Ci\DO

Vr:RJ)[-2()

DE

.'\CiOSTU

Ar~,~(J

DE

2()().')

l()4.-)

1"

dos Estatutos

Apt'OV<1<;1W

de
S;10 i1provados os E~}lilLutOJ do fUll(!o AutÓnomo
Manutenção Rodoviária. desib'1lado abrev-iadan'1ente Fundo
de Manutençào
Rodoviária. que fazem parte integrante
deste diploma e baixam assinados pelo fvlinistro de Estado
das Infra-estruturas
e Transportes.
lo:

ArtlgD 2"

Regime

supletivo

Em tudo o que nào estiver previsto nos respectivos
estatutos. é aplicável ao Fundo de 'Ivlanutençào Rodoviária
o regime j urldico aplicável aos serviços autónomos, fundos
autónomos e institutos pÚblicos.
Artigo 3'

"

('m vigor

Entl'acla
---/

a presente diploma
ela sua publicação.

entra em vigor no dia seguinte

Visto e aprovado

ao

em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves'- Manuel Inocêncio
[Udio Alexandre da Cruz - João Pinto Serra

SOlLsa

.

Promulgado em 16 de Agosto de 200õ.
Publique-se.

a Presidente

PEDRa VERONk

da República,

RODRIGUES PIRES
Referendado

em 18

a Primeiro-Ministro,

ele

Agosto de 2005.

José Maria Pereira Nel'cs

EST'ATUTODO
FUNDO AUTÓNOMO
DE 'MANUTENÇÃO RODOVIAn.IA

'-...---'

CAPITULO

J

Disposições Gerais
Decreto-Regulamentar

n" 7/2005

Artigo 1"

de 2!J de Agosto

Natureza

Pela Resolução elo Conselho de Ministros rI" :3:3/:2005, de
25 cle .Julho, foi criado o Fundo Autónomo de tvlanutenção
Rodoviária,
designado
nbreviaclamente
Fundo de
Manutenção
Rodoviária,. o qU31 tC'lll por objecto financiar
as obras e trabalhos
de conservaçào
e reparação
de

o Fundo Autónomo
de M[\nutenç~flO
Rodoviária,
dcsig11ado abrcviadamcntc
Fundo Rodoviário, é um fundo
administrativa
autÓnomo do Estado, dotado de autonomia
c financeira.

estradas.

Artigo

2"

Sede
Tornando-se.
pois, necessário
aprovar
Fundo de Manutenção
Rodoviária;

Tendo em aten~'ão o disposto
n.o 96/V/99, de 22 ele Man;o;

no

os estatutos

do

o Fundo Rodoviário tem a sua sede na cidade da P,-aia.

n° 1 elo artigo 6"da Lei

No llSO da t~lculdade eonferida pela alínea h) do urtigo
204" da Const.ituic;ão, o Governo decreta o seguinte:

Artig-l1

3"

Atdhuiçües

o Fundo
tinílnciamento

Rodoviário
da manutenção

tem

como

atribuição

da rede rodoviária

naciuna~

o

,..

1046

J

N° 35 ,,8.

SÉRIE

On

DA

REPÚBLICA

do Fundo

São elegíveis ao financiamento
a)

b)

Manutenção
rodoviária;

do Fundo Rodoviário:

corrente

e\ periódica

Custos
funcionamento
do Instituto
das /I
Estradasde que
seja imputável
aos trabalhos
ligados à gestão da manutenção corrente e! I.
periódica das estradas constantes do Plano' \
Anual de Manutenção
e dos trabalhos dei
emergência previstos ou realizados.
CAPITULO II

Órgãos e serviços

O Conselho de Administração;

b)

O Director.

./

Artigo 6°

r

~_/r

Artigo 7·
Impedimento

. Não pode ser nomeado para os órgãos referidos no artigo
5° quem tenha interesses de natureza financeira o~
participações nas empresas do sector das obras p~blicas.

de Administração
Artigo 8"

Natureza

e composição

1. O Conselho de Administração é o órgão de supervisão
da gestão corrente do Fundo Rodoviário, competindo-lhe,
designadamente:
a) Analisar e aprovar o Plano Anual de Manutenção
Rodoviária produzido pelo Instituto de Estradas;
b)

Analisar
e aprovar
os Planos Anuais de
Manutenção
Rodoviária produzidos pelas

de
de

Pronunciar-se sobre os instrumentos
previsional referido no artigo 18°;

e)

Aprovar as contas anuais do Fundo Rodoviário;

fJ

Assegurar a regulariq.a~obrança
das receitas
e a_legalidade do processamento das d~spe:'3~;

g)

de gestão

Aco~anhar
a execução~!S!_Elanode actividades
--e do orçamento do Fundo RodõVíãríü;---·.-.-----

n:) Propor ao MiniSUõ-rE:::::![Junsavelpela área das
infraestruturas
medidas qu~ tendam à
dinamização das fontes de receita do Fundo
Rodoviário, nome~pamente, alteração das taxas
que incidem sobre os utilizadores das estradas;
i)

Decidir medidas excepcionais de gestão financeira
do Fundo Rodoviário sempre que possa estar
em causa o cumprimento do Plano Anual devido
a reduções inesperadas das receitas estimadas;

j)

Autorizar, sem limitação, a realização das
despesas e o seu pagamento e zelar pela cobrança
e arrecadação das receitas;

k)

Aprovar o respectivo regimento;

l)

Aprovar os regulamentos internos destinados à
execução do presente diploma e necessários ao
bom funcionamento do Fundo Rodoviário.
Artigo 9"

Composição

1. O Conselho de Administração
membros:

é constituído por sete

a)

Um
representante
do departamento·
governamental responsável pela área das infraestr.uturas;

b) -

Um
representante
do departamento
governamental
responsável pela área das
fInanças;

Secção 1

Conselho

2005

d)

Mandato

o mandato dos membros do Conselho de Administração
e do Director tem a duração de três anos, renovável,
continuando, porém, os seus membros em exercício até à
efectiva substituição ou declaração de cessação de funções ..

DE

e aprovar os Relatórios trimestrais
execução financeira
do Plano Anual
Manutenção;

Órgãos

a)

29 DE AGOSTO

Apreciar

. Artigo 5·

São órgãos do Fundo Rodoviário:

-

c)

da rede I

Trabaill0s de emergência na rede rodoviária, cuja
necessidade tenha resultado de fenómenos
imprevisíveis e actos da natureza;

VERDE

Câmaras Muni<.;ipais,que lh~ são apresentados
pelo Director;

llodovjá"in

c) Custos de funcionamento do Fundo Rodoviário;
d)

CABO
/

Artigo ·1'
Intervenções

DE

L-__.

c) Um representante clã:: Associação Nacional dos
Municípios Cabo-verdianos;
d) Um representante designado pelas associações dos

transportadores

rodoviários;

e) Um representante designado pelas associações
das companhias seguradoras;
(J

Um representante
designado pelo Conselho
Superior das Câmaras de Comércio;

g)

Um representante

designado pela Plataforma da3

Organizações Não Governamentais.

5-

\.

SER \[-:2.

01" 3<;

IJlT;;i<!,:ntl·

O

rlll

dr·si;,:·nado peio 1lll'11I1)/"1i
da,: inf"r;1(·"t rulur;\.';.

Di\

.. H. O."

IUTLBUC\

DE

Ik !\dlllinístraç;1o
(.
do Go\"prn(, n-spons/\'/d
P(:I<: :irea
C:(In;,:elho

C;\ 13() VERDE ,- 19 DE AGOSTU

Us 1"('!)J'u;unta 11 (e.'<refe'I'jdos no n" !. IWI1l como os
scus subsl it lI(OS, nÜo m;lis (k um por cada rcpn:sPlJwl\f.(·:

~t'~'~JI{1

(·()nlpeti.~n(:ia

connlnicaclo;; ao presidl:nÜ' du Conselho de
Administra(Jw
nos trint.a dias anteriores
au termo do
mandato
dos membros eessantes ou nos trint8 diás
subsequentes
à vag:\tura.
,,(I)'

A

.;j .

n o 111 I'

lI<,'

li u dos

11l ('

h r \J s d () C f) n S

11'

(.,

h u ti C'

Ad 111i 11ist.r<l~:ilo l' kita pur Iwriodtls d,~ tr('s anos, S(~1l1
pn~.iLllzo da sua sl1hstillli~'ii.o, a todo o te~1l1 Pl). pela ent.idade
represpnladn,

..\1"t

5.

O Con;.;(dho

d •.. Administra"";1()

b)

í.'

i

Représentaro

d)

SU90}eter

eJ

,i~l-ifIcaI'a conéordiinciados

extr:lOrdinárias;

das \'Óta~'ões do Conselho
nos \('rlllos da,.; suas

fi

.•..

-

..•..•

S. O a(;to de insta!a~'áo do Consc,lbo d(· Aclrnini;.;tração
{:
pelr!. ár(,H
presidido
pelo membro do C;(),/CTIlO re,,!>oIlsav('!
ri as nf'nwstrlltura."
!'oc!oviál'i8s,

g,

Conselho

P!:esidente do Concélh? de Adnli nistraçào
de dois dos seus membros,

Rod.oviário;

RodoviÚrio;

Planos Anuaisdp

Requerer

para

dos Planos

aprcsentados

EIlCO!1l(mdar auditorias

Anuais

pelas

:2. O Conselho

de· Admini";(J";W,)o

com a pn~sl.'[lI.;a de. pelo

"õ pode

técnicas indcpenelénte,.;

Ir)

Elaborarulll.lVlanual

{)

Assegurar

uti!izaçfiáclas

de Procedimentos para a

receitas do Fundo Rodoviário,

a execw,:i'i(J do orçainento dO Fundo

deliberar

quatro

do:-;

seus membros.

:3, As decisõe::, do COl1stdho
de Administ.nH.;ão siio
tumada,; por maioria de vot.o,;, cabl.'ndo ao l)J'e,;ident(~ () \'otp
d\.' q lIal id ad(·~,('m caso de L'll1pa tI-.

4, 1;~Lin'ada acta de cac!,l J'(~uniào na qunJ COII.~ta a
identificação
dos presentes.
a rdÓrÔncia aos assuntos
t.ratados l' as deliberações
tomadas, com a indii:açáo das
n'spcct.i vas votaçÜes
Artlg(!

11

'J

S('nhas (h.~ )J1'('sell(,'a
AÓs nwJltlJros do C;o/1;.;elho de AdIJ1jlJistra~';1() podem ser
atr'ibuídas senhas de presença pela SU<l particip:'H,:flo IJIiS

jl

Elaborar c execut.ar os instrumentos
previsiÓnal
contas;

de gestão
de pr('sta(;áo de

e os docuI1H'ntos

atÜ () montante
fixado por lei ou
dl'
deliberaçào
do Cons(~lho de Administra\:ào
que depende, a reaJi7,a~:ão das despesá!;;;

I~) Autorizar,

l)

Submeter

à dN·jsão superior,

os assuntos

qlW

<.:0111

sua infÓnnação,

dela careçam;

111) Exercer

quaisquer olltras cOl1lpetên(:.ias que li\('
sejam .cometidas
pelo Conselho de Administn\(;ii.o, as quais dcveràÓ const;1r da âàa \[Ivrada
pai'a o efeit.o;

1/) O mais

.':
á'~

ch~

oU a sÜlicitavâo

IJH.'nos.

,.

Cámaras

Rocloviár'io:

vaJic!anwnte

'\

o apoio técnico do InsÚtuto de Estradas,

a análisi'

duránte c no ÚmbÜo ela execução dos Planos
Anuàis de l\lanutençào ao Instituto das Estrada,;';
ü aos !l1uniciplOs

Funcionament.o

dl: Administra<.;fio
reÚne-se
,---,,)j;din:;lriam(:nte.
,-!-ma vez
por trimestre
e,
que cOO\Tocatlopelo
extraOl'dir{ariamente.seiÚpni,

do Fundo

c\t;

à apTeeias~ão
do Conselhod,~
Adnlinistraçãoos
documentos que careçam de
suauecisào;

Manut.ençÜo
l\:lullicipais,

i

1. O

FundÓ

do Conselho

TVIanutcnção RodoviÚria dai:; redes nacional (o
municipal com Of' critérios de elqÚbilidade das
despesas. conforme) jckntifícados no art.igo 4".

7. O Presidentc pode ddegar tempor::uianwnte HS suas
l"unt;Ôes noutro nWl11bro do Conselho dp Administ!'ação.

lO"

ASsei,.'1.1rar' a gl~stão corrente

(:j

COn1 IwLí:llci a::::.

:\n.igll

f~ admini~Fundo RodovifÍl;io e, em \'spcciÚ!:

Executar' as deliberações
AdministniçãÓ;

u)

ptdo menos,

h

Convocar as reuniões ordinárias
o;;l'l:sultados
de Administração

singlllar de dirccçÜo

2. Compete ao Direc..:tor dirigir Jécnica

Convoc:ar e coordenar 8" I'(,unirJ()s do Consl'lho ('
exercer () voto de qua!idacJ.' sempn.! que não
exibta maioria d(~\'otos:

c) Dedarar

1:21<

1. O Dircctor t; o Órgão cxecutivo
do Fu nelo Ho,!f)"iÚrio.

Ci. Compete ao presidente:
a)

tio I)jt·pcuu·

cOllsidera-se

IIido

qurtndo ti Vl'I'l'111 sido designadas,
doi:-; l('rt;OS da,.; jJessoas pre ....i,,!;'!;; no n." 1.
it

igu

11

I)i,'('eto,'

trativaJÚeriteo
const

I ()47

reuniÔl.'s, no montante a fixar por despacho dos nlPmbros
d[~ Go\'crno J't'sponsáveis
pela::; área;.; das finanças
!.'
tn:lIlsportC's rorloviririos.

d.

lÍ(J\'PI11

DE 20lJ5

qUI: lhe for eornC'l.ida

por !c.i

*
'/
~

"j".

!O.+8

L

S(~RIE

--

N°

o·L$. U.H DA

35
Artil;o

E::;tatuto
1. O (',statuto

REI'(:r~Uc.:\

2.

l:"r'

do Dir-el'lor,

em re\,,'Í.!J1cde

integral,
'-'eSlalH2lecido pelo:,: membrof' elo Gover-no
'.'I.~\
"b ....
U.~~{u'v~"'"
"U.,. n fF"'strlltl
(U.\.
HUI,,,~
\.
. ~
\uri;](..~l-e-':PQIl d· .(';~ PCh;:;
·5,.".~;;:
(I,,:,i
"",1" 'w!ovi

tempo
1,/

\'ERD~

Ai l'é'C'cjta,;

-

referidas

29

DE

na alínca

(L

M;OSTO

DE

I elo nÚ1Il81\)

auLuriDr,

20()S

as quais nos tPI'1l10S ela !c'1 S:IO coUradas pelas .'\lfânclegas,
devem ser depositadas
na conta elo Fundo l{odoviário,

remUI1<..'J-at.ÓrÍo

rel1111n81·;,t('n-io

CABO

DE

aberta,
:3.

[Jilra

Ü~

o d'eit.n. no Banl'o de Cubo Verde.

n.'CUI":-;os do

1-{odoí'iário

Fundo

têm

de ~er

I.

e finanças.

utilizado,.;

ele acordo

previstos

no artigo 4°

com

os CI'jtéJ-ios

ele elegibilidade

2. É aplicÚq~1 ao Director () rcg-imc geral da segurança
social.

::;a!vo quando

pertencer

ao::; quadro"

ela função

pÚblica. caso em que lhe é aplic<1vi'l () regime pr6prio do
seu lugar de origem, c.:a:óoa::;~il11o d(~s('j;1rem.

4. A cobraJ1~'a das rec.:eitas referidas na ,lime::! b) elo l1."
1 é asseg'uradil p(·los servIços competentes do Fundo
Rodoviáril,l.
Artigo 1T'

Arti go 11"

Despesas

Substituição

1. .r--; as suas
é substituído
Administração
Administração,
membro
de
infraestruturas,

faltas. ausências e impedimentos, o Director
por um dos membros
do Conselho
de
designado pelo presidente do Conselho de
sendo a substituição
comunicada
(lO
Governo
responsável
pela área das

2_ Perante terceiros, incluindo notários, conservadores
de registo e outros titulares da Administração
PÚblica, a
assinatura
de um vogal com invocação do previsto no
número anterior constitui presunção da pressuposta falta,
impedimento ou vacatura.

1. Constituem

do Fundo Rodoviário:

(lI

As despesas com o SCll funcionamento,
as clespesas com o pessoal;

b)

Manutenção
Manutenção;

cJ

Trabalhos
rodoviários
de emergência
cuj a
necessidade
tenha resultado
de fenÔmenos

prevista

imprevisíveis

no Plano

incluindo

Anual

cle

ou de actos da natureza;

d)

Os salários e demais remuneração
presente Regulamento;

e)

As despesas
auditorias,

f)

Quaisq lIer despesas

CAPÍTlJLO III

Regime financeiro

encargos

nos termos do

derivadas da realização de estudos,
peritagens e outros serviços;

Artigo 15"

Princípios

de gestão

que lhe caiba por lei.

,r

Na gestão administrativa,
financeira e patrimonial,
o
Fundo Rodoviário
tem em consideração
os seguintes
f)rincípios:
a) O controlo orçamental
pelos resultados,
tendo em
vista a base necessária
à medida da produtividade
dos
servIços;
b) O sistema de informação integrado de gestão, tendo
em conta a circulação das informações necessárias
para
elaborar programas e os executar correctamente;
c) A observância

elas normas

legais.

Artigo 16°

receitas

Rodoviário

sujeitam-se

às '

(l.)

Custos de funcionamento

do Fundo Rodoviário;

bJ

Manutenção
rodoviária;

e periódica

c)

Trabalhos de emergência na rede rodoviária, nas
l:Ondições definidas na alínea (') do n" 1e no n,o 3.

corrente

3. Os trabalhos referidos na alínea c) do n."
comprometer
o funcionamento
do Plano
Manutenção.

da

rede

1não

podem
Anual de

4. As despesas refer'idas nas alíneas b) e c) do n.') 1 sào
previamente certificadas pelo Instituto de Estradas ou pela
Câmara Municipal, conforme os casos.

Receitas
1. Constituem

2. As despesas do Fundo
,seguintes p-ri01;idades:é'

do Fundo Rodovici.rio:

Artigo 18"
a)

As receitas
provenientes
da arrecadação
do
Imposto sobre Consumos Especiais a que estão
sujeitos
os comuustívcis,
gasolina
super,
gasolina normal, gasóleo e outros, constantes
do Anexo I ao Regulamento
de Imposto sobre
Consumos Especiais, aprovado pela Lei n." 22/

VI/2003, de 14 de Julho.
lJ)

Quaisquer out!'as receitas ou dotações que Ih~)
sejam atribuídas
ou que lhe caibam
SlI perior.
dotenninaçiio

Instrumento;;
1. A actividade
orientada
pelos
prcvisional:

elo Fundo
seguintes

u)

Programa

b)

Orçamento;

c)

Progyama

por lei ou

ri<-

anllalde

financeiro

gestão previsional
Rodoviário é enquadrada
e
instrumentos
de gestão

actividades;

de desembolso.

~

sCRrE -- 1\" Yi

,·n. o"

DA

DE (';\[30

!\EI'(![~LlCA

a int!~rrll'p'.'ndência

ria.',

HC<;'()l':'

P

seu deó'cnvolvil1ll'l1to, ()~I1h'ios previ:,to:: para 8. n:>..~pectiv;t
l' {I,; ndcqlladus
!I1('cani"mo;,. d(~
colJcrtLirn
financúira
controlo l' revÍsãu.
:.3. Os PI'ogTéIJl1<l<:'pluri<1l1uais

são m:tualizacl{ls

de

f11'C·,;('nya.

cm cnda
Hcquisi\'ão

e destacamento

1. O Fundo Rodoviário
sendo o respectivo

Documentos

I ()4\)

c\nit::(I :2 I"

ano cm função do controlo, correcc;ào ou ajustamento elas
actuaçÔ8s, tendo em vist<1 l1:'; objectivos fjxaclos. (' do:-,
objectivos, tendo em vista o;; re~ultados.
Al'\ign

20 DE ..\~i()\TO DE 2()())

2. É proibid,j
n !'C>aliz:u;ãu rir' de:spcscls
com a
rUI11lIll('J'nçi'w de pess(),il através du Fundu Rodo\-i,1no. salvo
'lS dL'con'entc:s da r\O!Jlcaçãodo Director. de l'ontralo>, de
avença ou c1f' tarefa e ela f1lobil!dm.le. bel11 como cio sr~I1IHl"

2, Os prof.!r8I11i1.:' de i1ctivirla(!é:;; enunCiam não ~Ó a
jllsLdi('nçÜo
da:' de! Jvidncles, mas nunlJém [\ cJist.nulIici\o
daO' jJr'luriclacl<.:s no tempo,

VERDE -

iD"

não dispõe de quadro ele pessoal,

pessoal

requisitado

ou destacado,

nos

termos do nÚmero sef.,TlJintc.

de prestação

de contas

2. O pessoal da Administração
Pública pode ser
requisitado para exercer funções no FundoRodoviário em
regime de requisição ou de destacamento.

A actividade do Fundo Rodoviário é enquadrada c
orientada pelos seguintes Documentos de prestaçào de
contas:
1.

0.)

Relatólio anual de actividades;

b)

Conta anual de gerência;

Artigo

Apoio técnico

c) Balancete trimestral.

2.5"

e administrativo

O apoio admiDistrat~voe técnico-especializado para o ..:
exercício das atribuições do FundO Rodoviário é prestado. :.
pelo pessoal do Instituto
de Estradas,
mediante!
remuneração a fn:ar em contrato de prestação de serViços.

2. A aprovação dos instrumentos de gestão prevlsiónal
do Fundo Rodoviário compete ao membro do Governo
responsável pelas áreas dos transportes rodoviários,
aplicando-se em tudo o mais o disposto na 1eigeral.

CAPÍTULO

V

Artigo 20·

Direcção do Governo

Pagamentos

Os pagamentos são efectuados, em regra, por meio
de cheques, que são entregues em troca dos respectivos
reci90s devidamente legalizados.

Artigo 2ôa

2. Os cheques são sempre nominativos e assinados por
um çlos membros do Conselho de Administração e pelo
DireCtor.

1. Compete ao membro de Governo responsável pela
área das infraestruturas
exercer, nos termos da lei, a
direcção
superior
sobre
o
Fundo
Rodoviário.
--_ ~
.~.,

1.

Poderes

..

Artigo 21·
-./

Sujeição à fiscalização

.

-'-'-~'_._---'. __

--.",.,

de Contas

Artigo 22°

ou inspecção

financeira

por parte da Inspecção

a) Suspender, revogar e anular, nos termos da lei,
os actos dos órgãos próptioo do Fündo Rodoviário
que violem a lei ou sejam considerados
inoportunos e inconvenientes para o interesse
público;
b)

1. O Fundo Rodoviário está sujeito à auditoria financeira

interna periódica
Finanças .

__

2. Compete ao membro de Governo referido no n." 1:

do Tribunal

Fundo Rodoviário
doO
Tribunal
de Contas. está sujeito à fiscalização sucessiva //

Sujeição à auditoria

..

Geral das

Fiscalizar e inspeccionar
Fundo Rodoviário;

o funcionamento

do

•..

2. O membro de Governo responsável pela área elos
transportes terrestres pode ordenar auditoria externa ou
inspecções financeiras ao Fundo Rodoviário.
CAPíTULO

c) Ordenar inquéritos, sindicâncias ou inspecções
ao Fundo Rodoviário;
d)

So~icitar informações que entenda necessárias ao
acompanhamento
das actividades do Fundo
Rodoviário;

e)

Fixar as remuneraçÔes do Director;

{J

O mais que ]he for cometido por lei.

IV

Pessoal
Artigo 23"

P"oihição
1. É proibida a ClJn~tituiçflo de !'clac,:{lesjurídicas de
emprego público através do Fundo Rodovi,1rio.
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fie.sol uçãa n° 33fZ005
De 25 de Julho

Cur:lprindo O estlpulado no ':::C11 programa de governaç2,o
pua esta \1 Legislacura, o Governo tem vindo a investir
avultados recursos financeiros ~'~construcão e reabilitação
de infraestruturas
rodoviárias.

'~.,.•..

~o entanto,
dev'ido
a escassez
de recursos
disponlbllizados
para a conservação
elo património
rodoviário tem-se verificado perdas parciais e degradaçào
significativ'as da rede de estradas.
A garantia de fllL'::oconstante de fundos para assegurar
a sustentabilidade
do sistema rodo\iário, torna urgente e
in2.diável de\ido ao valor e importância económica e social
que este património representa para o País.
É neste quadro que o Governo decide criar o Fundo
Autónomo
de 1'Ianutenção
Rodoviária,
designado
abreviadamente
Fundo de Manutenção Rodoviária.
Assim:
Ao abrigo da Lei n° 96filI/99, de 22 de l\Iarço;
1\0 uso da faculdade conferida pelo n° 2 do artigo 260°
da Constituição, o Governo aprova a seguinte resolução:
Artigo

l°

Criação

1.. É criado o Fundo
Rodoviária,
designado
Ivlanutenção Rodoviária.

Autónomo
de Manutenção
abreviadamente
Fundo
de

2. O Fundo de Manutenção Rodoviária funciona sob a
direcção superior do membro do Governo responsável pela
área das Infra-estruturas
e Transportes.
Artigo 20

Entrada

em vigor

.-\presente Resolução entra em vigor no dia seguinte
da sua publicação.
Vista e aprovada

em Conselho

ao

de Ministros.

José Maria Pereira Neves
Publique-se
O PrimeirG\~nnistro,

JoséMaria

Pereira Neves
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