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i straedo p ri br ica :

Resolugdo n." 1/2015:

Aprova o Estatuto Orgdnico do Ministdrio da Justiqa, Assuntos
Constitucionais e Reli siosos.

Resofugdo n.'212015:

Aprova o Estatuto Orgdnico do Ministdrio da Administrasdo
Estatal e Fungio Riblica.
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Art. 5. A presente ResolugSo entra em vigor na data da sua
publicagSo.

Aprovada pela ComissSo Interministerial da Administraqdo
Priblica, aos l3 de Maio de 2015.

Publique se.

A Presidente, Carmelita Rita Namashulua.

Estatuto Orgdnico do Minist6rio da Justiga,
Assuntos Constitucionais e Religiosos

CAPiTULO I

Disposig6es gerais

Aruco I

(Nalureza)

O Minist6rio da Justiga,Assuntos Constitucionais e Religiosos,
6 o 6rgdo central do aparelho do Estado que, de acordo com
os principios, objectivos e tarefas definidos pelo Governo,
d respons6vel pela direcgdo, execugdo e coordenagdo da 6rea
da constitucionalidade, legaiidade, justiga, direitos humanos
e assuntos religiosos.

Arrrco 2

(Atribuig6es)

S5o atribuiEdes do Ministdrio da Justiga, Assuntos
Constitucionais e Reli giosos:

a) Aniilise da constitucionalidade e legalidade dos actos
dos 6rg5os do poder executivo;

b) Assessoria juridica ao Governo;
c) Asseguramento da relagdo do Presidente da Repfblica

e do Governo com aAssembieia da Repriblica;
d) ParticipagSo na elaboragSo tdcnica de diplomas legais

e promover a sua publicagdo no Boletim da Repiblica;
e) Asseguramento da legalidade e registo dos factos, actos

e contratos;

/) SuperintendCncia na drea penitenciiiria;
g) PromogSo da formaqSo para ingresso nas carreiras

do sector da justiga e a qualificagdo profissional
de quadros do sector dajustiga;

ft) Promogdo do acesso dos cidadSos ajustiga e ao direito;
i) Garantia e promog6o da assist€ncia juridica e patrocinio

judicidrio ao cidadSo carenciado;

) Garantia e promoESo da protecgdo dos direitos e interesses
das vitimas, testemunhas, declarantes e outros suieitos
processuais;

/c) PromogSo do respeito pela legalidade;
I PromogSo da educagSo cfvica ejuridica do cidad6o;
iz) FormulagSo de propostas de politicas e estratdgias

COMISSAO INTERMINISTERIAL
DA ADMINTSTRAqAO pUnuca

Resolueio n.'1l2O1S

de 24 de Junho

Havendo necessidade de aprovar o Estatuto Org6nico
do Minist6rio da Justiga, Assuntos Constitucionais e Religiosos
criado pelo Decreto Presidencial n." ll20l5, de 16 de Janeiro,
ao abrigo do disposto na alfnea 6) do n.o I do artigo 4
do Decreto Presidencial n.' 312015, de 20 de Fevereiro,
e no uso das compet6ncias delegadas pelo Conselho de Ministros
nos termos do artigo I da ResolugSo n." 7 12015, de 20 de Abril,
a Comissdo Interministerial da Administragio priblica delibera:

Artigo i. E aprovado o Estatuto Orginico do Minist6rio
da Justiqa,Assuntos Constitucionais e Religiosos, em anexo que
6 parte integrante da presente ResolugSo.

Art. 2. Compete ao Ministro da Justiga,Assuntos Constitucionais
e Religiosos aprovar o regulamento interno do Ministdrio
no prazo de sessenta dias a contar da data de publicagdo
do presente Estatuto Org6nico, ouvidos os Ministros que
superintendem as iireas das Finangas e daAdministragdo Estatal
e Fungdo Priblica.

Art. 3 . Compete ao Ministro da Justiga,Assuntos Constitucionais
e Religiosos submeter a proposta do quadro de pessoal
d aprovagdo do 6rgdo competente no prazo de noventa dias
a contar da p,ublicagSo do presente Estatuto Orgdnico.
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n) Estabelecimento de mecanismos de articulag6o
institucional com os demais 6rgdos de AdministracSo
da Justiga;

o) Garantia da extensdo da rede das instituigdes da admi-
nistragSo dajustiga;

p) Garantia da articulaESo e coordenaESo interministerial
e intersectorial das politicas de promogdo e protecgdo

dos direitos humanos e cidadania;
q) Garantia da articulagSo entre o Estado e as confiss6es

religiosas.

Arnco 3

(Compet€ncias)

Para a concretizagSo das suas atribuig6es, o Minist6rio
daJustiga,Assuntos Constitucionais e Religiosos tem as seguintes

.compet€ncias:

a) Na ilrea de assuntos constitucionais:

i.Assistir o Presidente da Repfblica no exercicio da sua
fungSo de garante da ConstituigSo da Repfblica;

li. Emitir pareceres sobre a constitucionalidade
dos actos praticados pelos 6rgdos do aparelho
do Estado;

lii. Promover a cultura de respeito pela ConstituigSo
da Repriblica e pelas instituig6es nela esta-
belecidas;

iv. Assistir o Presidente da Repfblica nos processos
de fiscalizagSo preventiva e sucessiva da consti-
tucionalidade das leis e legalidade dos actos
normativos dos 6rg5os do Estado;

v. Assistir o Primeiro-Ministro nos processos
de fiscalizagSo sucessiva da constitucionalidade
das leis e legalidade dos actos normativos
dos 6rgdos do Estado;

vl. Monitorar o cumprimento dos Ac6rdSos
do Conselho Constitucional;

vli. Analisar permanentemente a conformidade dos
diplomas legais dos Srgdos do aparelho do Estado
com a ConstituigSo da Repdblica.

b) Na 6rea de legalidade e administragdo da justiga:

l. Articular com a Procuradoria-Geral da Repfblica
e com a Ordem dos Advogados de Mogambique
por tbrma a garantir a det'esa e o desenvol vi mento
da constitucionalidade e legalidade;

ii. Criar e implementar mecanismos de articulagSo
com as forgas policiais por forma a assegurar
o respeito pelos direitos e liberdades fundamentais
do cidadSo;

lii. Promover a correcta articulagSo institucional entre
o Governo. Tribunais. Conselho Constitucional
e Procuradorias da Repfblica;

lv. Propor polfticas e estratdgias de desenvolvimento
do sector dajustiga e controlar o processo da sua
execuq6oi

v. Assegurar a construgSo de infraestruturas necessiirias
ao adequado funcionamento das instituig6es
do sector de administragdo da justiga,
inclusivamente os Tribunais, Procuradoria-Geral
da Repriblica e o Conselho Constitucional;

vl. Assegurar as condig6es organizativas, materiais,
financeiras e de recursos humanos para
as instituig6es de administragdo da justiEa;

vli. Promover a criaE6o e extinE6o de carreiras,
categorias e fung6es nas magistraturas

c) Na iirea dos Assuntos Parlamentares:

l. Garantir que a relag6o entre o Fresidente da Repfblica,
o Governo, e a Assembleia da Repfblica ocona
nos termos do quadro juridico estabelecido e com
estrito respeito aos procedimentos exigidos;

ii. Prover o Presidente da Repriblica e o Governo
de informagdo actualizada sobre os aspectos
relevantes da actividade parlamentar;

iii.Assessorar os membros do Governo na sua relagSo

com o Plen6rio e com as Comiss6es de Trabalho
da Assembleia da Repfblica;

lv. Acompanhar, nos termos da lei, o decurso
dos procedimentos legislativos comum
e especiais na Assembleia da Repriblica,
assistindo os membros do Governo nos debates

na generalidade e na especialidade.

d) Na drea de assessoria ao Governo:

i. Elaborar pareceres para o Presidente da Repfblica,
para o Conselho de Ministros e para o Primeiro-
-Ministro;

lf. Pronunciar-se sobre a constitucionalidade
das Propostas de Lei e de tratados e acordos
internacionais a serem submetidos pelo Governo
iLAssembleia da Repfblica;

ill. Pronunciar-se sobre a conformidade dos tratados
e acordos internacionais a serem assinados
e ratificados pelo Governo, com a ConstituigSo
da Repfblica;

lv. Participar na negociagdo, finalizagSo e ratificagdo
de instrumentos internacionais que vinculem
o Estado.

e) Na Srea da assist6ncia juridica e patrocfnio judicidrio;

l. Assegurar a defesa, consulta e assistdncia juridica
ao cidadSo promovendo e garantindo em especial

o patrociniojudici6rio nas situagdes de car6ncia
econ6mica;

ii . Garantir a articulagdo entre as instituigdes pdblicas
e privadas de defesa e assistdncia juridica
ao cidadSo;

lii. Promover mecanismos de articulag6o entre
o Governo e a Ordem dos Advogados
de Mogambique.

/) Na iirea de reforma legal e elaboragSo legislativa:

l. Promover a actualizagdo das normas jur(dicas com
vista a adequagSo i realidade socio-econ6mica;

ii. Elaborar propostas de diplomas legais;
iii. Supervisar a publicagSo da I S6rie do Boletim

da Repilblica;
iv. Dar parecer sobre propostas e projectos de diplomas

legais e orientar metodologicamente a sua
elaboragSo;

v. Assegurar a promogSo, a coordenagSo, a execugSo
e acompanhamento da reforma legal.

g) Na iirea dos registos e notariado;

i. Dirigir, ampliar e coordenar toda a actividade
de registos e notariado;

ii. Assegurar a legalidade e registo dos factos, actos
e contratos.

/z) Na iirea penitenci6ria:

l. Definir e implementar a Polftica Prisional;
li.Tutelar o Servigo Nacional Penitenciiirio (SERNAP);

iii. Verificar o cumprimento dos programas
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i v. Verificar o cumprimento da execugdo
das penas privativas de liberdade e n6o privativas
de liberdade;

v. Assegurar a formagdo do pessoal do SERNAp com
fung6es de guarda penitencidria.

i) Na iirea da promogdo dos direitos humanos:

l. Promover a observdncia e o respeito pelos direitos
humanos e o exercicio dos direitos e liberdades
dos cidaddos individualmente considerados, com
o envolvimento da sociedade civil;

ii. Promover a divulgagdo dos direitos humanos
e dos direitos e deveres civicos dos cidaddos;

iji. Promover as actividades necessdrias d imole_
mentagdo dos viirios instrumentos lelais
em matdria dos direitos humanos;

iv. Zelar pela assinatura, ratificagdo, implementagdo
e a observdncia dos tratados internacionais em
matdria dos direitos humanos;

v. Assegurar a peffnanente relagio do Governo com
a Comissdo Nacional dos Direitos Humanos,
organizagdes da sociedade civil e outros
actores que interv6m no dominio da promocdo
e protecASo dos direitos humanos.

j) Na 6rea dos assuntos religiosos:

l. Estabelecer os mecanismos de relacionamento entre
o Estado e as diversas confiss6es religiosas;

li. Promover o registo e actualizagdo dos dados
relativos ds confi ss6es religiosas;

iii. Garantir o exercicio das liberdades religiosas
nos termos do quadro juridico estabelecido;

iv. Estimular a participagdo das confissdes religiosas
na promogdo da cultura de paz, conc6rdia
e harmonia social;

v. Incentivar o envolvimento das confiss6es religiosas
na promogdo dos valores morais e formaQdo
do tecido humano e social:

ul. Estimular o envolvimento das confiss6es reiigiosas
em ac96es tendentes d prossecugio do bem_estar
social.

k) Na rirea da formagSo juridica e judiciiiria:

l. Promover a formagdo inicial para ingresso
nas carreiras do sector dajustiga e a qualificagdo
profissional dos quadros do sector dajustiEa;

ii. Promover a investigagdo e realizagdo de estudos
nadrea do direito;

iil. Promover a organizagdo da documentagdo
e informagSo juridica.

/) Na Srea da educagdojuridica ao cidaddo:

i. Promover a divulgagdo da ConstituigAo da Repriblica,
das leis e demais actos normativos, tornando
acessfvel a compreensdo e o entendimento
dos principais diplomas;

il. Promover a divulgaEdo dos Ac6rd6os do Conselho
Constitucional;

lll. Promover campanhas de educagdo juridica
utilizando canais radiof6nicos, televisivos
e demais meios de comunicagdo;

lv. Educar o cidaddo no respeito pela Constituigio

CAPfTULO II
Sistema 0196nico

Arnco 4

(Estrutura Central)

A nfvel central , o Minist6rio da Justiga, Assuntos
Constitucionais e Religiosos tem a seguinte estrutura:

a) InspecqSo da Justiga, Assuntos Constitucionais
e Religiosos;

b) Direcgdo Nacional dos Registos e Notariado;
c) DirecAdo Nacional dos Assuntos Juridicos

e Constitucionais:
@ DirecgSo Nacional de Direitos Humanos e Cidadania:
e) Direcgdo Nacional de Assuntos Religiosos;
/) DirecgSo Nacional de Assuntos parlamentares:

g) DirecgSo Nacional daAdministraqdo da Justiqa;
h) Direcgdo de Planificagdo e Cooperagdo;
i) Direcgdo de Recursos Humanos;

7) Direc96o de Administragdo e FinanEas;
k) DirecgSo de Tecnologia de Informagdo e Comunicagdo;
i) Gabinete Jurfdico;
m) Gabinete do Ministro;
n) Departamento de Comunicagdo e Imagem;
o) Departamento de Aquisig6es.

Arrrco 5

(Org6os provinciais)

Ao ruvel local, o Minist6riodaJustiga, Assuntos Constitucionais
e Religiosos organiza-se de acordo com a estrutura dos Governos
Provinciais e ou Distritais.

Arnco 6

(lnsiltuig6es subordlnadas)

56o instituiq6es subordinadas do Minist6rio da JustiEa,
Assuntos Constitucionais e Religiosos:

a) Instituto do Patrocinio e Assist€ncia Juridica;
b) Centro de FormagSo Juridica e Judicir{ria;
c) Cofre Geral dos Registos e Notariado;
d) Outras instituigdes como tal definidas nos termos

da legislagSo apliciivel.

Axrrco 7

(lnstituig6es tuteladas)

S5o instituig6es tuteladas pelo Ministro da JustiEa, Assuntos
Constitucionais e Reli giosos:

a) Servigo Nacional Penitenciiirio;
b) Imprensa Nacional de Mogambique;
c) Outras instituiqdes como tal definidas nos termos

da legislagdo aplicdvel.

CAPTTULO III

Fung5es das Unidades Org6nicas

Arrrco 8

(lnspecgdo da Justlga, Assuntos Constitucionais e Religiosos)

l. SSofung6es da InspecgdodaJustiga, Assuntos Constitucionais
e Religiosos:

a) Fiscalizar o cumprimento das normas t6cnicas
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b) Realizar de forma periSdica e planificada, inspecgdes
sobre processos e procedimentos administrativos
e financeiros nas unidades orgdnicas, instituig6es
subordinadas e tuteladas, incluindo a dos seus titulares,
funcion6rios e agentes, apresentando os respectivos
reiat6rios;

c) Realizar inspecq6es extraordiniirias sempre que
superiormente determinado;

d) Promover o respeito pela legalidade nas unidades
orgdnicas, instituiEOes subordinadas e tuteladas
do Minist6rio;

e) Verificar o tratamento das petig6es, queixas, reclamaEdes,
denfncias apresentadas por eventuais violag6es da
legalidade e, ainda, as suspeitas de inegularidades ou
deficidncias no funcionamento dos servigos, emitindo
recomendagdes e propondo as necessiirias ac96es
correctivas;

/) Colaborar na instrugdo de processos disciplinares
ou em outras acg6es de dmbito disciplinar, sempre que
superiormente determinado;

g) Garantir o cumprimento das normas do segredo
do Estado;

ft) Articular com outros 6rg6os da administragio priblica
em tudo o que disser respeito is ac96es inspectivas
de interesse comum;

l) Verificar a realizagSo pelos 6rg5os e servigos do Ministdrio
dos programas e directivas definidas pelo Governo
e pelo Ministdrio;

7) Participar no processo de implementaEso do subsistema
de controlo interno no dmbito da administrag6o
financeira do Estado.

ft) Emitir parecer sobre as contas de gerOncia do Ministdrio,
instituig6es subordinadas e tuteladas, bem como
das Direc96es Provinciais que superintendem as Sreas
de Justiga, Assuntos Constitucionais e Reli giosos ;

l) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente
determinadas nos termos do presente Estatuto e demais
legislagdo aplic6vel.

2. A InspecEfro de Justiqa, Assuntos Constitucionais
e Religiosos d dirigida por um Inspector-geral Sectorial
coadjuvado por um Inspector-Geral Sectorial Adjunto.

Arrrco 9

(DirecAao Naclonal de Registos e Notariado)

1. S5o fung6es da DirecgSo Nacional de Registos e Notariado:

a) Organizar, coordenar e controlar as actividades
dos servigos de registo civil, registo predial, registo
de entidades legais, registo autom6vel , registo
de nacionalidade, registo criminal, os servigos
de notariado, e demais actividades de registo;

b) Proceder ao registo dos partidos polfticos devidamente
reconhecidos;

.c) Proceder ao registo das associag6es sem fins lucrativos
devidamente reconhecidas;

d) Organizar e manter actualizado o registo de todas
as confissdes religiosas e entidades de culto, em estreita
articulagdo com a Direcgdo Nacional de Assuntos
Religiosos e Direc96es Provinciais que superintendem
as Sreas da Justiga, Assuntos Constitucionais
e Religiosos;

e) Promover estudos relativos ao seu aperfeigoamento,
eficdcia, extensSo dos servigos dos registos e notariado;

/) Promover a actualizagdo permanente da legislaE6o
atinente aos serviEos dos registos e notariado;

g) Conhecer, nos termos da legislagSo aplic6vel,
dos recursos hieriirquicos de decis6es dos conservadores

h) Coligir todos os elementos de informagSo, designadamente
estatfsticos, sobre a actividade do sector;

l) Programar as necessidades de instalagSo e elevagSo das
conservat6rias e cart6rios notariais ;

) Assegurar a conservagSo das instalagdes e equipamentos
necessdrios ao funcionamento dos respectivos servigos.

ft) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente
determinadas nos termos do presente Estatuto e demais
legislagSo apliciivel.

2.A Direcgdo Nacional de Registos e Notariado 6 dirigida por
um Director Nacional coadjuvado por dois Directores Nacionais
Adjuntos.

Anrrco 10

(Direcgeo Nacional de Assuntos Juridicos e Constitucionais)

1. S5o fungdes da DirecASo Nacional deAssuntos Juridicos
e Constitucionais:

a) Prestar assist€ncia e o apoio cientifico e tdcnico nas
matdrias compreendidas nas atribuig6es da reforma
legal e aos processos de capacitagdo institucional
da administragSo da justiga, cujo dmbito seja
do dominio do Governo:

b) Colaborar na preparagdo de programas e elementos
de estudos daAdministragSo da Justiga e na orgarizagdo
e promogSo de est6gios, cursos de formagdo
e aperfeigoamento t6cnico profissional dos juristas
e outros quadros afectos nas iireas de assessoriajuridica
nos orgdos centrais e locais do Estado;

c) Elaborar pareceres jurfdicos e proposta de legislagSo
do sector da administragSo da justiEa;

@ Promover e orientar, t6cnica e metodologicamente,
o processo de elaboragio das propostas de diplomas
legais;

e) Assegurar a publicagSo e difusSo de estudos sobre
aAdministragSo da Justiga, de reconhecida qualidade
e interesse pfblico;

/) Promover a divulgagSo de leis e demais textos legais,
tornando acessivel a compreensdo e o entendimento
dos principais diplomas e massificar o seu domfnio
pelos cidadSos;

g) Colaborar na promogSo da educagSojuridica dos cidadios
e do respeito pela lei;

h) Analisar, dar parecer e participar na preparagSo
e conclusSo de acordos, contratos e memorandos
de entendimento com entidades nacionais e estran-
geiras, que impliquem compromissos para o pafs;

l) Garantir a monitorizag6o sucessiva da legislagSo
do sector dajustiga;

j) Supervisar a publicagdo da 1." S6rie do Boletim
da RepilbLica'.

ft) Emitir pareceres sobre a constitucionalidade dos actos
praticados peios 6rg5os do aparelho do Estado;

I Desenvolver acgdes de promogdo da cultura de respeito
pela Constituigdo da Repriblica e pelas instituig6es
nela estabelecidas;

ln) Monitorar o cumprimento dos acordSos do Conselho
Constitucional;

n) Analisar permanentemente a conformidade dos diplomas
legais dos 6rg6os do aparelho do Estado com
a Constituigao da Repriblica.

o) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente
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2.A DirecgSo Nacional deAssuntos Jundicos e Constitucionais
6 dirigida por um Director Nacional, coadjuvado por um Director
Nacional Adjunto.

Arnco 11

(Direcgdo Nacional de Assuntos parlamentares)

I . Sdo fung6es da DirecASo Nacional deAssuntos Parlamentares
as seguintes:

a) Realizar estudos e an6lises sobre questdes parlamentares;
b) Assistir ds sessdes pleniirias daAssembleia da Repriblica

em que se discutam matdrias de interesse relevante
para a concretizaglo da politica do Governo e outros
assuntos de grande interesse para o Estado;

c) Participar, sempre que orientado pelo Ministro,
nos debates das comiss6es especializadas
da Assembleia da Repriblica;

d) Estabelecer contactos com os servigos de apoio
da Assembleia da Repriblica;

e) Coordenar a elaboragSo do Informe Anual do Chefe
do Estado dAssembleia da Repiiblica sobre a Situagdo
Geral da NagSo;

/) Produzir informagdo sobre o decurso dos trabalhos
daAssembleia da Repriblica a submeter ao Presidente
da Repdblica:

g) Acompanhar a participagSo do Ministro da Justiga,
Assuntos Constitucionais e Religiosos e demais
membros do Govemo nos encontros com os 6rgdos
da Assembleia da Repriblica;

ft) Assistir o Ministro da Justiga,Assuntos Constitucionais
e Religiosos no exercfcio das suas fung6es junto
daAssembleia da Repriblica, nas comiss6es de trabalho
especializadas ou bancadas parlamentares;

l) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente
determinadas nos termos do presente Estatuto e demais
legislaq5o aplicdvel.

2. A DirecgSo de Assuntos Parlamentares 6 dirigida por um
Director Nacional.

Aruco i2
(Direc9ao Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania)

1. 56o fung6es da DirecEdo Nacional dos Direitos Humanos
e Cidadania:

a) Promover a observdncia e o respeito pelos direitos
humanos e o exercicio dos direitos e liberdades
dos cidadSos individualmente considerados. com
o envolvimento da sociedade civil;

b) Promover a divulgagSo dos direitos humanos e dos
direitos e deveres civicos dos cidadSos;

c) Promover as actividades necessiirias d implementagdo
dos viirios instrumentos legais em mat6ria dos direitos
humanos;

d) Promover a assinatura, ratificagdo, implemenhEAo
e a observ6.ncia dos tratados internacionais em mat6ria
dos direitos humanos;

e) Promover os mecanismos de articulaEdo entre todos
os intervenientes que lutam pela observ6ncia e respeito
da vida e dignidade humanas;

f) Promover a parceria entre todas as instituig6es do Estado
e sociedade civil nacional e internacional de defesa
e promogSo dos direitos humanos;

h) Coordenar, no Minist6rio da Justiga, Assuntos
Constitucionais e Religiosos, as actividades
no 6mbito das estrat6gias do HIV e SIDA, do g6nero,
da pessoa com deficiOncia, crianga e meio ambiente
e desenvolvimento sustentdvel;

l) Dar parecer sobre assuntos que digam respeito d promogio
e protecaao dos direitos humanos e aos direitos
e deveres civicos dos cidaddos.

2. A Direcgdo Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania
6 dirigida por um Director Nacional coadjuvado por um Director
Nacional Adjunto.

Arucol3
(DlrecaSo Nacional de Assuntos Religiosos)

1. S5o fungdes da DirecEdo Nacional de Assuntos Religiosos:

a) Desenvolver o relacionamento com as diversas confiss6es
religiosas no interesse da harmonia da sociedade,
da consolidaglo da paz, da educagdo moral e civica

. e do desenvolvimento econ6mico e social do pais;
b) Promover o registo e acfializagdo dos dados relativos

ds confiss6es religiosas junto da Conservat6ria
do Registo de Entidades Legais, de acordo com
a legislagSo em vigor;

c) Promover, nos termos da legislagdo aplicrivel, o cance-
lamento do registo das confissdes religiosas quando
a sua actividade se mostrar contr6ria dr lei;

d) Realizar e promover estudos relativos d sua 6rea
de actividade;

e) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente
determinadas nos termos do presente Estatuto e demais
legislagSo aplicdvel.

2. A DirecgSo Nacional de Assuntos Religiosos 6 dirigida por
um Director Nacional coadjuvado por um Director Nacional
Adjunto.

Arrrco 14

(Direcgdo Nacional da Administragdo da Justiga)

1. S5o fungdes da Direcgdo Nacional da AdministragSo
da Justiga:

a) Elaborar propostas de politicas e estrat6gias
do desenvolvimento harmonizado do sistema da admi-
nistragdo da justiga, garantindo a sua coordenagdo
e implementagSo;

b) Conceber mecanismos de articulagdo institucional com
os Tribunais, a Procuradoria-Geral e com a Ordem dos
Advogados, e apoiar o Govemo na sua implementaEdo;

c) Assessorar o Govemo no dominio da sua responsabilidade
quanto d extensdo da rede judiciilria;

@ Informar das decis6es de criagSo de tribunais de compe-
tdncia especializada e de redefiniEso das algadas
e da iirea dejurisdigSo dos tribunais;

e) Promover a consolidagSo dos tribunais comunitirios
e outros mecanismos de resolugdo alternativa
de litigios, bem como recolher, tratar e difundir
os respectivos elementos de informagSo;

/) Participar nas acgSes de cooperagao entre as insti-
tuig6es de administragSo da justiga e parceiros
nacionais e estrangeiros no domfnio da estratat6gia
de desenvolvimento sustentiivel do sistema
de administragSo da justiga;

g) Promover o desenvolvimento do sistema de administragSo
da justiga com base na complementaridade dos objec-
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fr) Participar na realizagSo de estudos que visem
a organizagdo e modernizagSo do sistema judiciSrio,
propondo medidas adequadas para o efeito;

i) Preparar progftrmas e elementos estudos de administragdo
da justiga, bem como a organizagdo e promoEdo
de estiigios, cursos de formaEdo e aperfeigoamento
t6cnico profissional dos juristas e outros quadros
afectos nos 6rgdos centrais e locais do Estado;

7) Recolher, analisar e assegurar a monitoria da articulag5o
dos 6rgdos daAdministragdo da Justiga;

k) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente
determinadas nos termos do presente Estatuto e demais
legisiagSo aplicdvel.

2.A DirecgSo Nacional daAdministragdo da JustiEa d dirigida
por um Director Nacional.

Amco 15

(Direcgdo de Planificagao e Gooperagao)

1. S5o fung6es da DirecASo de Planificagdo e CooperaESo:

a) No dominio da planificagSo:

l. Elaborar as propostas de Plano Econ6mico e Social
e programa de actividades anuais do Ministdrio;

il. Coordenar, dinamizar e assegurar a orientagSo
de metodologias de elaboraEio dos programas
de curto e m6dio prazo, a nivel do Ministdrio
da JustiEa,Assuntos Constitucionais e Religiosos,
com base nos instrumentos orientadores
de governaESo;

lli. Coordenar o processo da elaborag6o dos balanqos
peri6dicos da instituigSo sobre a execug6o
dos programas e planos do Minist6rio a curto,
m6dio e longo prazo;

iv. Participar nos processos de formulagdo, execug6o
e monitoria de politicas e estratdgias do Sector
da AdministraqSo da JustiEa;

v. Preparar propostas em matdria de planeamento,
formulagSo e acompanhamento de pol(ticas do
Ministdrio da JustiEa, Assuntos Constitucionais
e Religiosos;

vi. Participar e acompanhar a execugSo dos planos
sectoriais de investimento e desenvolvimento
do Ministdrio da Justiga, Assuntos Constitucionais
e Religiosos;

vll. Participar nos processos de formulagSo, execugdo
e monitoria de actividades e politicas e estratdgias
do instituiE6es do Sector da Administraqdo
da Justiga;

viii. Panicipar na realizag6o de estudos que visem
a organizagdo e modernizagd,o do sistema
judicidrio;

lx. Garantir a harmonizagSo territorial de elaboragSo
dos planos e respectivos balangos.

,r. Elaborar estudos, pesquisas e pareceres que tenham
por objecto a legislagSo e a administragao
da justiga, bem como as funq6es do Minist6rio
e'as instituig6es subordinadas;

xl. Estudar e promover o aperfei goamento e actual izagdo
das politicas macro- econ6micas do Governo para
a defesa da legalidade e organizagSo dajustiga;

.rli. Colaborar na preparaEdo de programas e elementos
de estudos de administraqdo dajustiqa, bem como
na organizagSo e promog6o de estdgios, cursos de
formagSo e aperfeigoamento tdcnico profi ssional

xlil. Fazer estudos sobre a situagSo social do pafs e seus

reflexos nas iireas de trabalho da administragdo
da justiga;

xlv. Promover estudos de Direito Comparado;
xv. Realizar outras actividades que lhe sejam

superiormente determinadas nos termos do
presente Estatuto e demais legislaESo apliciivel.

&) No domfnio da cooperagSo:

i. Estudar e propor a estratdgia de cooperaESo
no domfnio da Justiga, em coordenagSo com
os restantes 6rg5os, e acompanhar os trabalhos
decorrentes dessa cooperagSo;

ii. Criar e gerir uma base de dados sobre
os compromissos internacionais assumidos pelo
Pais com implicagdes na esfera de actividades
do Minist6rio da Justiqa,Assuntos Constitucionais
e Religiosos;

iii. Elaborar propostas com vista a assegurar
a participagSo do pais na actividade dos
organismos internacionais no dominio da JustiEa;

iv. Participar sempre que solicitado nos trabalhos
preparat6rios e nas negociagdes para a cele-

" bragdo de acordos, tratados, convengdes
ou protocolos, bem como assegurar a sua
execugSo e acompanhamento;

v. Realizar outras actividades que lhe sejam
superiormente determinadas nos termos do
presente Estatuto e demais legislagSo aplicdvel.

2.A Direcgdo de Planificagdo e CooperagSo 6 dirigida por um
Director Nacional, coadjuvado por um Director Nacional Adjunto.

Aruco 16

(Direcgio de Recursos Humanos)

1. S5o fungdes da DirecgSo de Recursos Humanos:

a) Assegurar o cumprimento do EGFAE e demais legislagdo
aplicdvel aos funcion6rios e Agentes do Estado;

b) Dirigir, coordenar e controlar a gestSo e a administragdo
dos recursos humanos do Minist6rio da Justiga,
Assuntos Constitucionais e Religiosos de acordo
com as directrizes, normas e planos superiormente
definidos:

c) Elaborar a proposta de quadro do pessoal do Ministdrio
e controlar o seu provimento;

d) Organizar, controlar e manter actualizado o e-SIP
do sector, de acordo com as orientagdes e norrnas
defi nidas pelos 6rg5os competentes;

e) Assegurar a realizaglo da avaliagSo do desempenho dos
funcioniirios e agentes do Estado;

/) Gerir os sistemas de informagdo e cadastro do pessoal
do Ministdrio da Justiga, Assuntos Constitucionais
e Religiosos;

g) Elaborar, quando necess6rio, actos administrativos
e instruir processos referentes aos funcioniirios
e agentes do Estado;

h) Gerir o sistema de carreiras e remuneragdes e beneficios
dos funcioniirios e agentes do Estado afectos
ao Ministdrio:

i) Participar na definigSo de carreiras profissionais
e das categorias ocupacionais especfficas do Minist6rio
da Justiga, Assuntos Constitucionais e Religiosos
e respectivos qualifi cadores;

7) Promover e impulsionar a implementag6o da politica
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/c) Implementar as estrat6gias do HIV e SIDA, do Gdnero
e da Pessoa portadora de Defici€ncia na Fungdo
Priblica;

I Assistir o Ministro nas ac96es de Dirilogo Social e consulia
no domfnio das relag6es laborais e da sindicalizacdo:

ru) Inventariar as necessidades de formaEdo, 
"on""b"ie controiar o respectivo plano de formag5o profissional

dos funcioniirios e agentes do Ministdrio da Justica.
Assuntos Constitucionais e Relieiosos:

n) Realizar outras actividades que lhe-sejam superiormenre
determinadas nos termos do presente Estatuto e demais
legislagSo aplic6vel.

, 2. A DirecgSo de Recursos Humanos 6 dirigida por um
Director Nacional nomeado pelo Ministro da Justiga, Aisuntos
Constitucionais e Religiosos.

ryi. Garantir a circulagdo eficiente do expediente,
o tratamento da correspond6ncia, e o registo
e arquivo da mesma;

xvii. Realizar outras actividades que lhe sejam
superiormente determinadas nos termos do
presente Estatuto e demais legislagdo apliciivel.

b) No dominio da gestdo documental:
i. Dirigir a gestdo de documentaQAo e informacdo

de natureza jurfdica. compilando, tratando
e arquivando documentaEdo juridica nacional
e estrangeira, e documentos de arquivo
e de biblioteca do Ministdrio;

ii. Organizar um sistema de formagdo, crescimento
e acesso a material bibliogrrifico no Minist6rio,
orgdos provinciais, distritais e instituia6es
subordinadas;

iii. Garantir a implemenfagdo do Sistema Nacional
de Arquivo do Estado;

lv. Implementar e acompanhar as rotinas de trabalho
visando a padronizagdo dos procedimentos
tdcnicos relativos ds actividades de gestdo
de documentos de arquivo e de biblioteca
no Ministdrio e nos 6rg6os provinciais, distritais
e instituigdes subordinadas ;

v. Promover, orientar e acompanhar a aplicagdo dos
planos de classificagdo e tabelas de temporalidade
de documentos no Minist6rio, 6rg6os piovinciais,
distritais e instituig6es subordinadasf

vi. Implementar e supervisionar a aplicagdo
e o emprego de normas t6cnicas e tecnologias
de gestdo de documentos no Ministdrio.6re'dos
provinciais, distritais e instituip6es subordinidas :

vil. Identificar as necessidadLs de formagdo
dos responsdveis pela gestdo de documentos
no Ministdrio, 6rgdos provinciais, distritais
e instituigOes subordinadas e promov€-la em
articulagdo com as instdncias responsiiveis;

uiil. Cumprir e fazer cumprir as disposigOes legais
e regulamentares e as deliberagdes tomadas
em sede dos Conselhos Tdcnico e Consuhivo
do Ministdrio da Justiga,Assuntos Constitucionais
e Religiosos, relativas ao sector;

i,r. Planificar e aprovar os planos de actividades
e submeter a proposta de orgamento anual
e respectivos planos de actividades;

.r. Colaborar na celebragdo e cumprimento de acordos
e protocolos de cooperagdo com instituigOes
nacionais ou internacionais, priblicas ou prividas
em mat6ria de gestdo documental e da informagdo;

-ri. Realizar outras actividades que lhe sejam
superiormente determinadas nos termos do
presente Estatuto e demais legislagdo apliciivel.

2. A DirecgSo de Administragdo e Finangas d dirigida por
um Director Nacional.

Anrlco 18

(Direc96o de Tecnologias de Informagdo e Comunicag6o)

_1. S5o fungSes da DirecEdo de Tecnologias de Informagdo
e ComunicagSo:

a) Desenvolver e implementar o plano Director
de Tecnologias de Informagdo e Comunicagdo
do Minist6rio e do Sector daAdministragdo da Justiga;

&) Planificar, estabelecer e gerir a inira_estrutura
de Tecnologias de Informagdo e Comunicagdo

Amco 17

(Direc96o de Administragdo e Flnanqas)

I. Constituem fung6es da Direcgdo de Administraedo
e Finangas:

a) No

t.

dominio da administragio e finangas:

Ela_bo-rar a proposta do orgamento de despesas
do funcionamento e de investimento do Ministdrio;

Dirigir e controlar a aplicagdo das normas sobre
a execugSo do orgamento de funcionamento
e de investimento atribuido ao Ministdrio:

Assegurar o controlo contabilistico da execuedo
do orgamento de funcionamento e de investimento
e sua contabilizagdo;

iv. Assegurar a administragdo interna do Minist6rio:
y. Executar o orgamento de investimento

em infra-estruturas de raiz a nivel do sector
de Administragdo da Justiga;

vl. Preparar, executar e controlar o plano de aprovi-
sionamento e a gestdo do patrimdnio;

vii. Actualizar o inventiirio dos bens do Minist6rio
e garantir a gest6o e manutengdo, procedendo
a elaboragSo da proposta de abate, quando
se mostre necessdrio e, ainda, a gestdo
das instalagSes;

viii. Gerir e garantir a manutengdo do parque
automovel do Minist6rio e utilizaedo correcta
dos transportesl

lx. Preparar, executar e controlar a execugdo pelas
demais estruturas do plano econ6mico e do orea_
mento do Minist6rio;

.r. Propor e emitir instruEdes internas sobre
as actividades de gestdo financeira e patrimonial
do Minist6rio, respeitando as ,normas serais
vigentes;

xi. Garantir a protecgdo ffsica e seguranga
do patrimdnio e das instalag6es do Minist6rio;

xii. Produzir informagdes periddicas sobre a gestio
ctos recursos materiais e financeiros e demais
bens do Ministdrio;

rlll. Elaborar a conta de gerdncia anual sobre
a execugdo do orgamento e posteriormente
submeter a inspecgdo, ao Ministro e ao Tribunal
Administrativo;

rlv. Participar na elaboragdo do ceniirio fiscal
do sector;

xv. Assegurar a execug6o do orgamento de inves_
timentos em infra-esfrrrfrrrac dn oo^t^*

ii.
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c) Elaborar a polftica de informiitica do Minist6rio
da Justiga, Assuntos Constitucionais e Religiosos;

d) Elaborar polfticas, normas e procedimentos para
a boa utilizagdo dos sistemas informdticos, a sua
rentabilizagdo e actualizagdo;

e) Assegurar a aplicagdo de padr6es internacionais para
a gestdo de sistemas e seguranga da informaqio e
garantir o sigilo no uso das bases de dados dos utentes;

/) Assegurar que os sistemas implementados pelo Ministdrio
da Justiga,Assuntos Constitucionais e Religiosos estdo
em conformidade com o quadro de Interoperabilidade
do Governo Electr6nico em Mogambique;

g) Assegurar, em coordenagdo com as restantes unidades
orgdnicas do Minist6rio a estruturagdo interna
dos servigos, num sistema integrado de gestio;

ft) Promover a optimizaEso do uso dos recursos informilticos
para garantir a exploragdo eficiente e eficaz
dos sistemas de informagdo;

i) Garantir a disponibilidade, integridade e confidencialidade
das informag6es d sua guarda;

7) Criar e gerir mecanismos e facilidades tecnol6gicas para
o fluxo de informagSo entre o Minist6rio, o sector da
administragdo de JustiEa e as Direcgdes provinciais;

t) Dirigir o processo de aquisigdo, instalagdo e manutengio
de equipamentos e aplicagdes informiiticas para
o Minist6rio da Justiga, Assuntos Constitucionais
e Religiosos;

I Criare manter o backup sistemiitico de toda a informaEdo
da instituigSo e mecanismos de recuperaqdo de dados e
sistemas em situag6es de com-rpgdo de dados, acidentes
ou desastres:

rz) Promover a expans5o, massificagdo, acesso e uso das
tecnologias de informagdo e comunicagdo no sector;

n) Promover a formagdo e capacitagdo de recursos
humanos em matdria de Tecnologia de InformaEdo
e ComunicagSo.

o) Participar na elaboragdo da polftica de seguranga das
instalag6es e infraestruturas do Ministdrio da Justiga,
Assuntos Constitucionais e Religiosos.

p) Realizar estudos tendentes a garantir a seguranga e
integridade dos sistemas e operag6es informatizados
contra abusos e violag6es;

q) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente
determinadas nos termos do presente Estatuto e demais
legislagSo aplic6vel.

2. A DirecgSo de Tecnologias de Informag6o e Comunicag6o
6 dirigida por um Director Nacional.

Amco 19

(Gabinete Juridico)

1. S5o fungdes do Gabinete Juridico:

a) Prestar assessoria juridica ao Ministro;
&) Analisar e pronunciar-se sobre propostas de diplomas

legais, regulamentos e outros actos normativos sobre
o sector;

c) Prestar assist€ncia juridica na preparagdo e elaboraEdo
de contratos, acordos, convdnios e outros instrumentos
legais;

@ Apoiar a Procuradoria-Geral da Repriblica no exercicio
dadefesados interesses do Estado, em mat6rias ligadas
ds actividades do Ministdrio;

e) assessorar o dirigente quando em processo contencioso
administrativo;

A -^l^- ^^t^ ^,,*-,:*^-.^

g) propor prov idCncias legislativas que j ul gue necess6rias ;
fr) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente

determinadas nos termos do presente Estatuto e demais
legislagSo apliciivel.

2. O Gabinete Juridico 6 dirigido por um Direcror Nacional.

Arrrco 20

(cabinete do Ministro)

1. S5o fung6es do Gabinete do Ministro:
a) Organizar o programa e agenda de trabalho do Ministro

e Vice-Ministro e Secretdrio Permanente;
b) prestar assessoria ao Ministro e Vice-Ministro;
c) Organizar os despachos, a correspond€ncia e o arquivo

de expediente e documentaEdo do Ministro e do Vice-
-Ministro:

@ Coordenar a preparagdo das reuni6es e audidncias
do Ministro e do Vice-Ministro com outras entidades
e cidadSos;

e) Assistir e apoiar, logfstica, t6cnica e administrativamente,
o Ministro e o Vice-Ministro e Secretirio permanente;

/) Assegurar a divulgagdo e o controlo da implementaEdo
das decis6es do Ministro e do Vice-Minisrro;

g) Preparar e secretariar as reuni6es do Ministro
e do Vice-Ministro, bem como as reuni6es do Conselho
Consultivo;

h) Garantir o encaminhamento de toda a corresponddncia
destinada ao Ministro e ao Vice-Ministro e garantir a
sua tramitagSo;

i) Garantir a publicagSo dos actos normativos do Ministro
que superintende a 6rea da Justiga, Assuntos
Constitucionais e Religiosos;

j) Garantir a comunicaqdo dos despachos proferidos
pelo Ministro e Vice-Ministro;

k)Assegurar a ligagdo com os servigos externos;
l) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente

determinadas nos termos do presente Estatuto e demais
legislag6o aplicdvel.

2. O Gabinete do Ministro 6 dirigido por um Chefe de Gabinete.

Arnco 21

(Departamento de Comunicagdo e lmagem)

1. S5o fungdes do Departamento de ComunicaEdo e Imagem:

a) Planificar e desenvolver uma estratdgia integrada
de comunicaESo e imagem do Ministdrio;

b) Contribuir para o esclarecimento da opinido
priblica, assegurando a execugdo das actividades
da Comunicagdo Social nadreada informagdo oficial;

c) Promover, no seu dmbito ou em colaboraqdo com
os demais sectores, a divulgag6o dos factos mais
relevantes da vida do Minist6rio e de tudo quanto possa
contribuir para o melhor conhecimento da instituiEao
pela sociedade moqambicana;

@ Assegurar a realizagdo das actividades de protocolo
e relag6es pfblicas do Minist6rio;

e) Apoiar tecnicamente o Ministro na sua relagdo com
os orgSos e agentes da Comunicagdo Social

/) Gerir actividades de divulgagdo, publicidade e marketing
do Minist6rio;

g) Assegurar os contactos do Ministdrio com os drsios
de comunicagSo social.
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) Coordenar a criagdo de simbolos e materiais de identidade
visual do Minist6rio;

t) Desenvolver acE6es no dmbito da assessoria de imprensa
e de imagem pfblica do Minist6rio;

/) Promover a comunicag6o entre o Ministdrio
da Justiga, Assuntos Constitucionais e Religiosos
e os cidadSos, estimulando o di6iogo permanente,
a coresponsabilidade colectiva e a melhoria
da qualidade dos serviEos prestados;

m) Dinamizar, em colaboragdo com as unidades org6nicas,
direc96es provinciais, instituig6es tuteladas
e subordinadas, a disponibilizagdo de canais
altemativos de atendimento ao cidaddo, contribuindo
para a sua permanente optimizagao, tendo em conta
crit6rios de acessibilidade e comodidade com vista
ao aumento da satisfagio do priblico;

n) Realizar outras actividades que lhe sejam superiorrnente
determinadas nos termos do presente Estatuto e demais
legislagdo aplicrivel.

2. O Departamento de Comunicagdo e Imagem 6 dirigido
por um Chefe de Departamento Central aut6nomo.

Arnco 22

( Departamento de Aquisig6es)

1. S5o fung6es do Departamento de Aquisiq6es:

a) Efectuar o levantamento das necessidades de contratagdo
do Ministdrio;

b) Preparar e realizar a planificagSo anual das contratag6es;
c) Elaborar os documentos de concursos;
d) Apoiar e orientar as demais iireas do Ministdrio

na elaboraESo do cafiilogo contendo as especificagdes
t6cnicas e outros documentos importantes para
a contra{agao;

e) Prestar assistOncia aos jriris e zelar pelo cumprimento
de todos os procedimentos pertinentes;

/) Administrar os contratos e zelar pelo cumprimento
de todos os procedimentos atinentes ao seu objecto;

g) Manter a adequada informagdo sobre o cumprimento
dos contratos e sobre a actuagao dos contratados;

h) Zelar pelo arquivo adequado dos documentos
de contrataqdo;

l) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente
determinadas nos termos do presente Estatuto e demais
legislag6o aplicdvel.

2. O Departamento de Aquisig6es d dirigido por um Chefe
de Departamento Central Autdnomo.

CAPITULO IV

Colectivos

Anrrco 23

(Colectivos)

S6o colectivos do Ministdrio da Justiga, Assuntos
Constitucionais e Reiigiosos:

a) Conselho Coordenador;
b) Conselho Consultivo;
c) Conselho T6cnico.

Amco 24

(Gonselho Coordenador)

1. O Conselho Coordenador 6 o colectivo convocado e dirieido

e insfituig6es subordinadas do Minist6rio a nfvel central e local,
competindo-lhe, desi gnadamente:

a) Coordenar e avaliar as actividades das unidades
orgdnicas centrais e locais e das instituig6es tuteladas
e subordinadas, tendentes itrealizagdo das atribuig6es
e compet6ncias do Minist6rio;

b) Pronunciar-se sobre planos, polfticas e estrat6gias
relativas is atribuig6es e competCncias do Ministdrio
e fazer as necessiirias recomendagdes;

c) Fazer o balango dos programas, plano e orgamento anual
das actividades do Minist6rio;

d) Promover a aplicagSo uniforme de estratdgias, mdtodos e

t6cnicas com vista ii realizagilo das polfticas do sector;
e) Propor e planificar a execugSo das decis6es dos drgdos

centrais do Estado em relagSo aos objectivos principais
do desenvolvimento _do Minist6rio.

2. O Conselho Coordenador tem a seguinte composigdo:

a) Ministro;
b) Vice-Ministro:
c) Secretiirio Permanente;

@ Inspector-Geral Sectorial;
e) Directores Nacionais;

/) Assessores do Ministro;
6) Inspector-Geral Sectorial Adjunto;
/z) Directores Nacionais Adjuntos;
D Chefe do Gabinete do Minisrro;
7) Chefes de Departamentos Centrais;
k) Dirigentes provinciais que superintendem as dreas

do Minist6rio;
/) Titulares das instituigdes tuteladas e subordinadas

e respectivos adjuntos.

3. Podem ser convidados a participar no Conselho Coordenador,
em fungSo da matdria, t6cnicos e especialistas com tarefas a nivel
Central e Local do Estado, bem como parceiros do sector.

4. O Conselho Coordenador refne, ordinariamente, uma vez
por ano e, extraordinariamente, sempre que necessiirio, mediante
autorizagdo pelo Presidente da Repriblica.

Arnco 25

(Conselho Consultivo)

1. O Conselho Consultivo 6 um colectivo convocado
e dirigido pelo Ministro e tem por fung6es analisar e dar parecer
sobre quest6es fundamentais da actividade do Minist6rio,
das instituig6es Subordinadas e tuteladas designadamente:

a) Pronunciar-se sobre planos, polfticas e estratdgias
relativas ds atribuig6es e compet6ncias do Ministdrio
e controlar a sua execugdo;

b) Pronunciar-se sobre o orgamento anual do Ministdrio
e respectivo balanEo de execugSo;

c) Estudar as decis6es dos 6rg6os superiores do Estado
e do Governo relacionadas com o direito, a justiEa

e a legalidade, com vista d sua correcta implementagdo;
d) Controlar a implementagSo das recomendagdes

do Conselho Coordenador;
e) Pronunciar-se, quando solicitado, sobre projectos

de diplomas legais a submeter d aprovagdo dos 6rgdos
do Estado competentes:
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g) Analisar e dar parecer sobre as actividades de preparagSo,

execugSo e controlo do plano, programa e orEamento

do Minist6rio.

2. O Conselho Consultivo tem a seguinte composigdo:

a) Ministro;
&) Vice-Ministro;
c) Secretiirio Permanente;
d) Inspector-GeralSectorial ;

e) Directores Nacionais:

/) Assessores de Ministro;
g) Inspector-Geral Sectorial Adjunto;
ft) Directores Nacionais Adjuntos;
l) Chefe do Gabinete do Ministro;

l) Chefes de Departamentos Centrais aut6nomos;
k) Titulares das instituig6es tuteladas e subordinadas

e respectivos adjuntos.

3. O Ministro pode, em fung6o da mat6ria agendada, dispensar
das sess6es do Conselho Consultivo os membros referidos nas

aiineas il, h),j) e k).
4. Podem participar nas sess5es do Conselho Consultivo,

na qualidade de convidados outros especialistas, t6cnicos
e parceiros a serem designados pelo Ministro, em fungSo
das mat6rias a serem tratadas.

5. O Conselho Consultivo rerine ordinariamente de quinze
em quinze dias e extraordinariamente sempre que o Ministro
o convocar.

Arnco26

(Conselho T6cnico)

l. O Conseiho Tdcnico 6 o 6195o de cariicter consultivo
convocado e dirigido pelo Secretiirio Permanente, resguardada
a prerrogativa do Ministro. sempre que entender dirigi-lo
pessoalmente.

2. Constituem fung6es gerais do Conselho Tdcnico:
a) Coordenar as actividades das unidades org6nicas

do Minist6rio;
b) Analisar e emitir pareceres sobre a organizagS.o

e programagSo da realizaqSo das atribuiE6es e compe-
tdncias do Minist6rio;

c) Analisar e emitir pareceres sobre projectos do plano
e orgamento das actividades do Ministdrio;

fl Apreciar e emitir pareceres sobre projectos de relat6rio
e balango de execugdo do plano e orgamento
do Ministdrio;

e) Harmonizar as propostas dos relat6rios do balanEo
periddico do Plano Econ6mico e Social;

/) Emitir pareceres que forem superiormente solicitados
ao Minist6rio pelo Presidente da Repriblica, pelo
Primeiro-Ministro e pelo Conselho de Ministros;

g) Emitir pareceres sobre quest6es de especialidade
do sector, nomeadamente na iirea jurfdica e, em

particular, na formulagSo de estudos e definig6es
de prioridades nas Sreas de iniciativa legisiativa
e regulamentar do Governo;

ft) Apreciar projectos e propostas de diplomas legais
a submeter ao Governo, e emitir parecer, prestar
informag6es e assist€ncia de car6cter t6cnico-juridico
aos projectos de medidas legislativas do Governo
qrrhmetirlnq cn Minicf6rin rlq Trrctinq A ccrrnfnc

l) analisar e dar parecer sobre assuntos de cariicter t6cnico

das iireas de actividade do Ministdrio, bem como,
proceder d anrilise de questdes tdcnicas de espe-

cialidade do sector, pareceres, estudos e definiESo
de prioridades na ilrea de elaboraE5o legislativa,
investigagSo e planificagSo estratdgica a m6dio
e longo prazo.

3. O Conselho T6cnico tem a seguinte composiESo:

a) Secretiirio Permanente;
b) Inspector-Geral Sectorial ;

c) Directores Nacionais;

4 Assessores;
e) Inspector-Geral Sectorial Adjunto;
/) Directores Nacionais Adjuntos;
g) Chefe do Gabinete do Ministro;
/r) Chefes de Departamento Central autdnomo.

4. Podem participar nas sess6es do Conselho T6cnico,
na qualidade de convidados, os titulares das instituig6es tuteladas
e subordinadas e respectivos adjuntos, bem como outros tdcnicos,
especialistas e entidades a serem designadas pelo Secret6rio
Permanente, em fung6o das matdrias a serem tratadas.

5. O Conselho Tdcnico refne uma vez por semana e extraor-
dinariamente sempre que necessdrio.

6. No exercfcio das fungdes previstas nas alfneas/), d e h)
do n." 2, o Conselho T6cnico 6 convocado e dirigido pelo Ministro
da Justiga, Assuntos Constitucionais e Religiosos, reunindo-se
ordinariamente uma vez por m€s e extraordinariamente sempre
que se mostrar necessdrio, podendo-se solicitar a participaEdo de

dirigentes e quadros de reconhecida compet6ncia de Ministdrios
e instituig6es pribiicas pertinentes.

Resolugao n.'2/2015

de 24 de Junho

Havendo necessidade de aprovar o Estatuto Orgdnico
do Minist6rio da AdministragSo Estatal e FungSo Priblica,
criado pelo Decreto Presidencial n.' ll20l5, de 16 de Janeiro,
ao abrigo do disposto na alfnea g) do n.' I do artigo 4
do Decreto Presidencial n." 312015, de 20 de Fevereiro, e no
uso das compet6ncias delegadas pelo Conselho de Ministros
nos termos do artigo I da ResolugSo n." 7 12015, de 20 de Abril,
a ComissSo Interministerial da AdministragSo Priblica delibera:

Artigo 1. E aprovado o Estatuto Orgdnico do Ministdrio
da Administragdo Estatal e Fungdo Pfblica, em anexo, que faz
parte integrante da presente Resolugdo.

Art. 2. Compete ao Ministro daAdministragdo Estatal e FungSo

Priblica aprovar o reguiamento interno do Minist6rio, no prazo
de sessenta dias contados a partir da data da publicagSo
da presente Resolugdo, ouvido o Ministro que superintende
a iirea das finangas.

Art. 3. Compete ao Ministro daAdministrag6o Estatal e Fungdo

Ptiblica submeter o Quadro de Pessoal d aprovagSo do Srgdo

competente, no prazo de noventa dias contados a partir da data
da publicagdo da presente ResolugSo.

An. 4. A presente Resolugdo entra em vigor na data da sua
publicagdo.

Aprovada pela ComissSo Interministerial daAdministragSo
Priblica, aos 13 de Maio de 2015.

Puhliorre se


