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o estudo, análise e desenvolvimento das opções relativas ao processo 
de descentralização administrativa e de implementação do Poder 
Local, tendo ralizado visitas de estudo em Cabo Verde, Filipinas, 
Indonésia e Congo e apresentado sete propostas de modelo de Poder 
Local para Timor-Leste;

2004 – Início do programa-piloto “Plano de Desenvolvimento 
Local”(distritos de Bobonaro, Lautém, Manatuto e Aileu), prevendo 
o envolvimento das populações no processo decisório local, através 
da participação em 25 assembleias locais (mais de 500 participantes);

2006 – Aprovação da Resolução do Governo n.º6/2006, de 27 de 
Dezembro, a qual procedeu à aprovação da “Política que institui a 
descentralização e Governo Local em Timor-Leste”;

2006 – Aprovação da Resolução do Governo n.º10/2006, de 27 de 
Dezembro que procedeu à criação do Secretariado para a Descen-
tralização e aprovou o Quadro Estratégico da Descentralização;

2007 – Realização de uma Consulta Nacional sobre a Descentrali-
zação, concretizada em mais de 78 reuniões em todos os distritos e 
que contou com a participação de mais de 6,000 cidadãos;

2009 – Aprovação da Lei de Divisão Administrativa do território, 
previu a criação de municípios, dotados de autonomia administrativa 
e financeira e com órgãos representativos próprios (designadamente 
a assembleia municipal);

2009 – Publicação do Diploma Ministerial n.º 7/2009/MAEOT, de 
14 de Outubro que instituiu as Comissões Preparativas dos Municí-
pios.



04 29

Reforma da Administração 
local explicada

Nota prévia

Díli, Dezembro de 2013

Tomás do Rosário Cabral
Secretário de Estado da Descentralização Administrativa

O V Governo Constitucional decidiu empreender uma importante e 
ambiciosa reforma da administração local. Com esta reforma o 
Estado pretende organizar os seus serviços de forma coerente e 
harmoniosa aproximando-os de todos os cidadão que assim benefi-
ciarão de serviços públicos essenciais, sem necessidade de se deslo-
carem permanentemente à capital do país. O Governo está absoluta-
mente convencido de que a reorganização da administração local do 
Estado favorecerá o surgimento, em cada município, da massa 
crítica necessária à instituição dos municípios, esteios fundamentais 
do processo de desenvolvimento nacional.

Mas o processo de reforma e reorganização dos serviços locais da 
administração pública não podem ser construídos à revelia dos 
cidadãos, devem contar com o seu contributo empenhado e esclare-
cido, consolidando para o futuro uma prática de participação 
democrática que se amplia para além da mera eleição.

Decidimos, pois, elaborar este pequeno documento que servirá de 
guia explicativo, sem quaisquer veleidades académicas, da activi-
dade legislativa, política e administrativa que o Governo vem desen-
volvendo e que ajudará à formação cívica dos nossos concidadãos e 
a um debate mais construtivo em torno da administração pública 
que queremos para servir o nosso Povo.

Qual o papel dos Sucos com
a criação dos Municípios?

Resenha histórica do processo
de descentralização administrativa

Os Sucos desempenharão as funções que tradicionalmente desem-
penham e poderão estabelecer as parcerias que considerem 
necessárias, com os municípios, em prol do desenvolvimento local e 
do bem-estar e conforto das populações locais, desempenhando, 
ainda, um importante papel de controlo social da actividade munici-
pal.

A Constituição da República Democrática de Timor-Leste impõe a 
observância do princípio da descentralização administrativa como 
vector fundamental da organização da administração pública, prev-
endo no seu artigo 72.º a instituição de um Poder Local 
Democrático, formado por pessoas colectivas de direito público, de 
população e território, dotadas de órgãos representativos próprios 
capazes de prosseguir os interesses próprios das populações locais, 
sem prejuízo da intervenção do Estado.
Procurando assegurar a concretização daqueles comandos constitu-
cionais, os vários Governos da República Democrática de Timor-
Leste empreenderam várias acções e tomaram um conjunto alargado 
de decisões que irreversivelmente conduzirão à instituição do Poder 
Local em Timor-Leste, de entre as quais nos permitimos salientar:
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O que é a pré-desconcen-
tração administrativa?

O que são Estruturas de 
Pré-desconcentração Administrativa?

A pré-desconcentração administrativa, de acordo com a respectiva 
configuração jurídica, consiste num processo de reorganização dos 
serviços periféricos da administração directa do Estado, através de 
um processo de integração de uma parte significativa dos mesmos 
numa estrutura directiva e burocrática comum, liderada por um 
Gestor Distrital.

As Estruturas de Pré-desconcentração Administrativa são serviços 
periféricos da administração directa do Estado, no âmbito do Minis-
tério da Administração Estatal, dotados de autonomia administra-
tiva.

Com a instituição dos Municípios
os Sucos desaparecem?

O Estado reconhece os Sucos como estruturas organizativas tradi-
cionais que não integram a administração do Estado nem a adminis-
tração municipal. Com a instituição dos municípios, os Sucos 
mantêm-se. exercendo as funções que vêm desempenhando e 
podendo estabelecer as parcerias e colaborações que forem consid-
eradas úteis e necessárias para o processo de desenvolvimento local 
e bem-estar e conforto das populações locais.

Os órgãos representativos do
Poder Local poderão ser demitidos?

A actividade dos municípios estará sujeita à fiscalização de serviços 
inspectivos municipais e dos serviços inspectivos do Estado. Sempre 
que no decurso de acções inspectivas se constate a violação grave e 
reiterada da lei, por parte dos órgãos representativos do Poder 
Local, os mesmos serão demitidos pelo Conselho de Ministros, 
convocando-se novas eleições para os noventa dias seguintes.

A decisão de demissão dos órgãos representativos dos municípios, 
com fundamento na prática de ilegalidades graves e reiteradas, será 
passível de impugnação junto do Superior Tribunal Administrativo, 
Fiscal e de Contas.
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Para que servem as Estruturas de
Pré-desconcentração administrativa?

A quem prestam contas os municípios?

Os municípios estarão obrigados a discutir e aprovar um relatório 
anual de contas que deverá ser enviado ao Ministério das Finanças e 
à Câmara de Contas do Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e 
de Contas.

Os cidadãos terão direito de consulta dos documentos financeiros do 
município, podendo solicitar os esclarecimentos que considerarem 
necessários, reportando aos serviços do Ministério Público, Comis-
são Anti-corrupção, Serviços Inspectivos ou à Câmara de Contas as 
irregularidades que considerem existir.

Os municípios terão orçamento próprio?

Os municípios terão que preparar anualmente um orçamento com a 
identificação de todas as suas receitas e despesas, o qual deverá ser 
aprovado pelo órgão deliberativo municipal.

Os municípios disporão de recursos
humanos próprios?

Os municípios deverão dispor de quadros de pessoal próprios e os 
recursos humanos que deles fizerem parte deverão ser geridos de 
acordo com as necessidades e opções de cada município, sem inter-
ferências de quaisquer outros órgãos.
Os quadros de recursos humanos dos municípios serão preenchidos 
primeiro com recurso a um processo de transferências a partir da 
administração directa e indirecta do Estado e, sempre que se justi-
fique, com recurso a recrutamentos externos.

As Estruturas de Pré-desconcentração Administrativa servirão para 
assegurar:

     a) A unidade de acção e coerência da actividade administrativa do 
Estado, em todas as parcelas do território nacional;

   b) A optimização da utilização de meios materiais e humanos do 
Estado, fora da Capital Nacional, assegurando-se uma maior eficiên-
cia na utilização dos recursos públicos;

   c) A criação de massa crítica em todas as parcelas do território 
nacional para:

     i. O desempenho local de novas tarefas administrativas;

     ii. O desempenho de maiores responsabilidades financeiras;

     iii. A instituição de Municípios e instalação dos respectivos órgãos 
representativos.
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Quem são os Gestores Distritais?

O que são os Postos Administrativos?

Quem são os Secretários
dos Gestores Distritais?

Os Gestores Distritais são os representantes do Governo a nível 
distrital, sendo responsável pela direcção, superintendência e 
coordenação de todos os serviços da Administração Local do Estado 
integrados nas Estruturas de Pré-desconcentração Administrativa.

Em cada Distrito existirá um Gestor Distrital.

Os Postos Administrativos compreendem o conjunto de serviços das 
Estruturas de Pré-desconcentração Administrativa que ao nível 
inframunicipal procuram garantir a aproximação efectiva dos 
serviços da administração pública às populações e assegurar a maior 
participação dos cidadãos na realização dos interesses locais.

De que forma se financiarão as
actividades dos municípios?

Os municípios contarão com receitas próprias, designadamente:

     a) As transferências correntes do orçamento geral do Estado;

   b) Os montantes transferidos para o Município, ao abrigo da 
contratualização da execução de projectos;

    c) As transferências realizadas, pela Administração Central, ao 
abrigo de acordos de delegação de competências;

     d) Os montantes cobrados por conta da aplicação de taxas munici-
pais;

     e) Os montantes arrecadados pela aplicação de coimas;

    f) Os montantes arrecadados ao abrigo de quaisquer contratos 
administrativos;

     g) Os montantes recebidos por conta de indemnizações civis;

    h) O produto de heranças, legados e doações feitas a favor do 
Município;

       i) O produto de empréstimos que sejam concedidos ao Municí-
pio, pelo Estado;

       j) O produto da locação de bens móveis e imóveis.

Os Secretários dos Gestores Distritais são os dirigentes das Estru-
turas de Pré-desconcentração Administrativa que coadjuvam os 
Gestores Distritais no exercício das respectivas funções, 
incumbindo-lhes particularmente a direcção dos serviços de admin-
istração, finanças, recursos humanos, aprovisionamento, património, 
logística, planeamento integrado distrital e a coordenação dos Postos 
Administrativos.

Em cada Distrito existirá um Secretário do Gestor Distrital.
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Quem são os Administradores de Posto?

Como são escolhidos os 
Gestores Distritais?

O Administrador de Posto é o responsável pela coordenação e imple-
mentação, ao nível do Posto Administrativo, das políticas nacionais e 
das estratégias e planos distritais.

Os Administradores de Posto dependem do Secretário do Gestor 
Distrital.

Os Gestores Distritais são escolhidos através de um processo espe-
cial de selecção regulado por lei e que incluirá a realização de um 
exame escrito e a consulta aos Conselhos Consultivos Locais para 
avaliação do perfil de cada um dos candidatos. Após a realização do 
exame escrito e do parecer dos Conselhos Consultivos Locais, o 
Conselho de Ministros escolhe os Gestores Distritais que serão 
nomeados em regime de Comissão de Serviço, por períodos de dois 
anos.

Como exercerão os municípios
as respectivas competências?

Os municípios só poderão prosseguir as atribuições e exercer as 
competências que expressamente estiverem prevista por lei. Os actos 
administrativos praticados pelos municípios para além das 
atribuições que lhes estejam legalmente acometidas implicam a 
respectiva nulidade (art. 50.º, n.º 2, b) do DL n.º32/2008, de 27 de 
Agosto) e o exercício de competências que não lhe estejam legal-
mente atribuídas implicam a respectiva anulabilidade (art. 52.º do 
DL n.º 32/2008, de 27 de Agosto).

O que é o princípio da subsidiariedade?

Princípio segundo o qual as funções que podem ser desempenhadas 
em determinada instância não devem ser desempenhadas por instân-
cia superior. 

A Administração Central deverá exercer, apenas, as competências 
que não possam ser melhor exercidas pela administração local.

O que é o Plano de Desenvolvimento Municipal?

O Plano de Desenvolvimento Municipal é o documento que define a 
estratégia de médio prazo (para o período mínimo de cinco anos) 
para o desenvolvimento do municipío, através da identificação de 
programas, metas, actividades, resultados, indicadores de desem-
penho e respectivo quadro financeiro.

Os Planos de Desenvolvimento Municipal serão concretizados 
através das actividades inscritas para execução nos planos anuais de 
actividade.
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Quem pode ser Gestor Distrital?

Também poderão ser nomeados Gestores Distritais os cidadãos que 
não tendo vínculo com a função pública, mas preenchendo os demais 
requisitos, tenham, pelo menos, cinco anos de experiência em admin-
istração ou gestão pública e uma idade compreendida entre os 
quarenta e cinco e os setenta anos de idade.

O que são atribuições dos municípios?

As atribuições dos municípios são os fins que lhes são atribuídos por 
lei e que por estes devem ser atribuídos.

O que são competências dos municípios?

As competências dos municípios serão os poderes funcionais que a 
lei atribui aos municípios para prosseguirem os fins que lhes são 
atribuídos.

Como se estabelecerão as atribuições
e competências dos municípios?

As atribuições e competências dos municípios são estabelecidas por 
lei e prosseguidas nos termos que esta fixar. A fixação das atribuições 
e competências dos municípios será realizada de acordo com as 
capacidades dos municípios e aplicando o princípio da subsidiarie-
dade.

Poderão ser nomeados Gestores Distritais:

      a) Tenham vínculo definitivo à função pública, integrando o 
grupo de pessoal técnico superior ou desempenhem funções dirigen-
tes e tenham idade compreendida entre os 35 e os 55 anos de idade; 

           b) Capacidade de liderança, capacidade de gestão e integridade 
de carácter;

        c) Estar na plenitude das suas capacidades físicas e psíquicas, 
para o desempenho das funções de gestor distrital;

    d) Evidenciar significativo conhecimento da administração 
pública, designadamente: gestão, finanças, planeamento e aprovi-
sionamento;

         e) Evidenciar bom conhecimento de tétum e português;

           f) Evidenciar conhecimentos básicos na utilização das tecnolo-
gias de informação e da comunicação, na óptica do utilizador.
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Como são escolhidos os 
Secretários dos Gestores Distritais?

Quem pode ser nomeado 
Secretário do Gestor Distrital?

O processo de escolha dos Secretários dos Gestores Distritais é igual 
ao processo de escolha dos Gestores Distritais.

Como se podem classificar os órgãos
representativos dos municípios?

Os órgãos representativos dos municípios, assim, como quaisquer 
outros órgãos da Administração Pública podem classificar-se como:

     a) Orgãos representativos -  são os órgãos directamente eleitos 
pelos cidadãos;
        b) Orgãos não representativos – são os órgãos cujos titulares não 
são designados por eleição popular;
      c) Órgãos singulares – são os órgãos compostos por um único 
membro;
       d) Órgãos colegiais – são os órgãos compostos por mais do que 
um membro;
        e) Órgãos deliberativos – são os órgãos responsáveis por tomar 
decisões de carácter geral;
        f) Órgãos executivos – são os órgãos responsáveis por executar 
as decisões dos órgãos deliberativos;
        g) Órgãos consultivos – são os órgãos responsáveis pelo esclare-
cimento dos órgãos responsáveis pelas decisões, nomeadamente 
antes de tomarem as decisões;
      h) Órgãos primários – são os órgãos com competência própria 
para tomar decisões;
       i) Órgãos secundários – são os órgãos que tomam decisões em 
matérias de competência delegada;
        j) Órgãos vicários – são os órgãos que tomam decisões em substi-
tuição de outros órgãos;
     k) Órgãos permanentes – são órgãos em que a lei prevê que 
tenham duração indefinida;
         l) Órgãos temporários – são órgãos criados para actuar durante 
um certo período de tempo.

Poderão ser nomeados Secretários do Gestor Distrital os cidadãos 
Timorenses que:

     a) Tenham vínculo definitivo à função pública, com, pelo menos, 
cinco anos de antiguidade;

     b) Integrem o grupo de pessoal de técnico profissional;

    c) Tenham obtido a classificação de “bom” na última avaliação 
profissional;

     d) Tenham bons conhecimentos das disposições constitucionais e 
um conhecimento geral relevante do ordenamento jurídico;

    e) Tenham conhecimentos nas áreas da Administração Pública, 
bem como nos domínios de administração, finanças, aprovisiona-
mento e planeamento;

   f) Revelem possuir capacidade de liderança e integridade de 
carácter;

     g) Revelem possuir capacidade de diálogo e concertação com as 
instituições e grupos sedeados no distrito;
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As Administrações Distritais e as
Administrações Subdistritais 

mantêm-se com a criação das 
Estruturas de Pré-desconcentração 

Administrativa?

Com a entrada em funcionamento das Estruturas de Pré-
desconcentração Administrativa as Administrações Distritais e Sub-
distritais são extintas.

A criação de regiões autónomas é
uma forma de descentralização administrativa?

Não. Na medida em que as regiões autónomas exercem, para além de 
funções administrativas, também funções de soberania – função 
legislativa -, a instituição de regiões autónomas configura uma forma 
de descentralização política e não meramente administrativa.

Qual é a missão dos órgãos representativos
do Poder Local?

Aos órgãos representativos do Poder Local incumbe tomar decisões 
em nome do município, designadamente para a a prossecução dos inter-
esses das populações respectivas em benefício da unidade nacional e do desen-
volvimento local.

O que são órgãos representativos
do Poder Local?

São os órgãos do município livremente eleitos pelos cidadãos recen-
seados na área de cada município.

     h) Demonstrem capacidade física e psicológica para o desem-
penho das funções de Secretário do Gestor Distrital;

       i) Revelem bons conhecimentos de Tétum e Português;

       j) Revelem conhecimentos básicos de Inglês;

       k) Revelem bons conhecimentos de utilização das tecnologias da 
informação e da comunicação, designadamente do seguinte software:

      i. Processador de texto;
      ii. Processador de folhas de cálculo;
      iii. Processador de produção de apresentações;
      iv. Processador de criação e gestão de bases de dados;
      v. Acesso à internet;
      vi. Correio electrónico e agenda diária de tarefas.
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O que acontece aos funcionários das
Administrações Distritais e 
Administrações Subdistritais?

Os cidadãos participam nas decisões
das Estruturas de Pré-desconcentração

Administrativa?

A criação do município de Oe-cusse
não viola o princípio do tratamento

administrativo especial?

O disposto pelos artigos 5.º, n.º 3 e 71.º, n.º 1 da Constituição prevê 
um tratamento administrativo especial para Oe-cusse, sem no 
entanto explicitar em que consiste esse tratamento administrativo 
especial. Incumbe ao Parlamento Nacional concretizar legislativa-
mente em que consiste esse tratamento administrativo especial.

Através da Lei n.º 11/2009, de 7 de Outubro, o Parlamento Nacional 
decidiu proceder à divisão de todo o território nacional em municí-
pios, fazendo corresponder a cada uma destas unidades territoriais 
uma unidade de poder local. A criação do Município de Oe-cusse 
Ambeno, à semelhança do que ocorre no resto do país, não é gerador 
de uma violação da Constituição, na medida em que a Lei Funda-
mental prevê um tratamento administrativo especial, mas não uma 
entidade administrativa especial e diferenciada para Oe-cusse. O 
respeito pelo tratamento administrativo especial resultará da das 
competências administrativas que forem devolvidas ao Município de 
Oe-cusse Ambeno e não tanto da entidade administrativa que as 
exercerá.

Os funcionários dos quadros de pessoal das Administrações de 
Distrito e das Administrações de Subdistrito transitam automatica-
mente, sem perda de direitos ou regalias, para os quadros de pessoal 
das Estruturas de Pré-desconcentração Administrativa.

Sim, os cidadãos podem participar nos processos decisórios das 
Estruturas de Pré-desconcentração Administrativa. 

As lideranças comunitárias tradicionais e os representantes dos 
grupos de veteranos, mulheres e jovens integram a Assembleia de 
Posto Administrativo e este órgão elege dois representantes à 
Assembleia Distrital.

O que é uma região autónoma?

As regiões autónomas são pessoas colectivas de direito público, de 
população e território, geralmente previstas constitucionalmente, 
dispondo de um estatuto político-administrativo e órgãos de governo 
próprios, democraticamente eleitos, com competências legislativas e 
administrativas, para a prossecução dos seus fins específicos.



20 13

O que é a Assembleia Distrital?

O que é a Assembleia de Posto
Administrativo?

Quantos municípios existirão
em Timor-Leste?

De acordo com o artigo 4.º, n.º 1 da Lei n.º 11/2009, de 7 de Outubro, 
existirão na República Democrática de Timor-Leste 13 municípios, 
correspondentes aos 13 distritos actualmente existentes.

A Assembleia Distrital é o órgão colegial de discussão e coordenação 
distrital dos programas de desenvolvimento local.

De que forma se assegura o equilíbrio
e representação de género na Assembleia Distrital
e na Assembleia de Posto Administrativo?

A Assembleia de Posto Administrativo é integrada por represent-
antes dos grupos de mulheres em cada uma das áreas de jurisdição 
do Posto Administrativo.

Na composição da Assembleia Distrital está prevista a presença de 
representantes das Assembleias de Posto Administrativo (2 repre-
sentantes) sendo que um dos representantes terá obrigatoriamente 
que ser de sexo feminino.

A Assembleia de Posto Administrativo é o órgão colegial de consulta 
e controlo social do Posto Administrativo, que assegura a formulação 
das recomendações sobre as áreas de prioridade para o desenvolvi-
mento local.O que são municípios?

De acordo com o disposto pelo artigo 2.º da Lei n.º 11/2009, de 7 de 
Outubro “os municípios são pessoas colectivas de território, dotadas de auto-
nomia administrativa e financeira e de órgãos representativos eleitos, que 
visam a prossecução dos interesses das populações respectivas em benefício da 
unidade nacional e do desenvolvimento local”.

Em Timor-Leste existirá 
Governo Local ou Poder Local?

Nos termos do disposto pelo artigo 72.º da Constituição da 
República Democrática de Timor-Leste existirá Poder Local.
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Já existe descentralização administrativa
em Timor-Leste?

Sim, já existe descentralização administrativa em Timor-Leste, sob a 
forma de descentralização institucional (Institutos Públicos e Agên-
cias Públicas, integradas na administração indirecta do Estado).

Quais são as vantagens da 
descentralização administrativa?

Em geral a descentralização administrativa apresenta as seguintes 
vantagens:

     a) Garante as liberdades locais;
     b) Favorece uma administração pública mais pluralista e limita os 
abusos do poder político central;
    c) Estimula a participação dos cidadãos na tomada de decisões 
públicas;
      d) Impulsiona as energias locais para a concretização das decisões 
da administração pública, que são tomadas de acordo com as sensibi-
lidades e interesses públicos locais;
    e) Adopção de opções administrativas financeiramente mais vanta-
josas e administrativamente mais eficazes.

Quem fiscaliza as actividades
das Estruturas de 

Pré-desconcentração Administrativa?

A agência de fiscalização distrital
não vai violar as competências
de fiscalização do Parlamento Nacional?

Junto das Estruturas de Pré-desconcentração administrativa 
funcionará uma agência de fiscalização distrital a quem incumbirá 
fiscalizar as actividades dos serviços distritais, a qualidade das obras 
públicas executadas ao abrigo dos programas de desenvolvimento 
local e estimular a adopção local de boas práticas administrativas e 
gestionárias.

Não. De acordo com o artigo 92.º da Constituição o Parlamento 
Nacional tem competências de fiscalização política. A agência de 
fiscalização desempenhará funções de fiscalização administrativa e 
financeira, à semelhança do que já ocorre com a Inspecção Geral do 
Estado, a Agência de Desenvolvimento Nacional ou os Gabinetes de 
Inspecção e Auditoria que já existem nos ministérios.

O que é a devolução?

A devolução consiste no movimento de transferência das atribuições 
do Estado para outra pessoa colectiva.
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Que formas de descentralização
administrativa existem?

Encontram-se identificados, pelo menos, três formas de descentrali-
zação administrativa:

     a) A descentralização institucional, processo em que o Estado 
efectiva a devolução de funções para pessoas colectivas de direito 
público que se encontram incluídas no âmbito da administração 
pública indirecta (ex. Institutos Públicos);

      b) A descentralização territorial, processo em que o Estado efec-
tiva a devolução de funções administrativas para pessoas colectivas 
de direito público de base territorial (ex. Municípios);

      c) A descentralização associativa, processo em que o Estado efec-
tiva a devolução de funções administrativas para pessoas colectivas 
de direito público de base associativa (ex. Ordens profissionais).

A Comissão Anti-corrupção e o Provedor
de Direitos Humanos e de Justiça podem

fiscalizar as Estruturas de 
Pré-desconcentração Administrativa?

A criação de Postos Administrativos não
viola a Lei da Divisão Administrativa

do Território?

A referência a distritos não viola a
Lei de Divisão Administrativa do Território?

Sim. As competências já atribuídas por lei à Comissão Anti-
corrupção e ao Provedor de Direitos Humanos e de Justiça 
permitem que estas entidades solicitem os esclarecimentos e inspec-
cionem as Estruturas de Pré-desconcentração nos mesmos termos 
em que já ocorre para a demais Administração Pública.

A referência a distritos não viola a Lei de Divisão Administrativa do 
Território (Lei n.º 11/2009, de 7 de Outubro), na medida em que 
aquela lei ao criar os municípios identifica o território destes como os 
territórios dos distritos. É a própria Lei de Divisão Administrativa 
do Território que continua a referir-se aos distritos para identificar as 
parcelas territoriais que compõem o município.

Não. A Lei de Divisão Administrativa do Território procede à 
criação de circunscrições administrativas e não à criação de serviços 
administrativos. Os Postos Administrativos são conjuntos de 
serviços administrativos cuja competência territorial não coincide 
com a totalidade do território municipal.

O que é a descentralização administrativa?

A descentralização administrativa pode ser definida como o processo 
de devolução das funções administrativas do Estado para outras 
pessoas colectivas de direito público.
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As regras relativas à organização e funcionamento da administração 
pública (onde se inclui a criação e organização de entidades e 
serviços, bem como a competência territorial de cada um) incumbe 
ao Governo, nos termos do artigo 115.º, n.º 3 da Constituição, 
incumbindo ao Parlamento Nacional legislar sobre a divisão territo-
rial, nos termos do artigo 95.º, n.º 2, g) da Constituição.

O que é a Desconcentração Administrativa?

A desconcentração administrativa pode ser definida como o 
processo de repartição das competências administrativas pelos 
vários níveis hierárquicos de uma mesma pessoa colectiva.

Exemplo: Dentro da pessoa colectiva Estado as competências são repartidas 
entre Ministérios e dentro dos Ministérios pela Direcções-Gerais, pelas 
Direcções Nacionais e pelas Direcções Regionais ou Distritais.

De que forma se concretiza a 
Desconcentração Administrativa?

A desconcentração administrativa é concretizada através da 
delegação de competências dos órgãos hierarquicamente superiores 
nos órgãos hierarquicamente inferiores dentro de uma mesma pessoa 
colectiva.

A Pré-desconcentração e a Desconcentração
Administrativa conflituam entre si?

A Pré-desconcentração e a Desconcentração Administrativa não 
conflituam entre si. A Pré-desconcentração administrativa procura 
deslocar para os distritos da República Democrática de Timor-Leste 
um conjunto de meios materiais e humanos capazes de assegurar o 
exercício de competências administrativas que serão delegadas pelos 
serviços centrais dos Ministérios nos respectivos serviços distritais e 
nas Estruturas de Pré-desconcentração Administrativa. 
Pode afirmar-se que sem a Pré-desconcentração seria muito difícil 
assegurar a desconcentração administrativa e no futuro próximo da 
descentralização administrativa.

A Pré-desconcentração e a 
desconcentração administrativa

não violam a Constituição?

Não. A Pré-desconcentração e a desconcentração administrativa dão 
cumprimento à Constituição da República Democrática de Timor-
Leste. 
A pré-desconcentração administrativa visa aproximar os serviços da 
administração directa do Estado dos cidadãos, assegurando a 
prestação uniforme e harmoniosa de serviços públicos essenciais em 
todo o território nacional e o desenvolvimento harmonioso e inte-
grado dos sectores e regiões e a justa repartição do produto nacional 
dando, assim, cumprimento ao disposto pelo artigo 6.º, i), pelo artigo 
71.º, n.º 1 e pelo artigo 137.º, n.º 2 da Constituição da República 
Democrática de Timor-Leste.
A desconcentração administrativa encontra-se prevista como princí-
pio fundamental a que a organização da administração pública deve 
obedecer, encontrando-se expressamente reconhecido pelo disposto 
no artigo 156.º, n.º 1, h) da Constituição.


