
de bens e serviços;

g) Prestar assistência aos Júris de avaliação de ofertas de 
bens e serviços na selecção da melhor oferta em termos 
quantitativos e qualitativos;

h) Criar, manter e actualizar o cadastro dos processos 
de contratação para aquisição pública de bens e 
serviços;

i) Criar e manter actualizado o sistema de avaliação de 
desempenho de terceiras entidades que fornecem bens 
e serviços a ANE;

j) Propor a institucionalização de sistemas de divulgação 
dos resultados, de solicitação de esclarecimento aos 
concorrentes, de comunicação da decisão de cancelar 
a adjudicação, assim como da notificação pública 
da adjudicação do objecto de concurso de bens e 
serviços;

k) Preparar os processos para o lançamento de concursos 
relativos a contratação de empreitadas de obras, 
fornecimento de bens e prestação de serviços;

l) Receber, processar as reclamações ou recursos interpostos, 
zelar pelo cumprimento dos procedimentos legais 
estabelecidos e propor à direcção as medidas 
correctivas necessárias;

m) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pela Direcção.

2. No exercicio das funções relativas a contratação de 
empreitadas de obras, fornecimento de bens e prestação de 
serviços, a Autoridade competente é o Director-Geral.

ARTIGO 24

Funções da Repartição de Cooperação

1. A Repartição de Cooperação tem as seguintes funções: 

a) Organizar a base de dados dos projectos de cooperação que 
envolvem a ANE ou requeiram a sua intervenção;

b) Organizar e acompanhar as negociações com 
parceiros;

c) Acompanhar e monitorar a implementação dos acordos 
de cooperação;

d) Efectuar o balanço e promover a análise periódica de 
implementação dos acordos, protocolos e memorandos 
de cooperação;

e) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pela Direcção.

2.  A Repartição de Cooperação subordina-se ao Director de 
Planificação.

ARTIGO 25

Estrutura Orgânica da Direcção de Projectos

A Direcção de Projectos compreende os seguintes 
Departamentos e Repartições:

a) O Departamento de Estudos e Projectos que integra:

i. A Repartição de Estradas;
ii. A Repartição de Pontes.

b) Departamento de Monitoria; 
c) Departamento de Administração de Contratos;
d) Repartição de Gestão de Concessões.

ARTIGO 26

Funções da Direcção de Projectos

1. A Direcção de Projectos tem as seguintes funções:

a) Elaborar e executar projectos de construção e reabilitação 
de estradas nacionais e pontes definidas no plano 
anual;

b) Monitorar a fiscalização das obras de estradas nacionais 
e pontes;

c) Desenvolver e divulgar padrões técnicos de construção 
e reabilitação das estradas e pontes;

d) Administrar os contratos de obras e de prestação de 
serviços;

e) Assegurar a realização do programa de melhoramento 
de estradas;

f) Gerir a equipa de especialistas ao serviço da Direcção, 
assegurando a respectiva transferência de tecnologia;

g) Propor o plano de formação profissional do pessoal da 
Direcção;

h) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pela Direcção.

2. A Direcção de Projectos é dirigida por um Director 
Executivo nomeado pelo Conselho de Administração sob proposta 
do Director-Geral.

ARTIGO 27

Competências do Director de Projectos

Compete ao Director de Projectos:

a) Dirigir as actividades da Direcção Executiva de Projectos 
na ANE na linha geral da política global definida pelo 
Governo;

b) Submeter à apreciação superior os planos anuais e 
plurianuais de actividades, bem como os respectivos 
relatórios de execução;

c) Executar políticas governamentais definidas para as áreas 
de actividade sob sua responsabilidade;

d) Coordenar a elaboração e execução de projectos de 
construção, melhoramento, reabilitação e manutenção 
periódica de estradas e pontes definidos no plano 
anual;

e) Zelar pela monitoria e fiscalização das obras de estradas 
e pontes;

f) Assegurar o desenvolvimento e divulgação de padrões 
técnicos;

g) Assegurar a administração de contratos de obras e de 
prestação de serviços;

h) Gerir a equipe de especialistas ao serviço da direcção e 
assegurar a respectiva transferência de tecnologias; 

i) Gerir e administrar os recursos humanos, financeiros 
e materiais afectos a sua Direcção e propor o 
plano de desenvolvimento do pessoal sob sua 
responsabilidade;

j) Colaborar no controlo dos resultados na ANE, 
responsabilizando-se pelo alcance dos objectivos 
prosseguidos a nível da respectiva Direcção;

k) Avaliar o desempenho dos funcionários afectos à 
Direcção sob sua responsabilidade. 
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ARTIGO 28

Funções do Departamento de Estudos e Projectos

O Departamento de Estudos e Projectos tem as seguintes 
funções:

a) Elaborar especificações técnicas para a preparação 
de documentos de concurso para empreitadas de 
construção, reabilitação e melhoramento de estradas 
e pontes;

b) Elaborar projectos e estudos específicos de estradas e 
pontes; 

c) Participar nos processos de elaboração dos projectos de 
engenharia de acordo com as especificações e padrões 
vigentes e dentro dos prazos contratuais;

d) Desenvolver, divulgar e assegurar a implementação 
dos padrões e especificações técnicas de construção, 
reabilitação e melhoramento de estradas e pontes;

e) Assegurar as inspecções das entregas provisórias e 
definitivas das obras em coordenação com todas as 
partes intervenientes no processo; 

f) Participar nos processos de contratação de serviços 
de consultoria para a elaboração de projectos de 
construção, reabilitação, melhoramento de estradas 
e pontes;

g) Acompanhar a investigação dos materiais e sua aplicação 
em troços experimentais;

h) Promover acções tendentes a garantir a preservação e 
conservação ambiental

i) Realizar estudos e trabalhos de investigação em matéria 
de estradas e pontes;

j) Promover a investigação de materiais e de novos produtos 
para estabilização química e melhoria da qualidade 
dos materiais;

l) Produzir normas e especificações técnicas sobre 
construção, manutenção, reabilitação e conservação 
de estradas;

m) Criar e manter actualizado o banco de dados sobre a 
localização e qualidade dos materiais existentes nas 
câmaras de empréstimos e pedreiras ao longo do 
país;

n) Emitir pareceres técnicos na área de materiais e processos 
de construção

0) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pela Direcção.

 ARTIGO 29

Funções da Repartição de Estradas

A Repartição de Estradas tem as seguintes funções:

a) Garantir a elaboração dos projectos de engenharia para 
estradas de conformidade com as especificações 
vigentes;

b) Elaborar termos de referência e especificações técnicas 
para a contratação de serviços de consultoria e de 
empreitada destinadas a construção reabilitação e 
manutenção de estradas;

c) Propor as especificações de construção, reabilitação e 
manutenção periódica das estradas; 

d) Criar e gerir a base de dados de estradas bem como dos 
preços de construção e de serviços;

e) Monitorar projectos e obras de construção, reabilitação 
e manutenção das estradas;

f) Realizar acções de pesquisa e de investigação aplicada, 
visando a melhoria das técnicas de construção e 
manutenção de estradas.

ARTIGO 30

Funções da Repartição de Pontes

A Repartição de Pontes tem as seguintes funções:

a) Garantir a elaboração dos projectos de engenharia para 
pontes, viadutos e obras hidráulicas de conformidade 
com as especificações vigentes;

b) Colaborar na preparação dos documentos de concursos 
para a contratação de serviços de consultoria e de 
empreitada destinadas a construção reabilitação e 
manutenção de pontes, viadutos e obras hidráulicas;

c) Propor as especificações de construção, reabilitação e 
manutenção periódica das pontes, viadutos e obras 
hidráulicas; 

d) Criar e gerir a base de dados de pontes, viadutos e obras 
hidráulicas bem como dos preços de construção e de 
serviços;

e) Monitorar projectos e obras de construção, reabilitação e 
manutenção das pontes, viadutos e obras hidráulicas;

f) Realizar acções de pesquisa e de investigação aplicada, 
visando a melhoria das técnicas de construção e 
manutenção de pontes, viadutos e obras hidráulicas;

g) Conceber, gerir e manter actualizado, em coordenação 
com o Departamento de Gestão da Rede, o banco de 
dados de todas as pontes, viadutos e obras hidráulicas 
de Moçambique e propor um programa de conservação 
e reabilitação;

h) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pela Direcção.

ARTIGO 31

Funções da Repartição de Gestão das Concessões

1. A Repartição de Gestão das Concessões tem as seguintes 
funções:

a) Realizar acções de pesquisa visando a identificação de 
estradas e pontes com potencial para a concessão;

b) Propor a modalidade de contrato de concessão;
c) Analisar as propostas de concessão de estradas e pontes 

submetidas pelos parceiros privados;
d) Emitir pareceres em torno dos relatórios mensais 

submetidos pelos concessionários;
e) Informar, propor e recomendar acções relacionadas com 

a concessão;
f) Zelar pela administração e gestão dos contratos de 

concessão;
g) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 

pela Direcção.
2. A Repartição de Gestão das concessões subordina-se ao 

Director de Projectos.
ARTIGO 32

Funções do Departamento de Administração de Contratos

O Departamento de Administração de Contratos tem as 
seguintes funções:

a) Gerir e controlar os processos de execução das obras de 
construção reabilitação e melhoramento de estradas;

b) Emitir autos de consignação e os avisos sobre o início 
das obras;
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c) Acompanhar os processos de licitação para fiscais e 
empreiteiros;

d) Fazer a apresentação e entrega oficial do local da obra 
ao fiscal e ao empreiteiro, em coordenação com as 
autoridades governamentais locais;

e) Verificar e decidir sobre os certificados interinos de 
pagamento, atendendo às especificações e fases 
contratuais e os desembolsos previstos;

f) Emitir pareceres em torno dos relatórios mensais sobre 
o progresso das obras e notificar o fiscal, por escrito, 
sempre que haja desvios a corrigir;

g) Preparar informação periódica sobre o decurso e o estágio 
de execução das obras e remetê-la a todas as partes 
interessadas; 

h) Analisar e submeter à aprovação do Director de Projectos 
as propostas de reclamação, ordens de variação e 
adendas;

i) Acompanhar a investigação dos materiais e sua aplicação 
em troços experimentais;

j) Assegurar o envio de contrapartes à todas as obras e 
garantir a sua permanente assistência;

k) Fazer a gestão de custos parciais e totais dos contratos;
l) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 

pela direcção.

ARTIGO 33

Departamento de Monitoria

O Departamento de Monitoria tem as seguintes funções:

a) Monitorar as obras em curso através da inspecção 
regular,

b) Monitorar os processos construtivos desde a fase do 
Projecto de Engenharia até a execução da obra bem 
como o seu comportamento durante o período de 
garantia;

c) Intervir junto dos laboratorios de engenharia nas matérias 
respeitantes ao controle de qualidade.

d) Monitorar técnico e administrativamente os processos 
de licitação;

e) Monitorar técnicamente os projectos de engenharia 
e execução de obras de modo a determinar a sua 
qualidade, em conformidade com o plano de controlo 
de qualidade;

f) Recomendar medidas correctivas e monitorar as 
correcções de acordo com as decisões tomadas;

g) Monitorar a implementação das medidas e recomendações 
da auditoria;

h)Apresentar relatórios de actividade devidamente 
circunstanciados e fundamentados;

i) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pela Direcção.

ARTIGO 34

Estrutura Orgânica da Direcção de Manutenção

A Direcção de Manutenção compreende os seguintes 
Departamentos e Repartição:

a) Departamento de Gestão da Manutenção;
b) Departamento de Segurança Rodoviária;
c) Repartição de Assessoria aos Órgãos Locais.

ARTIGO 35

Funções da Direcção de Manutenção

A Direcção de Manutenção tem as seguintes funções:

a) Desenvolver e divulgar padrões técnicos de manutenção 
periódica e de rotina das estradas;

b) Desenvolver, em pareceria com outras entidades 
interessadas na matéria, sistemas de segurança 
rodoviária e a respectiva gestão;

c) Gerir e administrar os serviços de básculas e outros de 
controlo de cargas e de segurança rodoviária;

d) Desenvolver e implementar em coordenação com 
outras Direcções, Delegações Provinciais, Governos 
Provinciais, programas de manutenção de estradas 
e pontes que assegurem a preservação e protecção 
de investimentos realizados na rede de estradas 
classificadas;

e) Assegurar a manutenção das estradas classificadas de 
acordo com as normas estabelecidas;

f) Gerir a equipe de especialistas ao serviço da Direcção, 
assegurando a respectiva transferência de tecnologia;

g) Propor o plano de formação profissional do pessoal da 
Direcção;

h) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pelo Director-Geral. 

2. A Direcção de Manutenção é dirigida por um Director 
Executivo nomeado pelo Conselho de Administração sob proposta 
do Director-Geral.

ARTIGO 36

Competências do Director de Manutenção

Compete ao Director de Manutenção: 

a) Dirigir as actividades da Direcção de Manutenção da 
ANE na linha geral da política global definida pelo 
Governo;

b) Submeter à apreciação superior os planos anuais e 
plurianuais de actividades, bem como os respectivos 
relatórios de execução;

c) Executar políticas governamentais definidas para as áreas 
de actividade sob sua responsabilidade;

d) Assegurar a protecção de investimentos realizados na 
rede de estradas classificadas através da realização de 
programas de manutenção de acordo com as normas 
estabelecidas pela ANE;

e) Garantir a ligação com as delegações provinciais, 
assegurando o cumprimento anual das suas funções;

f) Coordenar o sistema de segurança rodoviária e a sua 
gestão em parceria com outras entidades interessadas 
na matéria;

g) Assegurar a gestão e administração dos serviços de 
básculas e outros sistemas de controlo de carga;

h) Gerir a equipe de especialistas ao serviço da direcção e 
assegurar a respectiva transferência de tecnologias; 

i) Gerir e administrar os recursos humanos, financeiros 
e materiais da sua direcção e propor o plano de 
desenvolvimento do pessoal sob sua responsa-
bilidade;

j) Colaborar no controlo dos resultados na ANE, 
responsabilizando-se pelo alcance dos objectivos 
prosseguidos a nível da respectiva direcção;

k) Avaliar o desempenho dos funcionários afectos à direcção 
sob sua responsabilidade.
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ARTIGO 37

Funções do Departamento de Gestão da Manutenção

O Departamento de Gestão da Manutenção tem as seguintes 
funções:

a) Gerir o sistema de informação sobre a execução dos 
programas de nível provincial;

b) Elaborar, disseminar e fazer observar as especificações 
técnicas e normas para a manutenção de estradas;

c) Elaborar programas e orçamentos de manutenção 
de rotina e periódica de estradas, com base nas 
informações fornecidas pelas províncias; 

d) Monitorar e relatar sobre a execução dos programas 
de manutenção de rotina e periódica realizada pelas 
Delegações Provinciais;

e) Manter um banco de dados sobre os custos unitários de 
manutenção de rotina e periódica;

f) Assegurar a elaboração dos projectos de engenharia em 
conformidade com as especificações vigentes;

g) Colaborar na preparação dos documentos dos concursos 
para a contratação de serviços de consultoria e de 
empreitada destinada a manutenção periódica e de 
rotina de estradas;

h) Assegurar a execução dos contratos de manutenção 
periódica de estradas;

i) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pela Direcção.

ARTIGO 38

Funções do Departamento de Segurança Rodoviária

O Departamento de Segurança Rodoviária tem as seguintes 
funções:

a) Elaborar e disseminar especificações técnicas e normas 
para a segurança rodoviária incluindo a sinalização 
vertical e horizontal;

b) Elaborar e disseminar procedimentos para o uso da zona 
de protecção parcial destinada à estrada; 

c) Criar e gerir sistemas de controlo de cargas ao longo 
das rodovias;

d) Gerir os processos de autorização para a circulação de 
veículos anormais de cargas indivisíveis e excedentes 
em peso ou dimensões;

e) Assegurar o cumprimento da legislação em vigor 
referente ao uso da rede rodoviária classificada e da 
zona de protecção parcial destinada à estrada; 

f) Preparar, executar e monitorar os programas de sinalização 
rodoviária e de conservação e operacionalização 
das básculas em coordenação com as Delegações 
Provinciais;

g) Elaborar especificações técnicas e preparar documentos 
de concurso para contratação de obras e serviços 
relacionados com a segurança rodoviária;

h) Participar nos programas e actividades de Segurança 
Rodoviária desenvolvidas pelos parceiros da ANE;

i) Elaborar, disseminar e fazer observar as especificações 
técnicas e normas para a manutenção, conservação e 
operacionalização das básculas; 

j) Manter actualizado o banco de dados sobre o estado 
técnico e de operacionalidade das básculas;

k) Manter actualizado o banco de dados sobre acções de 
controlo de carga;

l) Manter actualizado o banco de dados sobre acidentes 
de viação;

m) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pela Direcção.

ARTIGO 39

Função da Repartição de assessoria aos Órgãos Locais

1. A Repartição de Assessoria aos Órgãos Locais tem as 
seguintes funções:

a) Assessorar os Órgãos Locais na gestão de estradas sob 
sua jurisdição;

b) Assessorar Órgãos Locais nos processos de planificação, 
contratação de serviços e obras de construção, 
reabilitação, sinalização e manutenção de estradas 
sob sua jurisdição; 

c) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pela Direcção. 

2. A Repartição de Assessoria aos Órgãos Locais subordina-se 
ao Director de Manutenção.

ARTIGO 40

Estrutura Orgânica da Direcção de Administração e Finanças

A Direcção de Administração e Finanças compreende os 
seguintes Departamentos e Repartições: 

a) Departamento de Recursos Humanos;
b) Departamento de Património;
c) Departamento de Finanças;
d) Repartição de Gestão Documental;
e) Repartição de Tecnologias de Informação.

ARTIGO 41

Funções da Direcção de Administração e Finanças

1. A Direcção de Administração e Finanças tem as seguintes 
funções:

a) Criar e fazer cumprir sistemas de gestão e de administração 
dos recursos humanos, financeiros, patrimoniais e 
informáticos da ANE;

b) Criar e gerir o sistema de avaliação do desempenho 
dos trabalhadores da ANE baseado em critérios 
objectivos;

c) Participar nos processos de elaboração dos orçamentos 
anuais de funcionamento e de investimento;

d) Monitorar e elaborar relatórios de execução financeira dos 
orçamentos de funcionamento e de investimentos;

e) Desenvolver iniciativas de prevenção e combate as 
Infecções de Transmissão Sexual, e HIV/SIDA, 
e estabelecer o equilíbrio do género nas vertentes 
profissional, social, cultural e económica;

f) Coordenar e monitorar as acções de gestão dos especialistas 
ao serviço da ANE estabelecendo mecanismos 
que garantam a transferência de tecnologias para a 
capacitação institucional;

g) Criar e implementar estratégia de formação técnico-
profissional do pessoal da ANE consubstanciado 
em planos anuais de cursos e acções de capacitação 
diversas;

h) Gerir o sistema de comunicação de e para a ANE, 
incluindo o fluxo de correspondência e a organização 
do arquivo geral;

i) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas pelo 
Director-Geral.
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2. A Direcção de Administração e Finanças é dirigida por um 
Director Executivo nomeado pelo Conselho de Administração 
sob proposta do Director-Geral.

ARTIGO 42

Competências do Director de Admininistração e Finanças

Compete ao Director de Admininistração e Finanças:

a) Dirigir as actividades da Direcção de Administração 
e Finanças da ANE na linha geral da política global 
definida pelo Governo;

b) Submeter à apreciação superior os planos anuais e 
plurianuais de actividades, bem como os respectivos 
relatórios de execução;

c) Executar políticas governamentais definidas para as áreas 
de actividade sob sua responsabilidade;

d) Coordenar na elaboração e execução dos orçamentos e 
apresentação dos respectivos relatórios de contas;

e) Assegurar a gestão financeira, bem como a execução 
e controlo do orçamento de funcionamento e de 
investimento;

f) Assegurar a organização e actualização dos inventários 
e bens patrimoniais sob gestão da ANE, bem como a 
sua conservação; 

g) Assegurar e coordenar a gestão de recursos humanos, 
materiais e financeiros da ANE, em geral e da sua 
Direcção em particular;

h) Coordenar a elaboração e implementação do plano anual 
de desenvolvimento de recursos humanos da ANE; 

i) Assegurar a criação de mecanismos eficazes para a 
transferência de tecnologias dos especialistas ao 
serviço da ANE e gerir a equipe de especialistas ao 
serviço da Direcção; 

j) Assegurar a realização de tarefas inerentes a recepção, 
classificação, registo e distribuição do expediente, 
bem como a organização e manutenção do arquivo 
geral da instituição;

k) Colaborar no controlo dos resultados na ANE, 
responsabilizando-se pelo alcance dos objectivos 
prosseguidos a nível da respectiva Direcção;

l) Avaliar o desempenho dos funcionários afectos à Direcção 
sob sua responsabilidade e promover a avaliação dos 
demais funcionários.

ARTIGO 43

Funções do Departamento de Recursos Humanos

O Departamento de Recursos Humanos tem as seguintes 
funções:

a) Gerir e administrar os recursos humanos nos termos 
estabelecidos no Estatuto, no presente Regulamento 
e demais legislação aplicável;

b) Elaborar os planos de actividade de recursos humanos 
e monitorar a sua execução;

c) Elaborar termos de referência e preparação de documentos 
de concursos para a contratação de serviços de 
consultoria necessários ao Departamento;

d) Elaborar a proposta anual do fundo de salários e efectuar 
a sua gestão;

e) Garantir a assistência social, médica e medicamentosa 
dos funcionários;

f) Desenvolver iniciativas de prevenção e combate as 
Infecções de Transmissão Sexual e HIV/SIDA, 

g) Prestar assistência aos funcionários da ANE vivendo 
com HIV/SIDA;

h) Desenvolver acções tendentes a estabelecer o equilíbrio 
do género nas vertentes profissional, social, cultural 
e económica;

i) Conceber e executar programas de desenvolvimento de 
Recursos Humanos;

j) Propor sistemas de gestão e Administração dos Recursos 
Humanos;

k) Assistir na obtenção de passagens aéreas, na aquisição de 
vistos para funcionários e entidades contratadas pela 
ANE, para viagens em missão de serviço;

l) Assistir na organização de eventos e recepção de 
visitantes;

m) Aplicar e fazer aplicar a legislação laboral em vigor;
n) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 

pela Direcção.

ARTIGO 44

Funções do Departamento de Património

O Departamento de Património tem as seguintes funções:

a) Gerir e administrar os bens e recursos patrimoniais 
nos termos estabelecidos no Estatuto, no presente 
Regulamento e demais legislação aplicável;

b) Gerir os planos de actividade do departamento;
c) Elaborar especificações técnicas e preparar documentos 

de concurso para contratação de bens e serviços;
d) Elaborar a proposta anual do orçamento necessário para 

a gestão do património;
e) Conceber e executar programas de desenvolvimento 

patrimonial;
f) Aplicar e fazer aplicar a legislação vigente sobre o uso e 

conservação do património;
g) Propor um sistema de gestão transparente dos bens 

patrimoniais;
h) Propor nos termos da legislação em vigor, o abate dos 

bens móveis;
i) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 

pela Direcção.

ARTIGO 45

Funções do Departamento de Finanças

O Departamento de Finanças tem as seguintes funções:

a) Gerir e administrar os recursos financeiros da ANE 
nos termos estabelecidos no Estatuto, no presente 
Regulamento e demais legislação aplicável;

b) Elaborar os planos de actividade do departamento;
c) Monitorar os processos de orçamentação;
d) Conceber e executar programas de desenvolvimento 

das técnicas de administração e de escrituração 
comercial;

e) Propor e implementar um sistema de administração e de 
gestão financeira;

f) Elaborar termos de referência e preparar os documentos 
dos concursos para a contratação de serviços de 
consultoria necessários ao Departamento; 



116 I SÉRIE — NÚMERO 7

g) Organizar e manter actualizado o ficheiro de assinaturas 
autorizadas, bem como os processos administrativos, 
nos prazos previstos por lei;

h) Verificar e certificar as reconciliações bancárias e de 
contas correntes com terceiros; bem como a folha de 
vencimentos;

i) Implementar práticas de gestão financeira e de 
contabilidade compatíveis com os princípios, padrões 
e procedimentos de contabilidade do Sistema de 
Administração Pública Nacional;

j) Elaborar e implementar planos de tesouraria e 
garantir disponibilidade financeira para efectuar 
pagamentos devidos de acordo com os planos e prazos 
estabelecidos;

k) Efectuar e manter sob sua guarda, durante o prazo 
estabelecido pela administração financeira do estado, 
o arquivo sistemático da documentação comprovativa 
dos lançamentos contabilizados;

l) Preparar o orçamento de funcionamento e coordenar 
com a Direcção de Planificação na elaboração dos 
planos financeiros dos projectos e programas de 
Investimento;

m) Analisar, harmonizar e consolidar os planos financeiros 
anuais da ANE a todos os níveis;

n) Supervisar as actividades contabilísticas da ANE, 
propondo normas e procedimentos;

o) Harmonizar os processos de elaboração dos relatórios 
de execução dos Orçamentos de Funcionamento e de 
Investimento da ANE;

p) Registar, escriturar e manter actualizada a execução 
física e financeira dos acordos financeiros firmados 
pela ANE e por terceiras entidades, desde que esteja 
previsto o seu envolvimento directo ou indirecto nos 
processos de execução;

q) Classificar e registar os actos e factos relativos à execução 
das receitas e despesas orçamentais da ANE;

r) Preparar os processos e as respectivas requisições 
de fundos de reembolso de assistência médica 
medicamentosa;

s) Colaborar com o Fundo de Estradas na elaboração dos 
relatórios financeiros no âmbito dos programas de 
estradas aprovados;

t) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pela Direcção.

ARTIGO 46

Funções da Repartição de Gestão Documental

1. A Repartição de Gestão Documental tem as seguintes 
funções:

a) Executar os processos de gestão documental nos termos 
estabelecidos no Estatuto, no presente Regulamento e 
demais legislação aplicável;

b) Investigar e implementar tecnologias modernas de gestão 
documental; 

c) Criar e manter actualizado o cadastro documental da 
ANE;

d) Produzir manuais para orientar os usuários na busca e 
localização da documentação que pretendem obter;

e) Proceder ao registo de entradas e saídas de documentos 
e verificar o estado de conservação dos documentos 
devolvidos;

f) Classificar, conferir, e ordenar os documentos no arquivo 
e informar regularmente sobre o material arquivado;

g) Prestar assistência técnica aos arquivos sectoriais com 
vista a classificar os documentos existentes, identificar 
e transferir para o arquivo geral os que assim o 
requererem;

h) Propor sistemas de gestão de arquivos e organizar 
ficheiros e catálogos respectivos para facilitar a 
localização da documentação;

i) Elaborar termos de referência e preparar documentos de 
concurso para a contratação de serviços de consultoria 
necessários à Repartição;

j) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pela Direcção.

2. Na vertente de Comunicação e Imagem a Repartição de 
Gestão de Documentos tem as seguintes funções:

a) Assistir o órgão executivo em matéria de relacionamento 
com órgãos de comunicação social;

b) Propor e implementar políticas de comunicação; 
c) Promover a imagem da ANE perante funcionários, 

terceiras entidades com interesse nas estradas e o 
público em geral;

d) Preparar e organizar a informação referente a ANE a 
circular pelos órgãos de comunicação social; e

e) Realizar outras atribuições e funções afins que lhe forem 
atribuídas pelo Director-Geral e outros órgãos.

3. A Repartição de Gestão Documental subordina-se ao 
Director de Administração e Finanças. 

ARTIGO 47

Função da Repartição de Tecnologias de Informação

1. A Repartição de Tecnologias de Informação tem as seguintes 
funções: 

a) Gerir e administrar os recursos informáticos nos termos 
estabelecidos no Estatuto, no presente Regulamento e 
demais legislação aplicável;

b) Elaborar os planos de actividade da Repartição;
c) Elaborar a proposta anual do orçamento necessário para 

a gestão do sistema informático;
d) Elaborar especificações técnicas e preparar documentos 

de concurso para contratação de bens e serviços 
relacionados com o equipamento informático e 
recursos tecnológicos;

e) Conceber e executar programas de desenvolvimento das 
tecnologias de informação;

f) Aplicar e fazer aplicar a legislação sobre o uso e 
conservação dos sistemas informáticos em vigor;

g) Gerir e administrar os equipamentos informáticos e 
garantir a sua operacionalidade;

h) Criar e manter actualizado o banco de dados sobre 
equipamentos informáticos propriedade da ANE;

i) Conceber e propor sistemas de gestão transparente dos 
equipamentos informáticos com critérios claros de 
afectação, utilização, conservação, manutenção, as 
responsabilidades dos utentes e condições de abate;

j) Estabelecer e fazer cumprir regras de utilização, 
manutenção e conservação dos equipamentos 
informáticos; 

k) Garantir regularmente a observância de obrigações 
legais relacionadas com posse de equipamentos 
informáticos;
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l) Produzir relatórios anuais circunstanciados sobre 
inventários dos equipamentos informáticos; 

m) Propor o abate dos equipamentos informáticos cujos 
custos de manutenção se apresentam insuportáveis ou 
que não são úteis para a instituição; 

n) Assegurar a instalação de componentes para o 
funcionamento da página da Internet da ANE ou 
programas a ela relacionados, assegurando a respectiva 
manutenção e actualização;

o) Conceber e implementar tecnologias que garantam a 
optimização e solução de problemas relacionados com 
a utilização da Internet e intranet;

p) Realizar pesquisas que contribuam para um bom 
desempenho dos servidores que hospedam a página 
da Internet da ANE;

q) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pela Direcção.

2. A Repartição de Tecnologias de Informação subordina-se 
ao Director de Administração e Finanças. 

ARTIGO 48

Funções do Departamento Jurídico

1. O Departamento Jurídico tem as seguintes funções:

a) Prestar assistência e assessoria jurídica aos órgãos da 
ANE, técnicos e funcionários em matérias de interesse 
da ANE;

b) Dar pareceres jurídicos sobre assuntos da e/ou 
relacionados com a ANE sempre que deles careçam 
para a devida tomada de decisões;

c) Acompanhar todos os processos de contencioso de que 
a ANE seja parte activa ou passiva;

d) Representar a ANE, sempre que mandatado, à título de 
patrono, em processos judiciais em que a mesma for 
parte; 

e) Propor instrumentos jurídicos que regulem a actividade 
da ANE, proceder o acompanhamento da sua 
implementação e propor a adequação da legislação 
vigente;

f) Proceder aos registos legais e mantê-los actualizados
g) Realizar outras funções afins que lhe forem atribuídas 

pelo Director-Geral .

2. O Departamento Jurídico subordina-se ao Director-Geral.

SUbSECÇÃO III

Das Delegações Provinciais

ARTIGO 49

Representação a nível local

1. Em todo o território nacional, a ANE está representada até 
ao nível da Província por Delegações Provinciais.

2. A Delegação Provincial é dirigida por um Delegado 
Provincial nomeado pelo Conselho de Administração, sob 
proposta do Director-Geral.

3. O Delegado Provincial de Maputo superintende igualmente 
as actividades afins da Cidade de Maputo. 

ARTIGO 50

Funções da Delegação Provincial

1. A Delegação Provincial da ANE tem as seguintes 
funções:

a) Representar a ANE a nível local;
b) Planificar e implementar programas provinciais de 

manutenção, reabilitação, construção, de estradas 
de nível local tendo em conta as recomendações da 
Comissão Provincial de Estradas e a disponibilidade 
de recursos financeiros e materiais;

c) Supervisar os trabalhos e serviços de construção, 
reabilitação, manutenção e de fiscalização de estradas 
e pontes geridos centralmente mas em execução no 
território provincial;

d) Efectuar a contagem de tráfego rodoviário e controlo 
de cargas; 

e) Criar e manter actualizado o cadastro das Estradas 
existentes na província com a indicação das respectivas 
condições de transitabilidade e de conservação;

f) Promover e garantir o funcionamento da Comissão 
Provincial de Estradas e secretariar as respectivas 
Sessões; 

g) Fazer a gestão administrativa e financeira dos fundos 
alocados;

h) Assessorar a Comissão Provincial de estradas e o 
Governo Provincial em matérias técnicas inerentes aos 
processos de reabilitação, manutenção e de fiscalização 
de estradas e pontes;

i) Apreender e remover os veículos ou objectos, cuja 
presença na estrada ou zonas confinantes seja 
susceptível de perturbar o tráfego normal e limitar a 
segurança no trânsito;

j) Ordenar a paralisação de construções feitas nas estradas 
ou nas zonas de protecção parcial destinada às estradas 
em violação da lei e requerer a demolição de qualquer 
outra construção ilegal; 

k) Impedir o parcelamento ou atalhoamento nas zonas de 
protecção parcial destinada às estradas classificadas

l) Prestar informação necessária aos utentes sobre 
as actividades de construção, reabilitação e 
manutenção periódica de estradas ou pontes de âmbito 
provincial; 

m) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas e 
mandatadas pela ANE Sede.

2. Mediante prévia autorização do Director-Geral, depois de 
ouvidos a Comissão Provincial de Estradas e o órgão local, a 
Delegação Provincial da ANE pode mandar:

a) Demarcar áreas de reservas para alargamento ou 
expansão de estradas; 

b) Demarcar estradas, implantando marcos e dividi-las em 
secções para efeitos de gestão;

c) Estabelecer, construir e manter facilidades nas estradas 
que demandam a província com vista a melhorar 
a segurança dos utentes, sem perturbar o meio 
ambiente; 

d) Limitar ou interditar o uso de uma determinada estrada, 
na íntegra ou parcialmente, por veículos ou por apenas 
uma determinada classe de veículos, com base em 
fundamentos técnicos justificados;

e) Encerrar ou desviar temporariamente uma determinada 
estrada devendo garantir a devida sinalização no 
local; 
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f) Autorizar a realização de obras, construções e outras 
actividades nas zonas de protecção parcial, mediante 
critérios a definir pelo Director-Geral.

3. O Delegado Provincial da ANE exerce as suas funções no 
âmbito da delegação de poderes. 

ARTIGO 51

Estrutura da Delegação Provincial

Na Delegação Provincial da ANE funcionam os seguintes 
departamentos: 

a) Departamento de Planificação Provincial;
b) Departamento Técnico Provincial; 
c)  Departamento de Administração e Finanças Provincial.

ARTIGO 52

Funções do Departamento de Planificação Provincial 

O Departamento de Planificação Provincial tem as seguintes 
funções:

a) Monitorar os processos de planificação e de orçamentação 
de acções de construção, manutenção e reabilitação de 
estradas e pontes na província;

b) Recolher e processar dados estatísticos sobre as estradas, 
pontes, informações sócios económicas, tráfego 
rodoviário ao nível da província;

c) Preparar e divulgar informação técnica sobre 
procedimentos, normas, projectos-tipo e inovações;

d) Identificar as necessidades de pesquisas a serem 
executadas com a participação da província;

e) Participar nas acções desenvolvidas pelos consultores, 
especialistas e técnicos que escalam a província em 
missão de serviço;

f) Coordenar com os Governos Distritais e Autarquias 
na elaboração dos seus planos e orçamentos sobre 
estradas e pontes, e prestar a assessoria técnica que 
lhe for solicitada;

g) Participar na preparação e actualização da estratégia 
provincial de estradas;

h) Participar no processo de revisão e actualização 
das normas, desenhos, documentos de concurso e 
procedimentos de contratação;

i) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pelo Delegado.

ARTIGO 53

Funções do Departamento Técnico Provincial 

O Departamento Técnico Provincial tem as seguintes 
funções:

a) Monitorar os processos de execução de projectos de 
construção, manutenção e reabilitação de estradas na 
província;

b) Recolher e processar dados estatísticos sobre os níveis 
de execução de projectos de estradas e pontes;

c) Preparar projectos e as respectivas estimativas de 
custo;

d) Assegurar a adopção e observância de padrões e normas 
técnicas nos processos de execução dos projectos;

e) Supervisar as actividades dos empreiteiros e dos fiscais 
em actividade nos projectos da província;

f) Assessorar os Governos Distritais e Autarquias em 
questões técnicas pontuais relacionadas com o 
desenvolvimento e implementação de projectos;

g) Identificar necessidades de pesquisas a serem executadas 
com a participação da província;

h) Coordenar com os Governos Distritais e Autarquias na 
elaboração de projectos locais e prestar a assessoria 
técnica que lhe for solicitada;

i) Participar nas acções desenvolvidas pelos consultores, 
especialistas e técnicos que escalam a província em 
missão de serviço;

j) Participar na preparação e actualização da estratégia 
provincial de estradas;

k) Participar no processo de revisão e actualização das 
normas, desenhos, documentos de concurso e 
procedimentos de contratação;

l) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pelo Delegado.

ARTIGO 54

Funções do Departamento de Administração e Finanças Provincial 

O Departamento de Administração e Finanças Provincial tem 
as seguintes funções:

a) Executar os procedimentos de gestão e de Administração 
do pessoal da Delegação;

b) Controlar e produzir informações periódicas sobre a 
efectividade e assiduidade dos funcionários;

c) Organizar e manter em dia os processos individuais dos 
funcionários;

d) Acompanhar e avaliar o processo de avaliação de 
desempenho dos funcionários;

e) Implementar o plano de execução de obras, de aquisição 
de bens e serviços; 

f) Executar os processos de aquisições de bens e serviços 
para a Delegação;

g) Monitorar e harmonizar os processos para a contratação 
de bens e serviços para a Delegação Provincial; 

h) Inventariar e fazer o plano das necessidades de 
contratação de bens e serviços;

i) Prestar assistência aos Júris de avaliação de ofertas de 
bens e serviços publicitados na selecção da melhor 
oferta em termos quantitativos e qualitativos;

j) Criar e manter actualizado o cadastro dos processos de 
contratação para aquisição pública de bens e serviços 
e preparar os documentos de licitação e contrato para 
obras;

k) Receber e processar as reclamações ou recursos 
interpostos, zelar pelo cumprimento dos procedimentos 
legais estabelecidos e propor à delegação as medidas 
correctivas julgadas convenientes;

l) Preparar e submeter a aprovação e divulgação dos 
resultados de concursos, de esclarecimento de questões 
levantadas pelos concorrentes, de comunicação de 
decisão sobre concursos, assim como da notificação 
pública da adjudicação do objecto do concurso de 
bens e serviços;

m) Participar na preparação de processos de lançamentos 
de concursos relativos a contratação de empreitadas, 
fornecimento de bens e prestação de serviços;

n) Fazer e manter actualizado o inventário, classificação, 
registo e identificação dos bens à guarda da 
Delegação;
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o) Fazer o registo de entradas e saídas de materiais de 
escritório e consumíveis para o funcionamento corrente 
da Delegação;

p) Assegurar que as viaturas da Delegação tenham seguro 
actualizado, as manutenções em dia e utilização 
responsável;

q) Efectuar a execução e controlo orçamental;
r) Zelar pela correcta utilização, conservação e manutenção 

periódica das instalações, viaturas e outros 
equipamentos da Delegação;

s) Elaborar os processos de prestação de contas e submetê-
los à apreciação e certificação do Delegado;

t) Preparar, em coordenação com as áreas técnicas, o plano 
periódico de tesouraria;

u) Preparar as reconciliações das contas correntes com 
terceiros;

v) Elaborar especificações técnicas e preparar documentos 
de concurso para contratação de bens e serviços 
relacionados com a actividade; 

w) Realizar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
pelo Delegado.

CAPÍTULO III

Das disposições comuns aos cargos de Direcção, Chefia                   
e Confiança

ARTIGO 55

Direitos dos Cargos de Direcção, Chefia e Confiança 

 Os direitos dos cargos de direcção, chefia e confiança, 
podem ser estabelecidos por deliberação do Conselho de 
Administração.

ARTIGO 56 

Cessação e Renúncia do Mandato e de Funções

1. Os quadros em exercício de cargos de direcção, de chefia e 
de confiança cessam funções nas seguintes circunstâncias:

a) Termo do mandato;
b) Morte;
c) Incapacidade física permanente ou incapacidade mental, 

ainda que temporária;
d) Renúncia;
e) Aceitação ou prática de acto legalmente incompatível 

com o exercício das suas funções;
f) Demissão/expulsão resultante de processo disciplinar 

ou criminal;
g) Falta grave e indesculpável, comprovadamente cometida 

no desempenho das funções ou de qualquer obrigação 
inerente ao cargo;

h) Condenação em sentença transitada em julgado por 
crime doloso;

i) Incapacidade física ou mental que impossibilite o pleno 
exercício das suas funções;

j) Interdição legal;
k) Impedimentos nos termos do Estatuto e demais legislação 

aplicável.

2. A renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de 
Administração deverá ser apresentada por escrito, ao Ministro 
com sessenta dias de antecedência.

3. A renúncia dos outros membros do Conselho de Administração 
deverá ser apresentada, por escrito, ao Ministro com trinta dias 
de antecedência.

4. A renúncia ao cargo de Director-Geral da ANE deverá 
ser apresentada por escrito, ao Ministro com noventa dias de 
antecedência.

5. Os funcionários em exercício de cargos de direcção, de 
chefia e de confiança, podem renunciar ao respectivo cargo 
mediante aviso prévio de sessenta dias ao Director-Geral com 
conhecimento do Conselho de Administração, no caso em que 
por este tenha sido nomeado.

ARTIGO 57

Demissão, Expulsão e Exoneração

1. Os quadros em exercício de cargos de direcção, chefia e de 
confiança, podem ser demitidos /expulsos, atento o seu estatuto, 
e exonerados por:

a) Incompetência comprovada;
b) Inadaptação ao cargo;
c) Insubordinação;
d) Violação grave dos deveres respectivos;
e) Outros motivos previstos na demais legislação 

aplicável.

2. Os quadros em exercício de cargos de direcção, de chefia 
e de confiança podem ainda perder o seu mandato ou cargo por 
ausência por mais de quinze dias consecutivos ou trinta dias 
interpolados, sem razão justificada e sem a permissão do superior 
hierárquico do órgão a que pertencem, nos termos estabelecidos 
no Estatuto.

ARTIGO 58

Impedimento

Constituem impedimentos para o exercício do cargo de 
direcção, de chefia e de confiança:

a) Expulsão do Aparelho do Estado;
b) Condenação por crime doloso;
c) Ser titular de participações sociais ou de quaisquer 

interesses ou vínculos laborais em empresas de 
construção, projectos, fiscalização ou fornecimento 
de bens ou serviços do Sector de Estradas;

d) Ser insolvente ou inadimplente;
e) Outros motivos previstos na demais legislação 

aplicável.

 CAPÍTULO IV

Relação Jurídico-Laboral

SECÇÃO I

Do Quadro de Pessoal

ARTIGO 59

Quadro de Pessoal

1. As carreiras profissionais, categorias, ocupações, funções 
pertinentes à prossecução dos objectivos da ANE devem estar 
descritos e quantificados no quadro de pessoal.

2. O quadro de pessoal da ANE subdivide-se em central e 
provincial e comporta categorias ocupacionais que correspondem 
a postos de trabalho para funções de direcção, de chefia, e de 
confiança e de categorias profissionais que correspondem a 
títulos individuais de profissionais estruturados por carreiras 
estabelecidas na legislação aplicável aos funcionários da ANE.
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ARTIGO 60

Admissões

1. A admissão do pessoal é da competência do Director 
Geral.

2. Na admissão do pessoal, a ANE observa os requisitos gerais 
de provimento estabelecidos para os funcionários do Estado. 

3. O ingresso nas carreiras profissionais faz-se, regra geral, 
por concurso, de acordo com os requisitos dos qualificadores 
profissionais e do perfil definido nos respectivos termos de 
referência.

ARTIGO 61

Avaliação de Desempenho

Os funcionários da ANE ficam sujeitos a avaliação regular 
definida no sistema de avaliação prevista na legislaçãao em vigor 
na função pública e outros sistemas ou legislação complementares, 
com vista a maior produtividade.

SECÇÃO II

Movimentação e Deslocação do Pessoal 

ARTIGO 62

Deslocações

1. A afectação do pessoal necessário à prossecução das 
actividades da instituição será feita por movimentação interna, 
sempre que existirem funcionários que reúnam os requisitos 
exigidos.

2. Compete ao Director-Geral, sob proposta de qualquer 
um dos Directores Executivos e mediante parecer favorável da 
Direcção de Administração e Finanças, aprovar a deslocação 
referida no número anterior.

ARTIGO 63

Autorização da Deslocação em Missão de Serviço

1. É da competência exclusiva do Director-Geral autorizar a 
deslocação em serviço, dos Directores Executivos, Chefes de 
Departamento e Delegados Provinciais, para fora da província 
sob sua jurisdição.

2. A autorização de deslocações dos restantes funcionários 
compete aos respectivos Directores Executivos e Delegados 
Provinciais. 

3. A autorização de deslocações para o estrangeiro é da 
competência do Director-Geral.

4. Quando houver necessidade de deslocação de um funcionário 
em missão de serviço para fora do seu local habitual de trabalho 
deverá o respectivo superior previamente informar sobre:

a) A missão;
b) O objectivos da missão;
c) As datas de partida e de regresso;
d) O itinerário das viagens e da missão;
e) O local e entidade de apresentação no destino;
f) Os resultados esperados;
g) O tipo de relatório a apresentar. 

ARTIGO 64

Coodenador Residente e Contraparte

1. Pela natureza dos trabalhos a ANE pode afectar na obra 
funcionários ou agentes do Estado na qualidade de Coordenador 
Residente ou Contraparte.

2. Entende-se por:

a) Coordenador Residente, o representante do Dono da Obra 
que mantém a ligação entre a obra e a ANE, através 
do respectivo Chefe de Departamento;

b) Contraparte, o técnico na obra que uma vez submetido a 
a treinamento, é integrado na equipe de coordenação 
ou de fiscalização afecto a um determinado projecto 
ou obra a tempo inteiro.

3. O Coordenador Residente e Contraparte são nomeados 
pelo Director-Geral mediante preenchenchimento dos requisitos 
descritos nos Termos de Referência aprovados pelo Conselho de 
Administração. 

4. Ao Coordenador Residente e Contraparte será atribuido um 
subsídio mensal aprovado pelo Conselho de Administração sob 
proposta do Director-Geral.

ARTIGO 65

Direitos dos Funcionários em Missão de Serviço

Os funcionários em missão de serviço gozam dos seguintes 
direitos:

a) Transporte de ida e volta entre o local habitual de trabalho 
e o local da missão;

b) Ajudas de custo durante o período da deslocação nos termos 
das normas em vigor no Estado;

c) A evacuação em caso de doença ou sinistro, pela via mais 
rápida possível.

ARTIGO 66

Deveres dos Funcionários em Missão de Serviço

1. Constituem deveres dos funcionários em missão de 
serviço:

a) Apresentar o relatório das actividades realizadas durante 
a missão;

b) Apresentar justificativos constituídos por guia de 
marcha visada no local de destino quando se tratar 
de deslocação dentro do país, ou cópia do visto de 
entrada e carimbos de entrada e de saída dos serviços 
de migração do país destinatário no caso de deslocação 
para o estrangeiro;

c) Proceder a entrega de recibo de seguro, de combustível, 
e do alojamento;

d) A prestação de contas e do relatório da viagem deve ser 
feito junto à Direcção de Administração e Finanças 
dentro de 72 horas contadas a partir da data de 
regresso. 

ARTIGO 67

Doença em Missão de Serviço

1. A doença que ocorra durante o período de deslocação do 
funcionário implica o regresso deste salvo parecer médico em 
contrário.

2. Enquanto o regresso não for conveniente ou possível o 
funcionário mantém o direito ao abono de ajudas de custo e 
prestação de toda assistência por parte da ANE. 

SECÇÃO III

Poder Disciplinar

ARTIGO 68

Competência

O exercício do poder disciplinar sobre os funcionários da ANE 
e demais pessoal ao seu serviço compete ao Director-Geral.
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ARTIGO 69

Normas disciplinares

A instauração do processo disciplinar e a respectiva tramitação 
rege-se pelo Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado 
ou pelo regime que resultar do respectivo contrato.

 CAPÍTULO V

Direitos, deveres, e garantias 

SECÇÃO I

Deveres 

ARTIGO 70

Deveres da ANE

Sem prejuízo das obrigações previstas na legislação em vigor, 
constituem deveres específicos da ANE os seguintes:

a) Cumprir com as normas vigentes na legislação laboral, no 
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado 
no presente Regulamento e na demais legislação 
aplicável; 

b) Pagar pontualmente as remunerações dos funcionários 
e respectivos subsídios, bónus e prémios, de acordo 
com a respectiva categoria profissional;

c) Velar pelo dever de urbanidade para com os funcionários 
em geral, chefias e subordinados;

d) Responder, por escrito, no prazo acordado, a qualquer 
aspecto que possa levantar eventual litígio e que se 
prenda com a interpretação e aplicação do presente 
Regulamento e de outra legislação aplicável, no âmbito 
da relação laboral existente com os funcionários;

e) Proporcionar aos funcionários, boas condições de trabalho, 
tais como higiene, comodidade, salubridade segurança 
no trabalho, fornecer os meios e instrumentos materiais 
adequados ao exercício das suas funções;

f) Proporcionar aos funcionários, protecção, apoio jurídico 
e judiciário contra terceiros, quando deles careçam 
por factos que resultem do exercício das funções que 
desempenham.

ARTIGO 71

Deveres dos Funcionários

Sem prejuízo dos deveres constantes da legislação laboral 
e do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado e 
regulamentos vigentes, os funcionários da ANE obrigam-se ao 
seguinte:

a) Respeitar e tratar com urbanidade e lealdade a instituição, 
seus superiores hierárquicos, colegas de trabalho e 
demais pessoas que se relacionem com a instituição;

b) Observar e cumprir com os regulamentos internos em 
vigor na instituição;

c) Prestar por escrito informação sobre qualquer facto de 
interesse laboral que possa pôr em causa o ambiente 
laboral existente e a integridade da instituição;

d) Utilizar com responsabilidade e racionalidade os 
equipamentos, instrumentos e meios de trabalho 
disponibilizados pela Instituição;

e) Proteger e apoiar na manutenção e conservação dos 
equipamentos, bens, meios, instalações e todos os 
locais sob jurisdição da instituição;

f) Guardar sigilo profissional e não revelar segredos da 
actividade e funcionamento da instituição, bem assim 
dos seus equipamentos;

g) Não utilizar bens, equipamentos, meios, instalações ou 
locais da instituição para fins pessoais ou alheias aos 
interesses da mesma;

h) Observar e cumprir com as normas de higiene e segurança, 
bem como instruções próprias para a conservação ou 
manutenção dos equipamentos meios instrumentos, 
instalações e locais da instituição;

i) Não exercer no período normal de trabalho quaisquer 
outras actividades remuneradas sem autorização da 
instituição;

j) Cumprir com os ditames estabelecidos nas normas éticas 
e deontológicas; 

k) Assegurar o combate a corrupção;
l) Participar activamente nas tarefas e actividades que visem 

o melhoramento do desempenho da instituição.

ARTIGO 72

Garantia dos Funcionários

Os funcionários da ANE têm como garantias especiais as 
seguintes:

a) Gozar de livre exercício dos direitos previstos na 
Constituição da República, na lei ou regulamentos 
internos vigentes;

b) Auferir retribuição correspondente a sua categoria 
certa excepto nos casos de cessação, interinidade, 
acumulação de funções, comissão de serviço, e outras 
situações especiais devidamente regulamentadas;

c) Não se sujeitar ao exercício e não consentir que se lhe 
exerça pressões para actuar no sentido de influenciar 
negativamente nas suas condições de trabalho ou na 
dos colegas;

d) Concorrer para acesso a categorias superiores em função 
da sua qualificação, experiência, resultados obtidos e 
necessidades da instituição;

e) Ter assegurado o descanso semanal e licença 
disciplinar;

f) beneficiar das medidas apropriadas de protecção, 
segurança e higiene no trabalho;

g) Beneficiar da Assistência Médica e Medicamentosa, nos 
termos definidos no respectivo regulamento.

ARTIGO 73

Deveres dos Funcionários em Funções de Direcção, Chefia e Confiança

Sem prejuízo dos deveres dos funcionários em cargos de 
direcção, chefia e confiança previstos na legislação laboral e 
no Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, os 
funcionários da ANE em exercício de cargos e funções de 
direcção, chefia e confiança, têm especificamente os seguintes 
deveres:

a) Promover, no seio dos funcionários, a iniciativa criadora 
e melhoria da eficiência para aumentar os níveis de 
desempenho da instituição, adoptando ou propondo 
medidas nesse sentido;

b) Cooperar com as demais áreas funcionais da instituição 
em matéria das suas atribuições, visando o aumento 
da produção e produtividade;
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c) Facilitar e participar nos processos de formação 
dos funcionários seus colaboradores directos e 
indirectos;

d) Dar seguimento adequado e atempado às reclamações, 
exposições, solicitações, ou consultas dos seus 
subordinados, dentro dos prazos estabelecidos por 
lei;

e) Tratar com respeito e correcção os funcionários sob sua 
orientação e direcção;

f) Cumprir as orientações legais dos seus superiores 
hierárquicos.

SECÇÃO II

Da Remuneração do Trabalho

ARTIGO 74

Vencimento

1. O Vencimento é definido a partir do salário-base e calculado 
de acordo com a fórmula prevista no Sistema de Carreiras e 
Remunerações, ajustado aos valores aprovados pelo Conselho 
de Administração.

2. O vencimento das funções de direcção, chefia e confiança 
tem por referência o vencimento do Director-Geral.

3. Os vencimentos mencionados nos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo serão aprovados por Despacho Conjunto dos Ministros 
que superintendem a área das Finanças e das Obras Públicas e 
Habitação, mediante proposta do Conselho de Administração. 

 SUbSECÇÃO I

Dos Subsídios

ARTIGO 75

Subsídio de Funeral

O Subsídio de funeral é devido por morte do funcionário ou 
agente do Estado ou do membro do agregado familiar de acordo 
com o Regulamento de Assistência Médica e Medicamentosa 
vigente na ANE.

ARTIGO 76

Outros Subsídios

Atenta a natureza das actividades da ANE, aos condicionalismos 
legais e capacidade financeira poderão ser introduzidos subsídios 
que contribuam para estimular a produtividade do trabalho e 
retribuir o trabalho prestado, sujeitos à aprovação do Ministro 
que superintende a àrea das finanças, mediante parecer favorável 
do Ministro. 

CAPÍTULO VII

Dos Procedimentos Administrativos

SECÇÃO I

Das Normas de Funcionamento Interno

ARTIGO 77

Regra Geral

1. A ANE rege-se pelas disposições legais gerais e específicas 
aprovadas para o funcionamento dos serviços da Administração 
Pública.

2. A título complementar, a ANE rege-se igualmente por 
normas adoptadas e que lhe sejam aplicáveis em razão da natureza 
e do regime laboral estabelecido.

ARTIGO  78

Decisões do Conselho de Administração

1. As decisões do Conselho de Administração tomadas no 
âmbito das suas competências têm carácter vinculativo para 
toda a instituição e tomam a forma de Deliberações devendo 
ser publicadas em ordem de serviço, quando tenham como 
destinatário a globalidade ou parte significativa do universo 
laboral da ANE.

2. As Deliberações do Conselho de Administração são 
submetidas à homologação da tutela.

ARTIGO 79

Instruções de Serviço

As instruções de serviço são por regra normas técnicas, regras 
gerais, esclarecimento e divulgação de vários assuntos peculiares, 
transitórios ou sectoriais, nunca contrários as demais disposições 
legais, podendo ser emanadas por:

a) Director-Geral quando regulamentam, esclarecem e 
divulgam questões de carácter técnico;

b) Directores Executivos quando estabelecem normas e 
procedimentos técnicos sectoriais;

c) Delegados Provinciais quando estabelecem normas 
e procedimentos técnicos para os funcionários da 
Delegação.

ARTIGO 80

Gestão Financeira da ANE

A ANE deve manter contas separadas e executar as práticas 
de contabilidade que complementem os procedimentos de 
contabilidade implementados pelo Fundo de Estradas sem prejuízo 
das disposições legais e demais regulamentos em vigor.

CAPÍTULO VIII

Do património à guarda da ANE

ARTIGO 81

Bens

1. A ANE possui um acervo patrimonial, sob sua gestão, 
constituído por bens móveis e imóveis, direitos transferidos, 
outros bens, propriedades ou direitos adquiridos legitimamente 
no decurso das suas operações. 

2. A ANE deve apresentar no seu relatório anual o inventário 
de bens, identificando os que foram adquiridos no ano financeiro 
anterior.

ARTIGO 82

Atribuição de Casas e Viaturas

Havendo possibilidade de obtenção de casas e viaturas através 
da ANE, os funcionários poderão ser elegíveis para se beneficiar 
destes bens mediante critérios a serem previamente definidos pelo 
Conselho de Administração sob proposta do Director-Geral.

ARTIGO 83

Utilização de Bens

O Conselho de Administração, sob proposta do Director-Geral, 
deve definir procedimentos internos apropriados para a utilização 
de bens da ANE.
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CAPÍTULO IX

Das disposições finais e transitórias

ARTIGO 84

Normas Subsidiárias

Para assegurar aspectos específicos do seu funcionamento 

confere-se a ANE poderes para aprovar instrumentos jurídicos 

subsidiários sob proposta do Director-Geral ou iniciativa do 

Conselho de Administração.

ARTIGO 85

Casos Omissos

Em todo o omisso aplicar-se-ão os princípios gerais de direito, 

o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado e demais 

legislação laboral vigente.

CONSELHO CONSTITUCIONAL

Acórdão n.º 2/CC/2011

RECTIFICAÇÃO    

Por ter saído inexacto no sumário o artigo 311.º do Código 
de Processo Penal, publicado no 2.º Suplemento ao Boletim da 
República, n.º 20, de 23 de Maio de 2011, 1.ª série, rectifica-se 
que onde -se lê:

« Acórdão n.º 2/CC/2011
Declara a incostitucionalidade parcial do § 1.º do artigo 

331.º do Código de Processo Penal»
deve-se ler: « Acórdão n.º 2/CC/2011
Declara a inconstitucionalidade parcial do § 1.º do artigo 

311.º do Código de Processo Penal» 

ARTIGO 86
Direitos Adquiridos

Os funcionários no activo, que a data da aprovação do presente 
Regulamento se encontram vinculados a ANE, mantêm os seus 
direitos adquiridos para todos os efeitos legais.

Preço  — 28,20 MT

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMbIQUE, E.P.
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