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I. INTRODUÇÃO

1.1. Objeto e finalidade do parecer
.-\ IfÍÍâƒimissão tie Assuntos Constitucif:_›:';ais e _'lfl.istíct; afff:canissão .iii pronuncia-se. no presente parecer.

sobre a Proposta de Lei do Orçamento t¬¬eral tio Estado nara E521. a Pronosta ele Lei Nf' :ã t '.`-`¬“:-.
doravante designada PPI.. _ i
É* presente parecer incide. sobre as :itens sett'n'iais e tlt›it'iini|í=s de interTenc-ão do Estado cuc se
integram na competencia da Cir-anistia» ._-L -à fatalidade tleste parecer e. nos termos regimentais.,
instruir o “Relatorio e Perecer” sobre a Proposta ele Lei (ilírcainento Iiiiitztal do Estado Para 3.121.
Proposta de Lei (PPL) nf' 23,51? 1131:). ccia elaboração ctanpete ã Comissão de Finanças Públicas
¡Cotnissão Cl, de acordo com o disposto no artigo 164.”. nf's "i e É. tio Regimento do Parlamento
Nacional IÍRPÍQE.

1.2 - Designação do relator

.lr'oi designado relator o Senhor Deputado: lose pachecti Soares

1.5 - rIion'ipeLeticia das comissões especializadas permanentes
Nos termos dos artigos lúãü e 1640 elo Regimento do PN. compete ãs comissoes especializadas
permanentes a elaboração cle um parecer sectorial. para cujo fim, as comissões podem ctmt'ocat
reuniões que ittlgaretn necessarias corn a participação dos membros do Igoverno., sem preiuiao elo
exercício das competências previstas no artigo 35” do Regimento do PN. onde se incluem as de
reali-:mr audiências publicas com titulares ele orgãos da .Jtclminisnacão Pública.

1.4. Áreas de competencia da Comissão
Na presente legislatura, são as seguintes as areas tie competencia da Comissão À:
a] -'*tssuntos constitucionais;
IJ) LIustica;
cifl Direitos, liberdades e garantias;
tl] .Êistetna eleitoral e partidos :ooiiticosl
el -titiinisttacão Pública;
tÍÍI Descentralização administrativa e outlet lt ›cal;
gl Mecanismo de resposta automatica para os direitos humanos;
hfi :Knticornipçãm
if; Irlatitlato parlamentar; ¡
kl ltnuniclacles. incompatibilidades. iinpeclin'ientos e conflitos de interesses; ø

o.l`:- Registo de interesses.
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1.5. Entrada anúncio e baiita as Comissões Especializadas Permanentes
A çropopsta de lei do OGE para 12021 deu entrada na Mesa do Parlamento Nacional no dia
15;* i OHÉLIÊÚ. Por despacho do Presidente do Parlamento Nacional, no dia Êóƒ'lflƒflülü; foi tuitnin'tla¬
mandado baixar ãs comissões especializadas permanentes e ordenadas copias ãs bancadas
parlamentares, para efeitos do disposto nos artigos iõõü e lúsl.m do Regimento do PN. Foi anunciada
no Plenário no dia 26;"1 llffill'flll.

1.6. Instituições públicas cujos orçamentos foram analisados pela Comissão
São os seguintes os orgãos do Estado e instituições públicas cujos orçamentos foram analisados pela
Comissão:

Presidencia da Republica;
Gabinete do Primeiro Ministro;
Gabinete de Apoio ã Sociedade Civil;
O AIR-'IRT- Arquivo de ã-Iuseu de Resistencia Timorense
O Centro Nacional 'Cl-legs:r LP
A Inspeção Geral do Estado _
O Instituto Nacional da Administração Pública
ls'Iinisti-o de Estado e da Presidência do Conselho dos ã'linistros;
Ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social;
Ii--Iinisterio da Administração Estatal;
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õ-Iinistério _l'ustiça;
Defensoria Pública
PoHcia Cientifica de Investigação Criminal;
Tribunais;
õ-'Iinistéiio Público;
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Provedoria dos Direitos Humanos e lIustiça;

H T4 Comissão Anti Corrupção;

|_x 9° Comissão da tção Pública;

|_
\ SD Comissão Nacional de Eleições

1.7. Metodologia e trabalhos da Comissão
Para elaborar o seu parecer sobre a PPL a Comissão realizou audiências públicas com os
departamentos do Governo e. as instituições supra mencionadas e a comissão levou a calio as
seguintes iniciativas:

'1. Estudo da proposta de lei do orçamento para 2021 c dos documentos orçamentais que a
acompanham.

. Identificação das alterações introduzidas ao articulado da proposta de lei por comparação
com a PPL nU 23;'Tfã“.

. Identificação categorias e rubricas de despesas nas quais foram efetuadas as reduções.J
f.

. Audiências públicas.

.Reuniões de analise e discussão para a fomiuiação de con'ientãriosl` conclusões eU
I
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-as audiências públicas tiveram lugar nos dias 6 a '15 de novembro de '2020, de acordo cfzini o
calendário que abaixo se. apresenta.

i Calendario de Audiências Públicas sobre a PPL n° 23 11V (3fl) - Orçamento Geral do Estaria-[iara_L 2021
Í No. Data i Horas | Entidades Lugar |

| 99)'190 I Presidência da República | l
Gabinete do Primeiro-Ministro, acompanhado I I;

" de: i
.arquivo e. Museu tia Reais tëncia Timorense

(_..aI'1-IR`lÍj1 Saias de
'- mena _ ceee-e Neez'eeei cio-zoa, 1.11. oeee'eeeeese.

- Gabinete de .apoio a Sociedade Civil |
- Inspetor-Geral do Estado

_ -iNÀP 5
i _ 11.31; . '

I 8915aü Ministro de Estado e da Presidência do
~ 09/ 11,1"2020 Conselho de híinistros Saias de 'i

. Sfigundfl'feíffl _Hbjú ¿ Ministro Assuntos Parlamentares e Conferências I
" Comunicação Social

i Ministro da Administração Estatal,
. 10/11/2029 99h00 acompanhado do Diretongera] cio Secretariado Salas de
Terça-feira , Tecnico de Administração Eleitoral e Arquivo Conferências

` Nacional

06/11/2020
'i Sexta-feira n

_
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_
_
_
¬

.
-

to
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Ministro da Justiça, acompanhado de
- Secretario de Estado de Terras e Propriedades,

¬ |'_`!9hf._"1t1 - Diretor ria Praicia Cientifica de Investirnção
11/'11/ 2020 - - "'f _ Criminal,

.¡ Quarta' “fa _ Defeeeee Púbsee oeeei.
1~i113tl Tribunais

r lfihtllü Procurador-Geral da República

Saias de
Con ferências

13/11/2020 -Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça

. SEXm'feim _ __ Comissão Nacional de Eleições
1-I-h!_l{_.l . __. _, . .-Comissao Funçao Publica

Comissão .ii

'I

I . _. _ -Comissão Anti "orru ão ,g ' asian L Pç seu de

I

i

|
II. ENQUADRALIENTO JURÍDICO-CONSTITUCIÚNAL

Admissibilidade e outras considerações gerais
Nos termos conjugados dos artigos 115.", nfi 1, alinea d) e 1415?, n.Ú 'l da Constituição da Republica,
a proposta de Orçamento Geni cio Estado E: da esciusiva iniciativa do Governo e rieve ser
:'iprescntatia ao Parlamento Nacional, soio a forma tie proposta de lei. ,
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Em matéria de direito substantivo, o regime orçamental, alem de enquadrado pela Constituição,
encontra-se também regnilado pela Lei n.” '15,.f'li1ilfz de 21 de Outubro - Orçamento e Gestão
Financeira. l
-apreciando a. PPL, ã lua dos requisitos a que deve obedecer para a sua admissibilidade, verifica-se
que esta de acordo com o previsto nos artigos *152.“1 96.” n.u É. e 98.” do Regimento 'Parlamento
Nacional, considerando que se encontra redigida em lingua portuguesa, sob a forma de artigos,
contem um titulo que ttadua o seu objeto central e vem acompanhada de exposição de. motivos,
tendo sido apresentada dentro do prazo legalmente estipulado.
N o que respeita ã sua configuração formal, a proposta de lei em analise obedece, na sua
generalidade, as regras essenciais de logistica formal. .Estão assim cumpridos os requisitos formais de
apresentação das propostas de lei, nos termos determinados na Lei e no Regimento.
No que respeita aos requisitos orgânicos, trata-sc de materia legislativa de competencia parlamentar
exclusiva, nos termos do disposto na alinea qi do nfj 2 do artigo 95” e no nf” '1 do artigo 1453:' da
Constituição da República, pelo que e o Parlamento o orgão competente para decidir.

II 2 r r l da PPL E 2021

.fi PPL e composto pelo Orçamento Geral da Administração Central, Orçamento da Região
Administrativa Especial de Oe- Cusse .Àimbeno e Cirçamento da Segurança Social. De acordo com a
exposição de motivos, o OGE 2021 apresenta “uma série de alterações metodológicas que
pretendem aproximar o orçamento das melliores praticas orçamentais internacionais, melhorando a
qualidade conceptual do Orçamento Geral do Estado, liarmoniaando a apresentação da informação
e aumentando a sua transparência”.
Sem prejuizo da apreciação inicial em sede de comissão, importa desde já destacar os seguintes
pontos para consideração na fase. da especialidade e redação final:

1. Designações
No artigo 5.”, as categorias devem ser referidas nos mesmos termos da designação constante
das Tabelas.
No artigo 51°, a referencia ãs Tabelas deve ser feita em conformidade com a sua designação
no.ãneso.
:ls Tabelas devem ser corretamente numeradas, quer no preãmbulo quer no Anexo.
Os valores das dotações, indicados no preãmbulo, devem estar de acordo com os valores
constantes das Tabelas ítas dotações nas Tal-.telas da Lqegurança Social não coincidem com as
indicadas no preãmbuloi.

2. Transferências do Fundo Petrolífero
No arti o T.” relativo ãs transferências do Fundo ¬ii'etrolifero, recomenda-se que seia também
referido valor correspondente ao montante acima do RSE, em conformidade com a Tabela
ll.

3. Alterações orçamentais
No artigo 11.0, sobre transferências orçamentais, recomenda-se que seja clariticado em que
moldes o artigo 38.” e aplicável ãs alteraçoes orçamentais entre programas.

4. Regime transitório
No n.” l do artigo 15h. são referidos os orgãos cuia execução orçamental é feita no ambito
do orçamento do Ministerio da Tutela. Deste grupo consta o INI-Tí'lRDEPE o qual,
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contrariamente aos demais orgãos aqui referidos, não consta da Tabela III, o que deve ser
renñcado.

ef. o e] _ ,- - o _ T_ _‹¬__-~_ e ' 1 "f ' '.No n. ._ do aitigo 15. , dete ser reteiioo o Programa no ambito do quai sao inscritas as
dotaçoes orçamentais relativas ã Autoridade Nacional do Petroleo e hfinerais e ao Instituto
do Petroleo e Geologia.

. Notas re al umas n stões d nstitnci n lidade e de Pymlidnde

A PPL nf* .'ÍI'iTífãÍ') não levanta problemas constitucionais de maior. Corno já referido atras, a
preparação e elaboração do Orçamento Geral do Estado é da competência do Governo e foi o
Governo a elaborar e a aprovar a PPL em Conseliio de Ministros antes de a. apresentar ao
Parlamento Nacional que e o orgão de soberania que tem a competência para a sua aprov. ção para
vigorar como lei, como rrianda o artigo 145.ü da Constituição. Neste particular houve cumprimento
integral do que manda a Lei Fundamental. Entretanto, do ponto de vista constitucional, a PPL do
(DGE 2021 tem que estar também de acordo com a Lei do Enquadramento Orçamental, em Timor-
Leste, a Lei do Orçamento e Gestão Financeira. Lei :1.0 13/2009, alterada pela Lei n.n 9/2011, de 1?
de Agosto e pela Lei n.” 152013, de 11 de Setembro. Nesta parte, quanto ã conformidade da PPL n.u
23g" -Íftišflt com a Lei do Orçamento e Gestão Financeira julgamos que em duas ocasiões, isto e, em
2 artigos diferentes, a PPL contrariou a Lei do Orçamento e Gestão Financeira. Trata~se do artigo
14.”, utilização da reserva de contingência e artigo 21 .D :1.o 5, sobre a definição dos titulares de cargo
político para efeitos de responsabilidade política, citdl, disciplinar e criminal no ãmbito da execução
orçamental. :l nosso ver, os dois artigos da PPL n.u 23,.fTƒ(3.“} contrariam os artigos 31° e 46.” da
Lei n.” 13;"2009, de 21 de Outubro. Erplicamos porquê:
O artigo 37.” da Lei do Orçamento e Gestão Financeira diz que no caso de necessidades urgentes e
imprevistas, o Blinistro das Finanças pode alterar parte de uma dotação orçamental para despesas de
contingência para um Programa de um Ministério ou Secretaria de Estado.
Vamos ver agora o que dia o artigo '14.” da PPL nlD EãƒVƒ tíãfit. Esse artigo sob a epígrafe
“Utilização da reserva de contingência” dia assim: Em caso de necessidade urgente e imprevista, o
membro de Governo responsavel pela ãrea das finanças pode transferir fundos da dotação “Reserva
de Contingência” para as dotações orçamentais dos orçamentos dos orgãos e serviços da
.administração Central, a pedido destes. Da leitura atenta destas duas disposições legais vemos que a
PPL contraria claramente a Lei do Orçamento e Gestão Financeira. Na verdade, um Programa de
um Ministerio ou Secretaria de. Estado não e a mesma coisa que dotaçoes orçamentais dos
orçamentos dos orgãos e serviços da .administração Central. Orçamentos dos Órgãos e Serviços da
Administração Central é. muito mais vasto do que Programa de um Iii--linisterio ou Secretaria de
Estado. Orgãos e Serviços da Administração Central engloba toda a Administração directa e
indirecta do Estado, incluiu ` pois as Empresas Públicas. os Institutos Públicos, as Universidades
Públicas que estão colocada na Administração indirecta do Estado e sob a superintendência do
Governo Central. Quando falamos de orgãos c seiviços da i-ldministração Central englobamos todos
os t'irgãos e serviços colocados na dependencia do Governo, ficando de fora apenas a Administração
Local, isto e a Administração .'lutdnoma, os Municipios. Significa que o legislador tera entendido
que a Lei do Orçamento e Gestão Financeira se encontra ultrapassada e _]ti não serve os obiectivos
do listado c quer agora altera-lo atraves da Lei do Orçamento Geral do Estado. Mas isso não esta
bem. Se a Lei do Orçamento e Gestão Financeira se encontra ultrapassada necessitando de revisão e
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adequação aos novos tempo-s, então que se altere a mesma. C) que não esta certo é alterar a Lei do
Orçamento e Gestão Financeira por via da Lei do tClrtjiametuto. Isto porque as duas leis não se
encontram no mesmo patamar em termos hierárquicos. A Lei n.U lãfÊUGQ de 21 de Outubro
pretende ser uma Lei de Enquadramento Orçamental para estabelecer os parãrnetros a oue deve
obedecer' a Lei do Orçamento Geral do Estado que é anual. Sendo uma lei de enquadramento
orçamental, a 1Lei do Orçamento lhe deve obediência sob pena de inconstitucionalidade indirecta.
Para além dessa contrariedade ao artigo iii.” da Lei do Orçamento e Gestão Financeira pelo n.u 1 do
artigo l4.°, o nf* E desse mesmo artigo 14-* da PPL nf* :lã_,-""'\l,t"t_'_ã.“_} contraria também o arn'go ÉS.” da
Lei nú 13,-f'iÊUÚÊ-l, de 21 de Outubro ao diaer que as alteraçoes orçamentais em resultado daputilizacão
da Reserva de Contingência estão escepcionadas dos limites previstos no artigo 58.” da lei nú
1.5,.-='"2tÍ_ttÉt9, de 21 de Oumliro, sobre o Orçamento e Gestão Financeira, alterada pelas Leis nf' 9:,20'1'1,
de l? de .agosto e nf' ã,‹"'f.-".Úlã, de 'll de Setembro. É que a Lei do OGE não pode eacepcionar
limites impostos pela Lei do Orçamento e Gestão Financeira. Se o legislador entende agora que os
limites previstos na Lei do Orçamento e Gestão Financeira não devem existir, tem que alterar a
propria Lei do Orçamento e Gestão Financeira. O que não estã certo é vir alterar a Lei do
Orçamento e Gestão Financeira atraves da Lei do Orçamento Geral do Estado, sob pena de
ilegalidade qualificada ou inconstitucionalidade indirecta. '

Por outra, o artigo 463:' da Lei nf) lia-“2009, de É'l de Outubro CliZ EJus os titulares dos Cargos
politicos respondem politica, financeira, civil e criminalmente pelos actos, e omissões que pratiquem
no ãtnbito do exercicio das suas funçoes de execução orçamental, nos termos da Constituição, e
demais legislação aplicável, a qual tipifica as infracções criminais e financeiras, bem como as
respectivas sanções, conforme sejam ou não cometidas por dolo. O artigo fala de titulares de cargos
politicos mas não nos dia quem e que são esses tais titulares de cargos politicos. Diz apenas que são
os definidos na Constituição e demais legislação aplicável a qual (legislação:t tipifica as infracçíies
criminais e financeiras, bem como as respectivas sanções, conforme sejam ou não cometidas com
dolo. Ora bem, a Lei do Orçamento e Gestão Financeira, embora não diga quem são os titulares de
cargos politicos manda que os mesmos seiarn definidos numa legislação que tipifica as infracções
criminais e financeiras bem como as respectivas sanções. Essa legislação aplicável é seguramente a lei
dos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos. Portanto, o lugar proprio para a
definição de quem são os titulares dos cargos politicos ei a lei dos crimes de responsabilidade dos
'titulares de cargos pofiticos, não a Lei do Orçamento Geral do Estado. Por isso, Jquando o to.n ã do
artigo '21.” da PPL n.iEã,_.-iV,f“t_ã.“;l dia que para efeitos de efectivação da responsabilidade financeira
prevista no n.ü l, considera-se que o titular do cargo politico, os orgãos de direcção e os titulares de
cargos dirigentes dos orgãos de -administração Central, da Região .administrativa Especial de Oe-
Cusse Ambeno e da Segurança Social esta a alterar a Lei do Orçamento e Gestão Financeira por via
da Lei do Orçamento. Das duas uma: u deiitamt'is que uma outra Lei do `li.nc;uaclrarriento
Orçamental que substitua a actual diga qu m são os titulares dos cargos politicos, ou, como esta
previsto na propria Lei nf* 'iã,f"'2tlilil, de 251 de Outubro deve ser a Lei dos crimes de responsabilidade
dos titulares de. cargos politicos a estabelecer quem são os titulares de cargos politicos. ,ão alterar a
Lei do Orçamento e Gestão Financeira por via da Lei do Orçamento, esta-se a contrariar a
Constituição por via indirecta por a .Lei do Enquadramento Orçamental ser uma lei de valor
reforçado, apenas podendo ser alterado por uma outra lei que tenha o mesmo valor hierárquico. A

'a ldisposição constante do nf* .ã do artigo 21.” da PPI... n.” 23,..V\"tã. ,1 não tinha que estar inserida numa _
t a, . ___;
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-u-I . ¬ i... w. .Ti __ __¬ _ _ ' 1 . _crimes de imprillsaiilildafiie 111.111 1111111111111 dos Cal'ff-íis 1311111111115 enquadra-Se: DO cstaflito dos üflliarüflU1

dos orgaosdo listado que. esta ¡1111111111111- 1111 aiinea ir] do n.” É do areigo 95.” da Constituicao da RDTLe que-esta incluido também nasI materias de eonipe-.ti'zneia ex ¬iusira do Parlamento NacionaL as tais
inaterias Jque exigern urna maioria reforcada para. aprcaziciio em caso de veto do Senhor Presidente
11a Republica. eonronne previsto :11.I artigo “11 11.” fi 111-. ffÍionsriniicao ria RDTI-. Fiieeriraine~nre. o
artigo a* 11.” fi dia que sera porem exigiria a maioria de dois tereos dos Deputados prime-ums` desde
que supenor 11 maioria absoiura dos Deputados een efecririrlade de funcoes, para a c1:›111h'111aea|;1› dos
diplomas que rersein materias previstas 11o 1115111121 J: Enquanto para a confiram-cao de. 1coro
11111111111 a 11111111111111. que rersein 1111111111111' eeeno o Est-.111.211 dos 1i1u1a1es dos orgãos do 11111111111 alinea
11) do 11.” 2. do arrigo 95.” da CHDIL. ou o Regime -z;11-c11111e.111'ai, alinea q;- do ri.” 2 11o 111111111 95-” sao
precisos dois terços dos Deputados p.rese111es_¬_ arrigo HH." 11.” fi da CRDTL, para confirmar votos
relativos a diplomas que rersem outras nani-rias não incluidas no n.” E do artigo 95.” da (LÍRD'I'L1
designadamente o diploma 1.1111- aprora o GGI-Í apenas e necessaria a maioria absoiuta dos
Deputados era eiectix'idade de funeiiies. ponanro, uma maioria menos exigente, conforme previsto
no a.” Í do arrigo SS.” da CRDTI.. Significa que nor ai também o n.” fi do artigo 21.” da PPL n.”
25,5Y.(3.”[1 estaria a rioiar a 1:1-.111111i111ie1'1o ao regular por 11111 instrumenro legal que tem 1'ori11alidade
menos ez-:igentc na sua :ipi-rivacara confinnacao de '11.111.111 do riue a devida constituindo isto 'urna
inconstitucionalidade formal. Pelo que se acabou de escrever e desejável que. tanto o artigo 14.” 11.”s
1 e 2 e o n.” ii do artigo 21.” da PPL 11.” 25'11"'\`_.-"".i`3.”_'1 seiani reformulados na discussao 1111.1111Çäo 11a
especialidade, adequando a PPI- a Lei do Orçamento e Gestao Financeira ou deixando para
legislação propria a definição de quem sejarn os titulares de cargos pofiticos de que fala o artigo 46.”
da Lei 11.” 1312009 de. 21 de 01111111111 Lei do Orçamento 1~ Gestão Financeira. :I Lei do (Ílrçz-unenro
não e lugar adequado para essa de ñaicão.

III. ANÁLISE DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO PARA 2021
111.1. Visão geral da execução orçamental de 2020 e da proposta de orçamento para 2021

-apresentaee a seguir uma rabeia da execucao orçamental de QUÊ-.1 dos orgãos e instituições da area
da competencia da Comissariz :'*1 e 11 V1'1riaci1o entre o (IWGE de QUÊ-.Ú e a proposta de UGT; de ÊI'ÍÉI.
Os dados sobre a execucao ore-.'1111entai iii-.1111111 oiincos no L"iiorrai da Transparência Ôrcanientai de
II`i111or-Leste”`do Ministerio das Finanças.
51111-111: f'11'11'11'.inicigertransparenei'.gr1121] 111111111:.'indexiö;i;1n¿z:lfä.

___-...___

il J-LXECLÇÂU LÍIRÇAJHZNTÀL DU UHE. :1121.1 E PRUPOEifiií DO OGE 2021 Í

i I
: Entidade . ÚGE 2020

i Variação Variaçãoz - PETM ”f r *Éggim 11111-1 2020 1-. 111111 1.11111 i
“mw” " " 21121 1- 11121I

I 'iii LTS *1
i ( ) ( D w) (USDiilOO) (ff-11.)

I Presidencia _11-.1 Republica 51114.11 i _;:13- jm- .0.431.111 23111-1" E 41131. ,

iii-ii'ii” f ` , 111.215” 5 4.11111 _ :al.1'i'-.1311111111111- Í'1 111111111"-
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111.2. Apreciação setorial
A apreciação setorial compreende clois aspetos: tl; a execução orçamental de EUÍÉU, [gi a proposta
orçamental para 2021.
al Num primeiro momento procedeu-se ã analise da esecução do OGE de ÊILIÊII de cada uma das

instituiçoes da area de competencia da Comissão _\. com referencia a montantes e rasas de
execução para cada uma das categorias de despesa. realçando os aspetos merecedores de maior
atenção. Foi produzido urn documento tecnico pela assessoria da Comissão:
Nesse documento far-se também a analise da proposta orçamental para :IEL comparando e
analisando as variações tn'çanientais entre. Í-IIÍL'ZIÍI e. ZILÍIÍÍ": ;

b) As auclii'ncias Publicas com as instituiçoes da :ires tla ttotnlretiir'icia da Comissão :lt constituíram
um segundo momento do processo de. apreciação. Durante as reuniões a (_Íomissão procurou
o'oret int'f'trmaçoes sobre:
I _\ execução orçamental de 2' 121 I. sucessos e ct'insttangimentos; 1
I Ú desempenho da instituição na ei-Lecução das politicas e prograriras do seu sector;

O _\ pri-tpmta orçamental para l' .'2'1 e a f:releouatzão do tinanciamento face aos txlbietivos e
resultados esperados1 conforme contidos nos planf .s de ação.

I (Â Í) emluatltamento clo programa ou atividade nas .tttihuicoes da mstrtulção
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IlI.2.A. Presidência da República
-. .. 2.' f- ' " .¬.. 'fra- r.-.' ¬.. *_'rz' ' - -t-.l orçamento da Presidencia oa Reouoaca para -4-1-1 io.. oe L brigas-l eoeis Milhoes e Quarenta e

1.¬¿uatrf.i Mil LJolares Americam-asi. e. a e:~;eeuçã‹:.›, ate inicio de Novembro foi de Êi'l'” -E pr‹;.›pi:›stri do
'¬¬ .. 'To f “a .:- ' 2-... ¬ .":. ¬' -'¬ ¬ ' ' v”(JLJE para _llc'l e boom nullioes :eis Íslllaties e :seis l_senms bessenta e l_'m Í'iizl molares

.americanosr i..¿uanto a variaçao enne o orçamento de .Í-iÍEiI'- e proposta orçan'iento para lll da
Presidencia da Republica, ver .na tabela em :ater-:o

Principais questoes apreciadas durante a audiencia public-fi:

Execução Orçamental de 2020

I -até ao Em do ano fiscal, a Irasa de er-:ecução aum-gira ÉÍ-¡íii' H.
(Íis programas foram realizadas no ano ÉÚÊiÍi:

I Reforço das atividades da Presidencia cia Republica, apoio ãs atividades administração;
I Trabalhos com sociedade civil an'ave's de atividade do cônjuge do Presidente da Republica;
I Visitas do Presidente da República nos Municipios;
I Festivais culturais e musicais com a cooperação com o Secretario Fistadt'i Arte e Cultura;
I -apoios a estudantes, veteranos, condecoração aos veteranos e identificação dos 'veteranos

com .'24 anos de luta;
I Programa “Lenda re' sua" ou ireilorestaçã.o em B--Ietinaro Município Dili e :Xtabae Municipio

Bolsonaro;
I Organização de um Programa de Saude envolvendo um grupo de 53 medicos

(desempregados) para fazer tratamento gratuito aos veteranos no territorio atraves de
*'íprograiria saúde Para todos”

I Realização de uma pesquisa relacit.:›nada com a “l_'ítiliaação do Fundo l-i'etrolit-erof'` em
cooperação com a Universidade de Timor .l .est ;

I lr'eitura da nomeação dos Candidatos pa a a .atribuição e Cerimonia de .atrilíiuiçã o do Premio .Sergio
Vieira de Mello

Principais medidas setoriais do Úrçameiito tio Estatio para :lili
I Contribuição para o reforço da identidade nacion. i. atraves do apoio a promoção das linguas

Ifertiliri e Portuguesa. e da atirmação aos 'alores da resistencia e da valoriração do
pattii'nonio nacional;

I Promoção e defensa do Estado de Direito Democrático, atraves da coesão e prestígio da
defesa e segurança, e ria íaromrzwção dos Direitos Humanos;

I Heim-co das relaçoes internacionais e diplomaticas, nomeadamente atraves de visitas a
outras nacoes e organizações de cooperação muitilateral:

I Promoção do desenvoivimento sustentavcl. designadamente atraves do dialogo com o
1Presidente da República i"i¬".-i.=i..r-.".-fl: l_sf (iii-lili, promoção e api-:io politico ao desenvz'ilvin'ientii
eeratomico sustentável. e apoio a oresen'ação ambientai e dos recursos nanirais: e

z .. . e -. ¬.- .z ¬.--¬.= ;_*'-` .;¬ -'-`.;-.- _. ¬..-.- -
' l.'.l"|. Iii r`|.=|1`lfl.1:`.-.1l.".l" 'III'ÇJITJeflT-f' ti-ll _."3i" _ _. ..'.l r'*-.' .=..:;'T:-. .;-. '__-.1 .I.tf`:l...."-!_L .-. I. ".". .;.`!. “ul l -¬. l.
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I Reforço da boa governação e gestão institucional nos serviços afetos ã Presidencia tla
República.

Transterencias Ptilalicas serão utilizadas par. :
Escoteiros ele.

Timor-Leste, o clue se. instinca com o tato ele o Presidente tia República ser o patrono clos
Escuteiros de Timor-Leste.

l T_T-555 'IÚÚIIÍÍIÚ (Cem Mil Dolares __-limericanosj para a L'nião Nacional tios

l L'olšlãOflUL-l (Cento e Cinquenta Llilil Dólares --\1ne1*icant:›s`_j.- clue se destinam a apoiar
estudantes unit-'eras'ttirios:L pedidos da Comunidades e lfeteranos e as iniciativas diversas.

A Presidência da Republica pediu a eliminação da Categoria Capital 1Menor na verba destinada a
compra de veículos com o valor de USS ÊíÍllÍLiÍIÍÍ'IlÍLlÍ.ill :ÍDuaentos lrlil Dólares Americanos) e solicite-,a
ainda a transferencia l_T-SÊIÊ HLUÚÚÍHÍI ifSetenta e Mil Dolares Americanosl tia categoria Capital Íslenor
para Categoria Bens e Serviços com o obietivo de recrutamento de E funcionarios contratados para
o Palácio Nobre. Esse montante vai ser colocado no programa de Boa Governação e Gestão
Institucional da Presidência da República.

III.2.B. Gabinete do Primeiro Ministro

As dotações orçamentais e as principais Icyuestoes apreciadas durante a audiência pública:

O orçamento do Gabinete do Primeiro Ministro para 2020 foi cle US$5,666 (Cinco Milhões e
Seiscentos e Sessenta e Seis :li-fil Dólares Americanosl, e a execução até inicio de Novembro foi ele
59%. A proposta do OGE para 2021 e. 310,261" milhões [Des lifilhões e Duaentos e Seis Centos
Sessenta e Sete Mil Dólares Americanos). Quanto ã variação entre o orçamento de 2020 e proposta
orçamento para 2021 tio Gabinete elo Primeiro lvlinistro, ver na tabela em anexoE

Principais medidas setoriais do Orçamento Geral para HUB]
0 Reforço da boa governação atraves de reuniões regulares do Conselho de a-Linistros,

participação no Parlamento Nacional a lim de assegurar uma solida reforma legislativa
responsavel do ponto de vista fiscal e reforçar as nossas relaçoes cisternas atraves da ASEAN
c da CPLP.

I Promoção da pas e da segurança em tocio o territorio, atraves de um sistema coordenado e
integrado ele segurança nacional:

l Fomento e promoção do crescimento econtiimico para apoiar a criação de empregos e da
economia local;l

I Promoção cle reformas na area do Planeamento, Monitorização e Avaliação ele modo a
fortalecer os processos cle alocação ele recursos ptiblicos por via ele uma abordagem `oaseacla
ein resultados nas tomadas de decisoes; ,7%

a'
.I'

.f

u
'Ir-1 H- " '- I "I'I - 1- I _ 1' I-I11-f-"a1l a' Il"ll"lfll'`- laliela como-atacar) ore-.intento tio ÊHÊU e llrÍl. do 'L z-.ionictc no llf'nimro .alii-.isto tn. .ui-tao l ..- _. _ ç
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i __ .¬.¬. ._ i. i L _, __.. JI.. .u .. - s.. _, ¬ t _ 1--_\ssef¿u1ar a continuidade da promocao dc licfoiinas Estialcgicas tio Estado, promovendo
1 *_ 'Tri ' . .q- I - 'Ls 'i- ¬ _. . _. +f¬ .- . -_¬.-..' ."'. "' . '- ¬.ima “Jordaëem integrada as rercamas atrai es da supciilsao da IEIOII'na da gestao nas.
nnancas publicas. incluindo a retornaa toca] e tia administracao pública. a tim tie cl.';:~nsn'nit
uma admirustracao publica eficiente e eticnac

l _-ipolo of: iOlTna criantltílua a scicietiflclf: Cn'Ii 'Tiara o ton'ienfz'i e prtiimocfio cie uma abifrriiaf'fertt
inclusiva para o desemtoivimenro tia nac-.iz'e _

I Reforço da boa Lt_;'o"~'.*ernaciio c gestao institucionai nos servicos afetos ao (fiabinete cio
l-*runeirodkiinisn-o c no seio do Governo.

Foi esclarecido que o Primeiro Íiiiniscro ten: 'um lniano para recrutar um assessor _lurid;cf.__z
internacional :senior e É assistentes. Ú atual no Gabinete PM ten ff. assessores.
Para o ano -Uai o Gabinete tio Pinnelro blinisti. .z _em piano para comprar a vlat'utas: É viaturas paraT. 1..__.. __ . .._¬. -_\1ces l mineiros Ministros, l para o Gabinete de -apoio a bocledade Qual. 'l para LMljr-i e l para os
sertaços operacionais no Gabinete do PM no valter total de HELI? 'li.¡'5_¬l_H_H__.I (Cento e Noventa e Cinco
Íviil Dolares Americanos). .ä quantia ele USS li-'íllilii :"Cento e Noventa e Cinco Mil Dólares
Americanos sai tio Gabinete ele Apoio ao Primeiro Ministro. codigos [ii-iii. 820, 315, respectivamente.
nos montantes de l_'SSZiLlHÍHÍL T_T-151lÍilÍ`f_.'iÍli.lii' e l_'ÊSÚtI-,ifa'al da l_'li'hLí codigo de Rubrica (53111 no
montante de L'SS 10,000, do Centro Integrado de Gestao tie Crise. com o número de codigo (aiii no
montante de 'LTDEIÚÚÚ e do Gabinete de _-änoio a Sociedade Civil. com o codigo cle Rubrica (iflü no
montante tie LÊÍSÊUUU, totalisando assim a quantia de LÊSÍÚÃÍLÍUÚ para a Categoria Capital Menor
na Rubrica com o n.U de Codigo de Rubrica Sith categoria Capital Menor - Compras de Veic ulos.

O Pedido do Gabinete do Primeiro Ministro:

O Gabinete do Primeiro Ministro pediu alteracoes ao orcamento do IGabinete cio Primeiro Ministro
e dos Vice Primeiros Ministros e pediu que os orçamento dos ¬Vices Primeiros Íinisu-os seiam
separados. O Gabinete do Primeiro Ív ` aisrro solicitou uma alteraciuíi il estrutura do Orçamento cio
Primeiro blinistto com a criaçao tie mais duas Uivisões que são uma Divisão que trata do
Orçamento do Gabinete 1Vice Primeiro Ministro e outra Divisão que trata sobre Orcamento do
Gabinete Vice Primeira Iiiinistra e Ministra de Assuntos Sociais. isto porque, segundo este Gabinete.
tiveram um parecer iuridico em como o Gabinete tio Primeirr'i Ministro não pode Continuar a __agerir
os orçamentos dos Gabinetes tios Vice-Primeiros _`~linistros_. porque no li* Governo (__Íonsrinicional
havia gestao em separado dos orçamentos do (Ífiabinete do Primeiro Ministro e do (_šabinete do
Vice-Primeiro Ministro. ricrescentam ainda. como iustii'icaciio para haver gestão em separado dos
orçamentos do Gabinete tio Primeiro Ministro c tios Gabinetes tios Vice-Primeiros Dvlinistros, o
facto de a gestão em coniunto dos orçamentos da parte tio Gabinete do Primeiro Ministro acarretar
dificuldades na eaecucao do :_irci-nnento, Iorincinaimcnte no processo de aprovisionamento~ no
processo ele contratação e no processo de etc-ctuacaf;'› cie oagan'ientos. Por isso e que` conciuiu o
Gabinete do Primeiro Ministro. tem o_ue .se fz'irer a sena'acao tia execucao dos orcan'ientos do
Gabinete do Primeiro 1Iiíinistro e. tios Gabinetes dos Vice-Primeiros Ministros com a criacim de mais
E Divisões novas: Lima Divisão de Orçamento para o Gabinete do Yice-Primeiro T.\`Iinistro do Plano
e Ordenamento e uma Divisão elo Urcamento para a ¬ifice_l`>rin*icii.'a Ministra e Ministra dos
Assuntos Sociais.
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gabinete de Apoio a Sociedade Qzívil:

O orçamento para :SEED para o Gabinete de. .apoio a Sociedade Civil foi de ESSSSSSJÍliÍlt-è (Três
B'Iilhões, Trezentos e Trinta e Oito Mil Dolares Americanos] e a tara de execução foi de "2,70 s. A
proposta do OGE para o ano de 3321 e USS 6,1%.” "fíSeis Íi-lilhoes, Cento Setenta e Sete aiii Dolar-es
Americanos)

Principais questões apreciadas durante a audiencia publica:
Durante a audiência publica foi explicado que.:

I A Sociedade Civil tinha Si Organi series, -i'll ONG e 12 Organizações da Resistências;
I O Governo passou a conceder uma subvenção anual a Igreja Catolica, atraves da

Conferência Episcopal. Assim, desde o ano EU'IB, que para as obras de construçao, as
Paróquias e Dioceses da Igreja Catolica devem fazer seu pedido directamente a Conferência
Episcopal Timorense (CETÍÍi para o financiamento dos seus projectos.

I ' No ano 2015 foi concedido um apoio financeiro a Igreja de Air-nuno, no montante de 3
milhões de dolares americanos que ja foi transferido 84“"s do total dessa quantia. O Governo
vai transferir os restantes ló'i'ii depois de terminar a obra da Igreja.

I No ano 2016 foi concedido utn apoio financeiro à Igreja de Becora, no montante tie 1,?
milhões de dolares americanos; para as comunidades, o montante de CSS 3001100
(_Trezentos mil dolares americanos), que ja foi transferido 9Tütz do total dessa quantia.

I Prevê-se um montante de USÊS 500,000 :íiQuinhentos Mil Dólares americanos) para apoiar
pedidos de outras Confissões Religiosas sendo que os fundos disponiveis não são suficientes
Para o Gabinete de räpoio a Sociedade Civil fazer face aos pedidos. O Gabinete de Apoio a
Sociedade Civil precisaria de 3.1 milhões de dolares para responder aos pedidos da Igreja
Protestante.

I A Organização da Resistência e Sociedade Civil entregam o relatorio de execução do
orçamento trimestralmente ao Gabinete de Apoio à Sociedade Civil.

ência d T cnolo 'as de Inf rma ão e muni a ão I.P -TIC TIMOR
O orçamento do TIC TIl'H-'IOR para ÊUÊU foi de [352,794 (Dois Milhoes Setecentos e Noventa e
Quatro Mil Dólares Americanos), e a execução ate inicio de Novembro foi de 68.30'ú. A proposta do
OGE para 2021 e USSLlIIl 5 milhoes (Quatro Milhoes, Quinze Mil Dólares Americanos).

+atividades foram realizadas no ano :EUÊiflz
a.) Divisão de .'Xplieação:

I -"iplieaçao e desenvolviiriento do sistema,

I Desenvolvimento do ,starting States: para Governo GOY. TL e desenvolvimento do sistema
de atendimento centralizado para apoiar 12 Municipios ÇG OV. TLi;

I Desenvolvimento do sistema de atendimento centralizado para apoiar 12 Municipios
bj Divisão de infraestruturas

I ÃTsƒs'srs asd .Tatiana-af' e__Gsiw:sfsaƒ Dust Casas' .f'sƒiuafins'Lair

-I : ,.. - - - -_ é, , JI -,_.-_,.-
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I E Gaanasissƒ Dara ester Rsi;-oiii'ii'airisa
i .II T a' I' n _; É '- i' .E :IF-'h J-i -Iii-1 'I H. Ir a .11' _.4 l' 'r' ___' I ' _ T ' ._ . ' **MH-i Wi Eíifiaffeffffjef Mt Lafer-fama; Sinatra-aff .e Tic MAIOR ir* nas Crato tarifa J.l.itsnto'1.) ¬ ,h _ _,F . _. .¡__l l lano de formaçao basico para +pessoal de li na linha lilimsterial.

Principais medidas setoriais para UGE Êllfi'l:
I Implementação da politica e estrategias em materia tie tecnologias de informa-'leão e

comunicação;
I Ltestão da rede iniormãtiea cio Governo a de outras entidades públicas (Zi-Ga»-'tirania-*ant

incluindo a gestão de infraestruturas de tecnologias de informação e comunicação;
I Prestação de apoio no dominio das tecnologias de informação e de comunicação e dos

sistemas de informação a entidades públicas; e
I Promoção da boa governação e gestão institucional no Ministerio e em todos os sertiços

dele dependentes; fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos
humanos.

I TIC TIMOR_pediu ao Ministerio Finanças atraves de Comissão :"t para aiustar e rever a
implementação o projeto de reabilitação do Centro de Dados ao Governação eletronica 2.2.
no montante de LTÊ$3.T?H;896,54 l; Tres Milhões; Seteeentos e Setenta e Oito Mil;
Oitocentos e Noventa e Seis Dólares e Trinta e Quatro Centavos)

INSPEQÃQ GERAL no ESTADQ (IGE)

O orçamento da IGE para Iiiilil foi de L¬o$l;390,{|00 ism ãfiflião; Treaentos e Noventa Mil Dolar-es
Americanos), e a esecnção ate inicio de Novembro foi de 80,4*i'it ri proposta do OGE para lili-il e
5341315 milhões fuatro Milhões e Quinze Mil Dólares Americanos).

Principais medidas setoriais para ÉÚÊ']
I Realização de mspeções e auditorias, de rotina e extraordinárias; e outras ações de controlo

das entidades públicas dependentes do Governo;
I Fortalecimento do Controlo interno das instituições Públicas;
I Realização de ações tecnicas de coordenação; articulação e avaliação da fiabilidade dos

sistemas de controlo interno;
I Realização de sindicãneias, inquéritos e averiguações ãs entidades abrangidas pela sua

intervenção;
I Participação ern Eventos Internacionais de interesse Para u trabalho da IG E; e
I Promoção da boa governação e gestão institucional, fortalecendo a capacidade dos recursos

humanos.

Q Instituto Nacional da Administração Pública
O orçamento do INÀP para ÊÚÊÚ foi ele lfÊff-i-HTJÍÚÚ IifQuatroeentos e Quarenta e Sete Mil Dtíilares
.Americanosl e a execução ate inicio de Novembro foi de õãi' a. .A proposta do OGE para 21121 e ii'l;
(Útil milhões ¡__'L'm Milhão; Noventa e Oito Mil Doiares .'kincricanos).
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-as atividades que foram realizadas no ano .Í'Çll'li
I lieaiiaaeão da formação técnica aos nfs-os Funcionarios
I Formação protissio ial de funcif'..|narit.~s nuljilicos
I Formacao oorigatoria basica para a falei-anca e Seiuores na .acimmistracão llública

Principais medidas setoriais para 2.021
I Realização de açoes de fonnação destinadas a Funcionarios Publicos:
I Implementação do Regime de Ff_.~rin.adores;
I Reforço e capacitação do Corpo Formadt r do INA l);
I Prorntlicão da melhoria das instalações de ÍNÀP, incluindo dorn'iitorios` salas para acoes de

formação; e
I Promoção da boa governação e. gestiu'i instinicionaL fortaiecendo a capacidade dos recursos

humanos.
C1 IRL-X1) apresenta para ZUÊI urna estimativa de forca de trabalho de cerca de 1113 pessoas`
incluindo 'Iii' pessoas em cargos de direção e clietia.

CENTRO NACIONAL “CHEGA”

O Orçamento do Centro Nacional “Chega” e de 'LTS fišL-'fiíüüü dolares, 'Um Í\.-1illii`1o,I Quatroeentos
e Setenta e ICinco Mil Dolares Americanos; Hi proposta do OGE para ÍUEÍI e 553,166 nlilhoes Íl'res
Milhões e Cento e Sessenta e Seis Dólares _-Xn'iericar.i‹:_›s_`f1I

O Diretor do Centro Nacional “Cl-lECÍ-H" informou que durante ano 2411211 a er-zecução do
Orçamento por Duodecirno para Centro *`fÍl'll-ÍC}_-\" atingiu os 'LTÊDS 125,0“0 IL_.Cento e Vinte e
Cinco Mil Dólares Americanos] por ines¬ mas esse montante o Centro CHEGA não o recebeu na
sua natalidade. Que o governo transfere por mes menos de 1.755 ÊUU mil e durante o mes de maio e
setembro o Governo não transferiu qualquer quantia.
Perguntado sobre programa e orçamento do 1lientro CHEGA e o esclarecimento sobre a
discrepância entre os valores que constam da PPI., ei ›m o que vem escrito no Livro É, respondeu que
o funcionario do Centro CHEGA enviou um email para UPÍRL'X para promover a correcção da
diferença de números mas que essa instituição não respondeu; que sabemos que é. a UPEL-X que
atualiza o sistema “Dt-:fim statistics” e que essa pergunta quem deve responder é a UFMA.
CJs programas que foram realizados ano :ÚÊH são:

I Prossceucão com a miplemcntaeão das reccanendaçocs da Comissão de Acolhimento,
Verdade e Reconciliação 'ÍCÃYR _ designadamente atraves do:

*fi Fortalecimento da Associacao de Yitimas;
'Í' Éi'ilidariedade e apoio aos Tiolitevivertesl

I Mapeamento dos sitios iiistoricos;
I Pnzimocão da Comunidade Lima l-listi'iria:
I .Ãpoio a iniciativas de forrnaçãi'i de tu'ofessra'es do Ensino Medio e docentes da l..'Í`\ilÍillJ e

iƒrvnzu .z _ /JÚ
i i ,f
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I Distribuicaff..= cie 1vit-is nara o insino elecuntiari-'a
I introdução do Chega! ao Ensino Superior;
I Promoção cia transmissao da Memoria entre as Igen-icon:s tia luta c as gerações tie iioie;
I Promocao da boa governação e Jaesti'aa institucional no (Lean-o, fortalecendo as instituícfws e

elevando a capaciciatie tios recursos humanos _
i'¬oi esclarecido ainda que alguns programas nio foram realizadas por motivo tia situacao cio
COTID-'W e por causa cia execucao do (ircamento por Duotiecirno e que esses progrzunas vao ter
continuação no ano 1.121.
Perguntado sobre :1 repartica-:n de. competencias entre IÍentrfsi E'ÍHEGÃ e Arquivo e Ísiuseu tia
Resistencia Timorense foi explicado que as coinpett'fncias tias t'iuas insriruicoes-sao diferentes: (___Íi
Centro CHEGA trata de faser a relacao dos lugares tie massacres. da memoria passada, tia iiistr'iria
da violência. ses'uai e 1Violencia que constitui vioiacazz. tios ciireitt-.s humanos. O Arquivo e ÍiIuseu tia
Resistencia Titnorense trata tie fazer a relacao e a inventatiacao tios abrigos e lugares historicos tia
Resistência. :'i Diferença também pode ser encontrada no Dec1*eto~1.ei n° 22.1”'2U'1 4, de fi tie
setembro) da AMRT e no DecretosLei n.n 45-51If fimo. tie. 14 de. Dezembro que regula sobre Centro
(Íi-iEGA. u
Foi informado ainda que no ano de 2021 o Centro CHEGA i-.i nao vai ser tuteiada pelo PM rnas vai
seguir como orgão autónomo sem. receitas proprias.

Arguivg ç Museu da Resistência Timorerrse (AMRT)

O orçamento do ÀMRT para EEE-[i foi tie LTS$1,i4í¬'.ífHÍHÍI -;`_Urn Milhão, Cento Quarenta e Oito 'Mil
Dólares Americanosijíl, e a execução ate inicio de novembro de ilifliri'e. _-E proposta do (DGE para
21121 é Sil-Vó milhoes 1Dois Milhoes, Quatrocentos Setenta e Seis Mil Dolares Americanosfif.
Programas foram reaiisatias no 1021]:

I Pesquisa e desenvolvimento cia 1-iistoria cia Resistência Nacional:
I Realização de Eaposiçoes itinerantes.”temporaiias sobre a Historia da Resistência e a cultura

tjmorense;

I Realização da extensao do servico para assegurar os Abrigos Preservatios e Locais
Históricos da Resistencia Timor-snsc;

I instalaçao tio sistema de tgestao do Arquivo Historico para apoiar pesquisa aistorica na *Saia
(ie ieinira rio ÃMH i a nas Hihlmtaraa rias Perolas:

' Guiana.- Llu fuiiuiuimiuuitu :lu Étiifnliu Liu Pitnluuiiu iiiultiiiifitliu Pviiiiuiiuiiiu;

I Reaiiaacao de Estudos comparativos e farmacia.: especifica nara as areas de Gestao. Historia.
11.12.... .1....:..___ i...1:.....:......1 ._ .11. ...1.1...1.. I.........11 .. .-.1. ._ L

I 'identiflcacao e. ieabiiilatau dos abrigos e algums liisiúiitos Lla Resistencia,
ti'i'i'Íflí'T'ëfl- Fifh-Í Pffilf'fl'fliiflí'f1TFXQ Aral 1!)Tlrflilhüi'ñ r'i'i (--`f"\T"IHÉTT"i'IÍ:ãi-`l ¡lif'l .TÚT'AiT'T-i fifl PififiTT-'Iq i-:i'lü'i'flffi

--1.-.'--¡'1-i.-'In-_¬i`r.-. n--¬'* und-físifi .fin T 11111 Ffl'ki'1 T ii¬¬`vrññzf` R-"fi'r'iiflrqrnli'

I (Íriaciio de narcerias eom lnstituicoes Publicas e lirivadas nara intensificar e tacilitar a f
cnccut-.iicr Lino Fi'üšrai'nna do Àiwiii'fi c. Á
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. 1:. .¬ . I. -,__. .e _,,- *_.' .' ` .- - -. . ' -i romocao da laoa :tos eiiiacao t. .gestao institucional, fortalecendo a Capacidade dos recursos
humanos.

l* Estabelecimento de museu em l Municipios
i`|¬Desse programa alguns nao tor: ni realizadas :1a sua totalidade e vao continuar no ano É.. _'1

Unidade de Planeamento. Ps-Ionitorizacão e Avaliagão (UFMA)

O UIÇi'iniento da L'Plili Para 11.13.! foi de L'SE'lí'iíi.|..'|fi-il iífs'entti e Sessenta e Seis hiil Dolares
_äiiietieanos.`_i, _'l proposta do (ÍFGE para ÊÚÍÍ e SUD 55Ê-".'-ÍJI._"I"} Mil :í'li'eaentos e Cinenenta e Nove

. ,. ` , ' i
Íslil Dolares _-limerieanosi

Url-*lula e tutelada pelo Gabinete do Primeiro h-lizziistro e são quadros timorenses que L.gerem esre
programa e são gente capas e de qualidade assegurada.
Foi esclarecido que a funçao da l_iii'ƒliâl e para desenvolver o sistema e processos de monitorização e
avaliacao; informar e apoiar rodas as entidades na iinplenientaeiio dos sistemas e processos; realizar a
monitorização do desempenho em tt'ido o Governo e pronuzir relatorios de desempenho trimestrais
e anuais consolidados. .'llein disso, esta Unidade Organiea ten-i vindo a trabalhar em estreita
Colaboração com o Ministerio das Finanças para garantir que os Codigos Orçamentais dos
Programas para cada entidade governamental seiain incluidos no ill-*irritam Images-ia .ils lataria-tais air
Gera-is Fãs-nissan: ¡ÍYHGFr ou seia, que e:-;iste. um alinhamento efetivo entre as dotações orçamentais e
a estrutura de Orçaniemo-Programa
LÍPBÍA desenvolveu um sistema informatico interativo, l'iaseatio na internet, denominado “ll-'aiii ft;
Pira-:fm Ísissr--ljrƒr"` _-""l?Blii¬..-' que e uma ferramenta de aboio ao traliallio do Governo. (lille integra e
facilitará, sobremaneira. o .lisina-r iii' Hirias-arafzzaiƒti. fl f.sii.-"rsiiis__.--i.da .›= _›li'..i.ff‹".i,-'.}s no setor publico. (_) DBFI'
pemiite que cada entidade governamental elabore e submeta. diretamente, relatórios de progresso c
desempenho em relacao as suas metas anuais respetivas.

III.2.C. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros

O oreamento do Ministro da Presidencia do Cons-odio de Ministros para :UEM foi de USSÊgi-iij* [Tres
Milhões Oitoeentos e Sete Mil Dolares _-Xmerieanosja e a execucao ate iniciei de l\Êoven'il¬irt_¬.~ foi de
iiioi's. A proposta do ÚGE para 2021 é [555,413 milhoes [_.Cinco Milhoes e Vinte e Tres liii
Dolares Ainericanosi. l.Quanto a variacfio entre o orçamento de ÍÚZÚ e proposta orçamento para
:(121 ele) E'llt'listt'tji de Estado tia presidência tlti Ctii'iselliti tlc hliiiisti'i is, vei' 11a tr-.líicla em ai'icIttr'

As dotações orçamentais e as principais questoes apreeiaeas durante a audiencia `publica

Execução Orçamental de 2020

___ __ _ __ ._____ ___...____ ..._ __l ._ ._ __ `_,i *i
` laoela compra-.mao .irc-.inieiitu I Io JIJ' e JILÍI do .-Íinis;ri| Pressa-...nela df» I .. instlim ui. filiaisiws tm .mts 1 i ii -1.
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:lite ao 'tim do ano nscal. a tar-:a de ef-teeocaéƒi atingiu HU" e 21% foi para o pagamento do sel'sidio
nos ."ilembroä dt; Governo. Its verbas i'oram destciadas para o pagamento de retroativos e de horas
eatras ainda nao pagas e acrescimos devido a sul-:idas de escalão e nromocoes dos cargos clietias.

.as atividades foram realiaadas:
Depois da tomada de posse no :nes de maio. conseguiu resolver l-'ltit iniciativas legislativas
pendentes incluindo atas das retiniñes anteriores; _

Deu seguimento a 'FU Pareceres pendentes e emitiu mais de fill pareceres para as propostas
tiue vieram de Gta'erno:

É Propostas ainda estao pendentes e que são Proposta de Lei das Finanças Locais e Registo
os Navios que viio ser discutidas depois da discussao do OGE Êítfll.

Ditailgacao dos atos oficiais e t1:irnecimento de produtos e servicos ao setor ptiliiico e
privado atraves da Imprensa Nacional de Timor-leste (lNFIIÍl
l_'eitura da comunicacao institucional do Cica'erno. intormando a Sociedade t`-Iivi1 sol-tre as
atividades governamentais. promovendo a cidadania e assegurando a monitorização e
acompanhamento das entidades públicas tuteiadas pela PCM;
Reforço da boa governação e gestão institucional na llCÍsí e em todos os servicos cieia
dependente, Promovendo necessarias parcerias e capacitando recursos humanos.

O Governo Timor-Leste atraves de Étiinistro da Reforma Legislativa e Assunto Parlamentar
ij'ÀIRLäPÍIJ, assinou um acordo implementação .lliiiiimiƒiiiii (findings (Ítamsmt'ƒtui é._Í\-ICÍÍ¬_`.¡ um
acordo de financiamento de USS; 7,5 Milhoes de Dólares Americano. IEste valor e destinado
a completar a preparação de um Compacto para o crescimento economico e do emprego de
forma abrangente e integrada.

(Í) TUCC devolveu USS :HU mil dolares .'\mericanos Para os cofres do Estado de Timor.

Orçamento de 2.021

Principais medidas setoriais para :(121
Cuidar da comunicacao institucional do (Êa'ivetrio¬ informando a Sociedade Civil .sobre as
medidas adoptadas. promovendo a cidadania e assegurando a monitorizacao e
acompanhamento das entidades púl'iiicas tuteladas pela llClsí;
Divulgar os atos oticiais e fornecimento tie produtos e serviços ao setor publico e privado
atraves da Imprensa Nacional de Timor-_] .este tílNTLfiz
Apoiar a elaboracao de um pritlieto de inovaciio administrativa para Governo Eletronico
I -s'ar'ei'itiiisiiƒl'
Efraduair decisões judiciais e documentos para divulgação das leis para consulta public-.1;
Proceder a concentraciio de todas as atrilauicoes em materia de rui-irma legislativa. de

processo legislativo e de reforma administrativa; e
Reforçar a boa noven'iacao e Izgzestao institucional na PCM e em todos os servir."Is dela
dependentes, _nroii'iovendo necessarias parcerias e capacitando recursos humanos.
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(Quando Iierguntaoo sobre " fr l'fiidadc Íiiettopoiitana'" respondeu que Governo tem plano nara
lilidariae Dili ser Cidade Í'sietropolitana;
Que tem plano tambem para a insralaca ele um puriticaeior ele anna em Bebonuk perto do lilotel
*_'lrbrru Beach llesortl com o obietit'o de purificar :lr-:ua suio antes cliee-,ar até mar:
iasclareceu que a torca de traballio para ilCÍ'il para ÉIÍI'ÉIÉ: de ('16 Jfuncionarios compostos nor 55
funcionarios permanentes, =f~cupantes de cargos de. rlirecilz'i e chefia 'lo funcionarios, ll funcionarios
oe nomeacao polinca nara o Lialainete o :« lilmistro da PCM. ll assessores Nacionais e 12 -assessoresi

Internacionais

III.2.D. L'Iínistério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social

O orçamento do Ministerio dos _-lssuntos l-larliunentares e Comunicacao Social para Êllfllfl foi ele
[554,368 B'Iilhoes :fíQuatro Milhoes, Írezentos e :Êessenta e Oito Mil Dolares -americanos__t, e a
execucao até: inicio de Not'embro iii-.ii de Willi.. _-“\ nroposta do OGÊ para 2021 c $9,9?›U iriillioes
:gi-rate Milhoes e Norecentos e Jl'rinta Mil Dol-ares i-ltniericanosl. Quanto a iniciação entre o
orçamento de 2020 e proposta orçamento para 2,021 rlo Ministerio elos Assuntos Parlamentares e
Comunicação Social, ter na tabela em anexo1

As dotações orçamentais e as principais questoes anteciadas durante a audiencia núlalica:

I (f) Bíniisterio dos .assuntos Parlamentares e Comunicação Social exerce sua Função de
acordo com o artigo 16'" do Decreto-Lei nf” Éäf'lllllil, de lU de junho que é a segunda
alteração ao Decreto-Lei n.U 14;”.Ílflltl de '17 de Agosto, sobre a Orgânica do VIII Governo
Constitucional

I A proposta do (DGE ÍUÊU para esse Íslinisterio apresenta para a rubrica Salários e
tíencimentos. o montante de lffÂSSK/iti :'Oitocentos e. Sessenta e. Cinco Mil, Dri-lares
-l_mEIiCIIHOS), Para o pagamento de salarios do Ikfinistro, cargos de Direção e Chefia,
funcionarios dc nomeação pediria, e funcionarios públicos no BLÂPCOMÉ, que anialrnente
conta corn funcionarios casuais, 12 assessores tecnicos e iuridicos nacionais. '12 assessores
internacionais, É assessores nacionais, 3 assessores internacirniais¬ 9 funcionarios tecnicos no
Gabinete de Tradução e rGabinete de Reilurma Administrativa.

I lnfornuiu também que a Reforma --\rlministratira antes tutelatla pelo 'NIRLAP agora passou
para a RLÃPCÚMS. Pretende~se:

I Garantir a liberdade. ele expressao e acesso a int-omiacao, nomeadamente atraves eia;
lflteflt-¡ÍÍÍCIIÇÍIÚ lift prütltlçiiti e disseiiiit'iaczio tia ii'ifl'irn'inoão na eriitiunielaele, especialn-ierite tias

comunidades em areas rurais:
I .'\ criacao e estabelecimento de liase legal para a promocao e pioteçao da liberdade de.

imprensa, liberdade de expressao e acesso a uma i iformacao ele qualidade;
I .\poio ao funcionamento e. iiirtaleciinenro rios diversos orgãos de comunicaçao social:

' Til-.ela eonipar-.a-.Iio orcamento do ÍUÍlI e :11321 de Ítlinislerio dos -'lssnntos llarliunenrares e Li'aiiunicn,¬.ao :social ea:
anti-sli c 4. /
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O ifiriaciin c funcitinatncntc: sin inssitutci cic Fcii'n'iaciicz dc _]nrnaiistas;
I Iii-finanças de legislacãu subi-i: a radio difusão sni "limas-Lists i: sabre a lci lnftitmatica c tic

FFransaiiies Eletrônicas ifl'l'l-¬`._i:
I Garantir a cnntitiuiilailc da czztisttucan :'.ls Scis 'i."+;›ri'cs dc iictransmissiin ntis Municipitis

Í'ilaiiana ctn Bcibtinai'iíi_ lili'inci'a ctn Laliniau` _iinatti cn l-ini-nai'ul¬ Baucau cm 'l'i'ilcica
'iinspalcis cni Naunii s Tania-:alas cn'i Cissu Í'ziuntifíi l-*cttiii'iciI Os prnictüs siitíi pactitcs tic É
casas para geradciri cstnida` clcti'icidadc c. fibra |:'Í›í_¬1tica` linha intcrnct;

I Garantir a cnntinuitiasls da cnnsmican dc Edificitis da RTTLEP c T_-iTÔlil em _Jiiniutin
EÍtiincirc-i Dfli;

I Disseminação infnnnt-iciiu au publico atriz-vcs dc ¡ai'ziilsti'aina 'ÍNi-.imƒaaiit Hist fia-ii" nus tiiit: siuctis
[ni realizada cnn'i suci.:i¬i:~'âti_¬ c até 'fini sin ann¬ vai alimngcr mais É Sucus.

Perguntado sobre .assistência iln Scci'ctai'ici Estadn cia (_:tununicacaci Social, rclacinnadn cetim
circaincntu pcir prcigratna que iii ni'canicntn dci SECCÚIS niiü aparccc na PPL (DGE 21H21, c~
ÍHLÀFCOMS rcspnndcu dc acni'dti cum Dcctctn-Lúi n. 'l-l '_'liilii dc 'l'Í dc _ignstn, sobre a Orgânica
do *fm Gmtmü Cnnstituciiiiial1 SEiICiÍiiS c-nnn'nua fascistir¬ scndn que n Vice. niinistrn c si
Sccrctariti dc Estado cnaciiui'am ti Ministra.

III.2.E. Ministério da Administração Estatal

O orçamento do iviinistérici cia Administração Estatal para 2020 foi dc I[3514,17168 [Catorzc Milhõcs,
Quinlicntcis c Scsscnta c Oitn Mil Dólares Àii'icricanos?` c a csccuçiici até inicio dc nm'cinbro dc
68.41' ii. À prtiptista dci OGE para 3.121 é. S49¬542 milhões :l_:Quarcnta c Nina-c. Milhöcs c tzcntos c
Quctcntc c Dnis Mil Dtiiiatcs Aincricantíisi. Quantu fi tai'iaciin cnc-:c ci circaincntci dc Ziilllfi c
proposta tircamcntti para ÊIÍFZI iiti Tilinistériti da .-\dministraciin listatali vcr na tabela cm anciaƒ'

As Licitações tircaincntais c as principais qucstãics api'cciatias durantc a audiência pública:

O Orçamento para 2029

l O (__iircanicntn Ducfliiéciniti :"'i_)(:i`l¬.i para anti Zi'iÍEÍi ¡wi- niés fui [Í331,6 Milliücs, até inicie dc

nca'ciniârn 61” a
I licccitas dc :Miunicipiti Dili. USS :Eóliii-HÚ [Ccntti c Cinqucnta c Seis Ísiil, Scisccnttis i:

Quattti Dólares c Dai: ¡lenta-ns. rcsuitanics da cfthmmfa ds tasas sic cstacinnamcntii c
publicidade qi L

Para a implementação da iDcsccntraliaai-ati ..-\iiininistrativa prircisamsc tic -i cnnipnncntcs:
Y/ Quadros lcgaisƒ" E-nquiulnuncnti'is .li-:gaia
*fi litcpatacñü du tnapcaincnui ilus funciiiniii'isis municipais
if' iii-cparaciici c Fnrniacan na :ii-sa piansaincntn s nrcamcam

r'*'-~| i.llf 3,3.

._ . ¬. 1 |'- .fl1 = I I" .qf-'_.,.I-, -:- _.. za- I- 1,. ¬.'- _ E. - . Ir .a r'h- '¿'.T :_1 I

` l.¬...'|._'i.L |"›1¬|'1t¬|.1=':u'az| 'itcatncntn na: Í-'É" i. Í |_. ...w .i111.¬ici1-..I i.¬.-. -iclii11111.~ti.lc.w i .stlhli MH J--zfi- - fl _ ä/
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Y' Estabelecimento cia Loia tie Ciclaciiio ¡ligne-J; tcip-.Êii1opl

I Continuação da implementação tio programa PNI'ITÂ:
Ti¬¬oi esclarecido que o orçamento da FNDE nunca foi suficiente: o total necessario por ano está
orçado em 522 milhoes para os 45€] Snc- ›s¬ rn1s por' falta cie recursos a sua implementação tem sido
feita por fases e por grupos cie sucos. Ú Governo dividiu a implementacao do proiecto em tres
fases: o ciclo I ¡fl-'19 Sucosii, o ciclo II í'ii'i Iincosll;I e :.;:- ciclo Ill QUÊ sucos)

if' Para controlar FNDE houve 'uma auditoria-1 tecnica aos proietos em :(116 e 21111" resulrzíro one
91” H do Programa tiancir'ina em lia-1a c‹_inclict"›es. 4

Kit-51; para ÍZUÍ 'I

I O (DGE 2021 para o Ministerio cia r'xdministraciio Estatal apresentou um montante de
L¬S53~1¬151ÍHÍJU I;'Fl¬res Ísiilhoes, (ilenro e Quarenta e Cineo Mil Dolares Americanos_`: para o
pagamento de `Êaliirios e TVencin'ientos para 559 pessoas¬ funcionários p.ernninentes` 51]
pessoas que sao agentes cla .administracao li'tililica` E membros de Governo e 21 pessoas cie.
nomeação ou confianca política.

O O Orçamento 2021 para a categoria Bens e Servicos Prevê um montante de LTSSZ.~1ÍÍ.I._ÍP{HÍ1
(Dois Bl'ilhfics, Quatrocentos e Setenta e L'n'i Í\'Iil Dólares Americanos), que se destina para o
pagamento de atividade operaci-f'_›nal ou de rotina tia MAE de acordo do PAX. De Llanc-iro» a
Setembro foi pi esecutacla a quantia de L'SÊ'Ê ,54'1,'.";Íi"$ il'm Milhão, Quinhentos e Quarenta e
[fm Mil e Setecentos e Noventa e Oito Dolares Americanos) e para o período Outuliro a
Dezembro vai se gastar o montante de L'Êsllti-'JÍÃÍIÉ If'l'm Milhão, Noventa e Lim Mil,
Duzentos e Dois Dolares Americanos)l

i Orçamento da E'Lälii na categoria Transferências Públicas prevê um montante cle LÍS$
53.1."TJÍ'HÍlU IÍI`rinta e Tres Íkfillioes Setenta e lfm alii dolares Americanos para o programa
Desenvolvimento Suco no Plano Recuperação Economia :_flJlitEii:

V/i USíš 21,6243UUH Úvinte e Um Tililhoes `:ieiscenaz'is ¬Vinte e Quatro Mil Dc'ilares
Arnericano'fi para construcao lf-ÍI Lima lilait l_.aek Izjlflx'li) em 424- Lrioeos e 2.051
.llcleiasll` tres casas cada Suco sencio que uma casa [HL esta estimado num valor de
17555 '1511110 :Quinze Mil Dólares Americanosffi para casas com 2 quartos e LÍSÊ
ITJJLÍHÍJ ¡Desasscte Mil Dólares -americantifi para casas com 3 quartos;

'f LES '1 jfll'ililü :Lan isfiiliño Duaentos e Setenta e Dois Íklil Dólares Americanosii
para Fundos operacionais de construcao cia [KL sendo que L'SSÂÁÍILM iffl'res Mil
Dolares Americanosi para cada URI...

J" YES .fil-9:1 '_EÍinciuenta e Quat'i Mil1 fietecentos e Noventa c Dois Dolares
Americanos) para pagamento Bassi-i .Hier no pagamento da construçao das L'lšli;

1/ USE Fã, fíifl'tlll :"Oito Milhoes Quaefocenros e Setenta e Cinco Dólares Americanos.:
para infraestruturas basicas dos Sucos incluindo reaiulitacao de Sedes do Sucos.

I' Foi levantada a questao sobre os dados dos agregados familiares¬ relacionados com o

problema da distribuicao da cesta 1azisica aos agregados familiares e de recuperação
econff'mica por causa cia declaracao do listado tie Émergencia e Pandemia COTlD-Ifl foi

.- '_ 1" eul¬ T_ ,_ i .L '11'1- -i-"' l r n _ 'A _,FI- -
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Í'Ecmnissao de Assuntos Constitucionais e `Íustiça

o rota] de agregados farniiiares em Timor-Leste era de .Ei-'líitiít Depois de o Presidente da
Republica promulgar o Decreto-Lei nfI '15 ,H'Êiifil'l - referente ao Apoio Monetário aos
Fdigregados Familiares no Âmbito da Pandernia de Comil-19, o total das famílias subiu para
filiü mil.

I :l cesta básica e atribuida a toda a populaçao nos i eses de novembro e dezembro de Eli-'EU e
ten um *calor de att-Ê 25 dolares americanos por pessoa c por cada um dos dois referidos
meses, que. fornece. iaens alimentares e poa-dutos de higiene pessoal a toda a população
nacional e cada um saco ou asian-i tem 'i Í' produtos locais e 5 produtos de higiene pessoal;

Perguntado sobre a problemática da merenda escolar foi respondido que a execução do orçamento
da merenda escolar que foi transferida para as escolas privadas e publicas foi no montante: de USE
lÚ,Í-"5`l,'-llfl tÍDez IÍ\.-íi_llic`ies, Setecentos e Cinquenta e Lim Mil, Quatrocentos e Doze Dólares
Americanos), sendo que para 277,??15 alunos durante '1511 dias efetivos;
Esclarece-.u ainda que o ix-Liiš tem plano também para construir cemitério público em Mennaro num
terreno de io hectares, tendo em conta que os cemitérios de Dfli, quer o de Santa Cruz, cluer o de
Bekussi estão a ficar cheios e esgotados;

Perguntado sobre o problema do liso na Cidade de Dili e a sua gestao, respondeu que o Orçamento
prevê o montante de USS 1585380 fl'm Milhão, Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Quanticentos e
Oitenta Dólares Americanos) para alugar 49 camionetas para trabalhar durante 361 dias com o preço
unitário USSš 65.00 i:Sessenta e Cinco Dólares Americanos. Esclareceu ainda que:

I Antes do Decreto - Lei n.u “15,_.f'il-"íUEL!F Apoio Monetário aos Agregados Familiares no

Âmbito da Pandemia de Covid-'líl entrar em Trigor, as Aldeias, os Sucos, os Postos
Administrativos e Municipios não tinham dados completos dos agregados familiares.

'I No ano 2020 DIFAT ifGorerno da Australia) transferiu atraves de Ministério Finanças para
apoiar programa FNDE; uma ainda financeira destinada a 4 programas distintos, dentre os
quais se encontra o programa da descentralização administrativa e do poder local.

Perguntado sobre “ A Cidade Metropolitana” respondeu que Governo tem plano para Cidade de
Dili ser um dia uma Cidade Írierropolitana: l _ F
Perguntado sobre a condição do Edificio STAR de Dili, respondeu que a construção do editicio

STÁE Dili esta em estado de viabilidade. e que no ano 21122 podesse faser a construção.

Perguntado sobre Orçamento dos Municípios, respondeu os Municípios tem coloca-ção no

Orçamento na Categoria de “Salários e Ê-Tencimentos”, “ Capital Menor", e “Transterêncras

Públicas” e ate que inicio do mês de Notemoro a esecuçao foi de TSF* 'a a 809 '1a. _
Perguntado ainda sobre preparação para implementação Poder Local e Decentrahzação
Administrativa, respondeu eine: I

*f 12 Municipios nao incluindo RAEOÀ tem 1.98 funcionarios públicos e precisam
recrutar mais '1.212 funcionários pa ra colocz-ir nas Divisões de todos os Municipios.

v" Os Municipios ia utilizaram o sistema de free baiance.

(Í) Ministerio da Administraçao Estatai em'iou um pedido por escrito a Comlssao Bt, no ambim na
. ,_ ,i .¬ ¿__ *ç . ç Tap H ._H I!
implementaçao do Programa do PhDo solicitando adicionais no montante total de 'L “___H ,til

à'Duaentos Mil Dólares .americanosi que se destinam aos rms seguintes:

. I -. - -. .I I' "1.I -| :1...-
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Coniissão de Assuntos Constitucionais e IIustiça

a) i.fr:zãa`:à,(_›í__fl.,.i { Trinta e Cinco Êtiil Dolar-es Americanos.. para reabilitação de obras tie nrittacão da
Lagoa de Seloi iiirailcr incluindo murros de proteção eiu eaiaião. Iif' 'L_nl -i- _ a 'pI-1 __ + .a *' ___ -- ___ __ _ -- v-z l .f I -.. -b.) L Sâaíillüü (É inte Mil Do1a1es .americanos para iierruraçao ele Fig-ua Potavel e instalacao ele linha
de transmissao com o sistema oe bombageru ua area tie turismo comunitária no Suco de Seloi iiraik:_ _.. _., ¬1¬ - -. . Ii . .

lc) L bi: .. 0,000 (Setenta Mil Dolares Americanos) para a construção tie E pontes no Be Ikun no Suco
de Selo: Krailt;
___~ Tm.. ,___f - .- .-.___ __; 1 _ r .f_ _ __ "- 'ti) L-o515jjÚU (oitenta c Cinco Mil Dolares rãn'iericanosI para construçao cle barreiras de protecção
111111111 distance-1 de ÊilU metros para a flomuniclace e Residencia tias lt-iaclres na Aldeia islabas Fatin,
Aileu. ` I

AR TIV AINAL

O orçamento do Arquivo Nacional para QUÊ-.ii foi ele USS431100 iiQuarenta e Três i'X-'lil Dólares
Americanos), e a execução ate inicio de Novembro foi de 96,4*5-h. 31 proposta do OGE para ELE] é
$355 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil Dolares Americanos).

Principais questões apreciadas durante a audiência publica:

I O Arquivo Nacional funciona de acordo com o Decreto-Lei 11"”. 4;;201 T, de .rã de Março que
regula sobre Arquivo nacional.

i O total de funcionarios do .arquivo Nacional e de 26 pessoas, sendo que 13 Cargos de
Chefias e 15 funcionarios e precisam-se 57 funcionários contratados Para fazer digitalização
dos arquivos.

I Foi esclarecido que o Arquivo Nacional esta a fazer digitalização para os documentos do
tempo Português, LTNTÁET e depois de Restauração da Independencia e esta a guarda-los
no SERVIDOR.

I O Arquivo Nacional tem o lalaorf-ttorio oferecido pelo Brasii
I Existe falta de espaço para guardar os documentos de importância historica e oficial do pais

e assegurar salvaguarda tia tuernoria nacional.

III.2.F. Ministerio da Justiça

O orçamento clo Ministerio dajustiça para 2020 foi de [551 LÓÚÊ? Milhoes (Onze Milhões.. Seiscentos
e Nove Mil Dólares Americanos). e a execução ate início ele Novembro foi tie 83%. A proposta do
OGH. para 3021 e 515,525 Milhoes [_'tQuinae Milhoes. Quinhentos 1`x-Tinte e Três Mil Dólares
.ämericanosh Quanto ã variação entre o orçamento de ZUEÍJ e proposta orçamento para Zilfl'i do

_||

Blinistcrio da lusriça., ver na tabela em an nto”

Principais questoes apreciadas durante a autliãncia publica

Tai-ela ct minar-.113511 .f orcamcutu tio ÍHIU -.' lili] tir: Íiiínistcrifi.: tia. :'“oin'niusiração _lusiiça em aucso l 11-11.



Comissão de Assuntos Constitucionais e lustiça

OGE para ÍÍIÍÍU

I Ôrçamento para o Ministerio da _lustica na categoria tie. Salários e lt'leneimentos apresenta
uma redução de :TU por motivo de não ter havido recrutamento de novos Funcionarios nf..
ano :ll-LÍÚ.

l Orçamento do Édiiiisterio da _Tnstiça na atenoria I"._Íapital Desenvolvimento preve um
montante de L'SElÊl-lfiill'" silento e Noventa e fÁfjuatto alii Dolates americanos] eue e para
pagamento da reabilitação da Prisão de Becora. _

I L) ton-il de apoio tecnico no Gabinete do i'ilinistro da Iustica e de l] pessoas. Gabinete do
t' . a ' '. . *,. f-. f' . ._ -¬ ' _. -" ¬ _. '-Ttitle .tllnlstto da _ltlstlça sao a' nesses-is. IL;abilitne .secretario de Estado de. letras e

propriedade são S pessoas.
I Tribunal B'iovcl teve um total de 'wi' processos oue foram resolvidos, e 34 processos

pendentes.
i :is receitas que o ÍL-.i'l colarou foi num total de. l_"lii'ii [iHU-3,175 lÂÍÊeis Íílill'lões. Quatroeentos e

Dezanove Mil. Cento e Setenta e Cinco Dólares _americanosi resultantes da Gestão ele
emissão de Passaporte e 'rasa de omcessamcnto Passaporte e cobrança de rendas de. rl'erras e
Propriedades.

OGE para 2021

I Orçamento para o Minis terio da _Iustiça na categoria de Salários e Tencimentos apresenta um
aumento de 34% em relação ao ano Élllltjt quando comparado com o CIGE 2021 motivado
pela implementação da nova estmtuta orainica aprovada e também para implementação da
Comissão de. Terras.

I No Capital de Desenvolvimento t1tiliza«se a verlaa ai inscrita para a nova construção do muro
interno da prisão de. 'Suai c de Glenn: a ampliação das salas de aulas do (Í'ili'll. incluindo muro
e posto de segurança. devolução da retenção de _.a rantia da construção do novo edificio tia
Defensoria em Ermcra e divisórias para o edificio central do Pill e. ampliação do balcao de.
atendimento da DGSRN: '

I No Centro Formação juridica depara-se com falta de espaço e de docentes para nunisttar
aulas aos formandos. l-lã urgente necessidade de se proceder a recrutamento de docentes
como segue: 'l luiz. l Procurador e É Advogados para dar aulas. Existe plano para o ano
'2.021 para recrutar -lT pessoas tormandos. nara magistrados. ZH pessoas. para Comissão de
Terras e ll] Notários. k

i U l\-'l_| ainda detém uma posição ele divida administrativa ¡_Ínão tinanceiralj no valor de leiÍÂÊ
Éóãlllflll Iff)moentiiis e “Sessenta e 1Cinco solares _'imericanost e que reportam a serviços
prestados os gov :nos anteriores por via de contratos que se mostram inválidos por tai-ta de.
contrato escrito e que. ate ã presente data se encontra pendente de resolução e este montante
não foi contemplado no Útil-L Í' 111.

I O orçamento para refeicifies dos prisioneiros no valor de L'tiíš -i-l-,iu'tt't Quarenta L- Quim/o

Mil Útlilares .'ln'ierieano'i pt ir mes não inclui necessidade ele liirçiene pessoal. '
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Perguntado sobre o predilema de falta de transnorte na Defensoria Publica., respondeu que~ para
inuiorar o problema da falta de transportes na Defensoria o Iii] ia transferiu duas 1¬"iaturt-is
operacionais para a Defensoria Publica.

¬it-ice Í'siinistro ter subido respondeu ace oPerguntado sobre o porque de o orçamento do
orçamento a :nais se destina para a disseminação de. Leis e Decretz';›s-lei para a população.
Perguntado sobre queixas dos funcionarios liiNC cine t'iran seus contratos terminado;` respondeu
que no contrato de trabalho cine esses cidadãos tinham não estara escrito due eles iam ser
Êanciontirios pulaiicos permanentes mas que o :til cai recrutar 4.- pessoas que tem experiencia no
äfil'iríÇÍ-H de Cadastro e que ¬tão trabalhar na Direcção Nacional de rl_erras e vai ainda recrutar lã
especialistas para 1Ccuiaissão de Terras que vão tomar posse no inicio de Ê'Í l21;
Perguntado scfore queixas de Desneios .administrado is que os cidadãos tem apresentadt.: em rzirias
instãncias e são reportadas também peia ¡fion'iutrcacão Social respondeu que não hii Despejo
Adnunisrratiro se houver Recurso lrlierãrquioa;
Esclareceu ainda que a Rubrica Transferencias P'ãhlicas tai ser utilizada para o pacote do programa
de recuperação economica, para a reforma legisii tira e a criação de 1D unico, e no BI] enozzinrra-se.
concluído um pacote de legislativo que se pretende a breve trecho submeter ao Conselho de
Ítíinistro constituído por:

a] Proposta de Lei da Organizacao _fudiciãria e do fancionan'iento dos Tribunais
b) Proposta de Lei da Ordem dos A drogarias de Timor Leste
el Proposta de Lei do Regime jurídico das Associacoes Públicas Profissionais
dl O Noto Estatuto do Tilinistério Puoiico
e) O Codigo do Registo Predial
f) O Regime de. Levantamento Caclascral
g] A Lei sobre -as Zonas de Protecção Con-:unitária e imoveis comunitários
lift O Regime Remuneratorio dos Membros da Comissão de Terras e Propriedades.
i)l O Regulamento do Fundo Financeiro Imobiliario que assegurara o pagamento de

I indemiiiizaçñes no ãrnlaito das expropriaçoes da Lei das Terras
iii .ã Lei sobre identificação, deterininaçãr:I e regime de utilização do dominio público do

Estado:
kl O Codigo de Registo Civil
l.) -5x Lei cle Liberdade de Religiosa
mf) :X of alteração do Codigo Penal
nl À 1.* alteração ao Estatuto dos Guardas Prisionais
of? A l.JI alteração da Lei Proteção de rlcsteniunhas
pi) A l.:il alteração da Lei Nacionalidade e. respetit'os Diplomas É-.Iinisteriais

dj ;\ Nova Orgânica da Defensoria Publica
r] Ú. Noto Estatuto dos hlitgistraclt'is Lludieiais
s) (ml reconhecimento da iustiça tradicional II;

ti A mediação¬ arbitragem e reconciliação -

Lil O Codigo de Processo .administrativo É]
Ti O Regime ÍÃ-ieral das (ItintraordenaÇfÍ'E'e `
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L) orçamento na Policia Cientifica de lm-eéaigaeao Criminal para ZUÉU foi de Llfšfiš 545 àf'Quml-ientos e
Quarenta e IUinco Itfil Dolares r'imericanos't. a eazecucfm até início de Novembro foi de Í'Ê.” fi. fr

. 1. -¬¬ of'o- f o 'oz .' : ¬ .'¬f' '. ' 'r . ¬¬' ¬` ` "prt.›posta oo (JL-fl: para _tL-l e 5__.U:›.- Ítlilhoes [Dois hltlhoes e innta e Linco Ívlil Del-ares
I¬¡.Antencanoäji'. Quanto a variacao entre ‹'_|rcan-eat‹;_.. de F'ZÚ e pri-.aposta orçamento oara _"..IÍ-.l ea

Policia Caentitica de lnvestiaacao CrirninaÊ¬ ver na taheia em ane:~:o_

Principais questoes apreciadas durante a audiencia pública

(fil Diretor da PCH: fe? um relato pormenoriaado da atividade da instituicao enfatizando as
conquistas em termos de organização instirucional¬ equipamento cientifico` relacionamento
funcional com o Íslinisterio ll'úhlico e cf.:_.›m o Servico de Investigação ICíritriinal da PN'TL. Retrair-se
a. crescente conquista de confiança e de credibilidade tonto do hfinisterio Público. que nele ten:
delegado um cada vez maior numero de inquéritos criminais.

I Atualn'tente, recebeu delegação de competencia do lt-Iinisterio Publico para fazer inauerito
em casos de falsificação de documento relativos aos dados dos veteranos.

I' Foislhe Perguntado sobre o prtí'.›hlema de falsificação de dinheiro que tem acontecido em
Timor-Leste e informou que a PCH: fez 'on-1 ÍxlOl: com o Banco Central para quando
identificar alguem que for apanhado a trocar dinheiro falso1 informar logo de imediato a
PCIC para ulteriores investigações.

Perguntado para esclarecer porque é que a rubrica Salários e Vencimentos subiu respondeu que. o
acréscimo e para o pagamento dos investigadores e funcionarios que tiveram promocoes e subiram
escalão.
Perguntado ainda sobre a problemática do uso de armas pelos investigadores da PCIC, respondeu
que. o Decreto-I .ei n” ÊEÍÍHL'L de 14 de 'Pv-laio sobre a Orgânica da PCH: autoriza PCIC a ter arfnas.

III.2.G. Tribunais

(É orcamento do Pllrihunaas para IÉÉÚ foi de USS-fia'L'IH Íttíilhoes 'ÍSeis Milhoes, Cawme Mil l`)¬f-'z`.art-s
Antericanosft, e a esecucao ate inicio de Nt'ivetnbro foi de ÊÍÍÊJLWà. :E proposta do (_)GE para :UI-1 e
58,3%) B'Iilhoes iffiito Milhoes e Trezentos e Oitenta e Nove Mil Dólares Americanosj. Para a
variação entre o orçamento de 21.120 e proposta orçamento para 25.121 dos Trihtinaisl¬ ver na tabela

'a'
CHIHHEXÚ

Princinais questoes apreciadas durante a audiencia publica
.L

OGE para 2020

_ _ _ . . .i ¬. _ : 1 P1..
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'l'al'sda cui'ltlhlrat'fifl Hi'camcntu do ÊHÍ-Íll c :l'lÍl do Ãlltllsicl'ltt Lllit - I'llfttlflafi t'IT: attcsü l fl 2
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Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça

I Na categoria Salários e `t"encimentos apresenta-se uma redução de 35 J. em comparação com
ano de ZUÊÚ, o que se justifica por motivo de não se ter realizado o plano para recrutamento
de novos funcionarios.

0 O Presidente do Tribuna] de Recurso reconheceu que os assessores internacionais foram
para Portugal com a crise da Pandemia do CCIVID-l 9 mas que continuam a prestar serviço
em regime de teletrabalho.` de modo que a assessoria continua a funcionar normalmente
mesmo com a diferença horária entre F'i'inior e Portugal Ique dificulta um pouco o
funcionamento do regime de teletrabalho entre os dois paises mas que não tem havido
problemas de maior.

I Nas despesas com “Bens e Serviços” vei'itierai-se uma redução de -ãol'iç tendo coiio causa
principal as viagens locais por causa do Tribunal Movel nos Municipios, as deslocaçoes para
notificação aos arguidos e testemunhas para julgamento.

l Receitas dos Tribunais do mes de _ianeiro a julho L'SÊ lãU,SSti.25 ( Cento e Trinta Mil,
Oitocenros e Oitenta e Seis Dolores Americanos, ¬Vinte e Cinco Centavosjl

E a 2021

I Orçamento para os Tribunais na categoria de Salários e Tvencimentos apresenta um aumento de Biffi-i
por motivo de o Tribunal ir recrutar 1 Diretor Nacional de Tesouro, 4 Cargos de Cliefias,
funcionarios de apoio tecnico e ãü Oficiais de Justiça e para o pagamento Salários e
TVenf.::.imentr.:-s do 36 _]uiaes, ST Oficiais de __lustiça, fill) Auditores, 63 funcionarios de Apoio ã
Administração com um total de 216 pessoas.

I O Capital de Desenvolvimento num. total de US$ 882 (Oitocentos e Clitenra e Dois Mil
Dólares Americanos) para o proiecto das plantas de construção dos edificios dos Tribunais
de Bancau, Sinai, Oe-Cusse, Maliana, Ermera, TL'Titlueque em uniformização da estetica do
edifício da residência dos _luires de Baucau, Suai¬ I(Íle-Cusse, Maliana, Ermera e Viqueque.
Tambem para reabilitação do actual edificio do Tribunal de Recurso, construção do muro
envolvente, jardim e mastro da iiandeira e estacionamento dos veiculos.

Perguntado sobre preparação da implementação da Lei das Medidas de Prevenção e Combate
Corrupção respondeu que teve reuniões com a CAC e Plil (TIC TlMCtR) para criação de um
sistema para o preenchimento do formulario ami; :a (Formulário Declaração de Bens e de
Rendimentos); que os _Íuiaes e os Oficiais de _lustiça vão ter formação no fim do mês de novembro
sobre Lei das Medidas de Prevenção de Combate Corrupção.

III.2.I-I. Ministério Público

O orçamento do Ministério Público para 2020 foi tie LTS 34,084 lrlilhrães, (Quatro Milhoes, e Clitenta
e Quatro Mil Dólares Americanos), e a execução até inicio de Novembro foi de 62,8%. ri proposta
do OGE Pari 'Ei-.El É $4,TÊ? ÍH-lilhfiics :"Quatro Ítlilliocs c Setccentos c Oitenta c Sete lilil Drfilares
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l' - l 1 -¬.I" '_ . E .- .._ ¬_Í`_ ._ _ _ _ _ . F' -- e:iniericaoosi Quanto a 1ariacao entre o orcanicnto (lr _ÊUÉ'J e proposta orcamento nar-.1 .Íl'Í'Í' rlo
Í'ilinisterici Publico ter na tabela em aneso'”-

Principais questoes apreciadas cliirante _i aueiicnciii publica
_'lt execução da l_')otacão elo iÍlÍii'catnento Teri'iporiirio (regime Ll'uodecioial; e a Proposta orcarnental
para ÍUÊH: _

I A verba inscrita na categoria *if-:_piral ele Beseni oit'ii'i-ienro e. para o piia¿:itneiitf__zi tios lilcli'icios
elo Ministerio Público no Municipio ele l_autetn e Díli.. e ainda:

l para Ci edificio L'lti Gabinete ele frÍf-zn-ilo-are ¡fiorimiir-cão Eiret'e-sc oiii montante de LÍÊÊKÚ-ififlií
illfieiscentos e Quarenta e fieis Mil e I\_t'.›1'ecentos e Quarenta e Quatro Dolares _'iiinericanos'ê

0 Pilffi O EClifiCiü Clfl DÊlEi-'guüiiü Lia li't'iíifltil'11tifíil'iif1 tie 'iiatlttit'n que crime-cmi a ser construido .ri-:_

ano 2919 e acutalinetite atingiu 1a o nivel oe eseroeão de 41'?
Foi esclarecido que ilois dos proieros referidos deviam ter sido concluídos ein EHÊÍÍI mas que
devido ã situação do surto C(_Íl\"lD_1Êi a cfriiistrucão ficou parada ttíitalmcnte durante tres ineses
corn a alocação clo OGE para .ÊIÃIZÉÍ' no valor ele USÊÊ STÊJÍIí'Ji-I [_:Quinhentos e Setenta e Diz-.tis Tilii
Dolar-es Americanos'l.

OGE para 2021

Principais medidas setoriais para 3321
° Reforçi-ir capacidades para o esercício das suas competências constitucionais;
' Promover o desenvolvimento institucional e consolidar a boa governacão e Lgestão institucional:
f _'lissegurar a gestão de processos-crime, com prioridade ã resolução de casos de crimes pendci': tes;
' ('.Ãapacitar e gerir recursos humanos;
' Forinular propostas de politicas e legislação. e
' Promover a boa governação e Iagestão institucional no Ministerio Público, fortalecendo a capacidade
dos recursos humanos.

O ÍXfinistc-Êrio Público solicitou ¬verbas adicionais no rnontante de U'Sm t:Cento Setenta e Oito
Mil Cento Trinta e fiete Dolares _*iniericanosl F'nt'iou Por escrito uni pedido discriminanilo as
verbas necessarias e a sua respetiva justificação reapropriacão dos dois proietos destinados aos
.`\lunici1¿:iio de l_ospalos :fliclificio Ministerio Palilicoi e Municipio Díli ifedifíeío do Gabinete de
f" ------1.¬ -`¬ -T-z--zz-~.-I.--_z_.`i-â-;¬ QG: Iii-nan :iii faia. ._ii Juli Jiaujuotuc 1.1.1.1 'iulUL Lll.. 'L'CÍ'ÃÍ' Eil:"¬=_.l.:','c*`i_'

iloclstciiiur» c Quantum e isore aut Ulmtetuns L' Quarenta e ires Uülai'eš _Jimêfltañôsf, mais
.iLílLlUilÁl L JJI .' -LLlJJ ¡_ILClllU E JClElllll t' k_.llltl _illl. l_t'llll! E ll'llllll E Milk* LJUlilIHiÃ' :lmlël'llfãflil'zl' IC* llfl'l
total dos protetos com ralo: ae [SS .'.Íe'_f.lãl_l.iltl I_Ui'toceatos e \-'inte e Oito Mil e Oitenta if'ilares
Amêi'lcãflõã l .

'l'a'zai-i sonia-.1111175111 ore-.imenru Liii 211211 z- 2112?: do ãÍinisteriH .Eiül-"Illfíf-i sm aflsf-H'* | 11' É* 1
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III.2.I. Provedoria dos Direitos Humanos ejustiça

O orçamento da Provedoria de Direitos Humanos e _]ustiça para Til-'[1 foi de LÍSÊHJ 56 l`\Iill¬..ãc--¬ :llm
Milhão, Cento e Cinquenta e Seis Mil Dolares Eunericanos), e a execução até início de Novembro foi
de Eiãüf :E proposta do OGE para lili-'il e Êlfiãfi' milhoes (Em Milhão, Oitocentos e Cinqueuta e
Sete lx'íil Dólares Americanos). Para a variação entre o frcçainento de :020 e proposta orçamento
para 2021 da Provedoria de Direitos Humanos e] ustiça, ver na tabela em anenoih l

Principais questoes apreciadas durante a audiencia nu'olica:

CIGE para 2020

I Orçamento para EUEU foi para o pagamento de dividas.
I .À atividade de formação levada a cabo pela `PDI-I] constitui uma componente importante do

seu mandato e das suas atividades anuais, a par da atividade de investigação das queiras e o
acompanhamento e monitorização da implementação do Estado Emergência decretado por
causa do COÊ-TÍD-lg.

I Identificação de muitas irregularidades no processo de pagamento do apoio aos agregados
familiares, relacionadas com o registo de cidadãos que receberam ilegalmente o subsidio sem
cumprirem os necessarios critérios, ou que receberam o valor em dobro, ou que possuem
rendimentos mensais superiores a SÚÚ dolares americanos e também casos de cidadãos já
falecidos e que entraram na lista de beneficiários. O relatorio foi entregue ao Ministerio da
Solidariedade Social e Inclusão, ao h-Iinisterio da Administração Estatal, ã Polícia Nacional
de Timor-Leste ã Comissão Anti-Corrupção e ao Parlamento Nacional;

I A atividade de investigação sobre queiras relacionadas com violação de direitos humanos e
queixas relacionadas com a boa Lgovernação:

I Na categoria de Bens e Serviços que. se vai utilizar na realização de formação no mes de
Outubro e Dezembro do corrente ano vai beneficiar ã Poficia Nacional e ãs F-FDTL,
incluindo comemoração do Dia Internacional dos Direitos e Humanos.

E ara 2021:
I A rubrica Salários e Vencimentos destina-se para pagamento dos salarios 143 pessoas

funcionarios, e l? em cargos de direção e caefia.
Questionada sobre monitorização do programa cestas basicas respondeu que durante a
implementação da Cesta Básica uma equipa monitorização da PDH] acompanhou a execução do
Programa de Cesta Básica nos 1Municipios de Susi e Posto ,administrativo Atabae, Municipio
Bolsonaro o que resultou na identificação de muitas irregularidades no processo de distribuição das
cestas basicas aos agregados familiares con'io segue:

*/ Presença de muitos membros JršiÍ-loterno e Cargos de Clietias presentes na distribuição
de cestas basicas, o que se considera desnecessário e excessivo e tem impacto
negativo para orçamento do estado;

-" Tabela comparacão m'camento do :(1251 e Em] da l'lrovedoria de Direitos l lumanüfi E _luãfíçfl Elm mcg” 1 IT I l %,ƒƒ
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'f/ Falta de comunicação entre liviemliros do Governo e equipa e Administradores de
Postos e Municipios e autoridades locais que não tiniiam conhecimento sobre data
da distribuição das cestas basicas;

V' Maioria da comunidade questiona sobre as cestas bãsicas alegando que as mesmas
apenas beneficiam as ctanpanliias oue adquirem os produtos no mercado a um preco
bairro e fornecem ao Estado num preço mais elevado, diminuindo assim i a
quantidade de produtos na cesta basica e prejudicando os cidadãos;

i/ A preferência das Comunidades peio recebimento da quantia em dinheiro com a qual
elas podem adquirir aquilo que realmente precisam, em vez de receber cestas básicas
com produtos da terra que elas jã possuem em casa;

*f Dentro de um saco ou ativa das cestas basicas o valor não annae [___-'SS 25 íTinte e
_ Cinco Dolares Americanos) e alguns produtos ja chegam ãs pessoas já estragados;

v/ A informação que entre a CAC, Função Publica e PDI-I] sempre traballiaram em
equipe.

I Questionada sobre programas e atividades da PDI-ij que não constam ao Livro 2 e 4 a
PDH] respondeu que PDH] utilizou “Praga-tan: i rain: ie: finais” mas quem tem a
responsabilidade para a inundação dos dados no sistema e a LiP-B'L-L A PDI-i] enviou a lista
de todos os seus programas para L'PMÃ e competia a esta a introdução dos programas da
PDI-l] nos livros de acordo com a lista enviada. Que, de qualquer forma ia entrar em
contacto com a UPE-'Lã para a correcção dos dados introduzidos nos livros.

PDJH solicitou uma verba adicional no montante Total de USÊÍZÚÊÚÚ fCento e Tinte Mil Dolares
Americanos) sendo que de US$ 80,000 (Oitenta Mil Dólares Americanos) na categoria Bens e
Sefl'íços para recrutar urn consultor internacional com o objetivo para fazer 5 relatórios que advém
dos compromissos mtcrnacionais de Tirnor-laeste, como segue:
a) Relatorio da CRC íConvenção dos Direitos da Criança]
b) Relatorio ICCPR (Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Pofiticosli;
c) Relatorio lCESC-R (Pacto Internacional Sobe Direitos Ecourfunicos,l Sociais e Culturais)
df) Relatorio CPR (Universal de revisão Perit".idic.a_`;I
e) Relatorio CAT ÍConvenção Contra a Tortura e Outras Penas ou tratamentos cruéis desumanos ou
degradantesi.
.i PDI-I] solicitou ainda a quantia adicional US$40,000 (Quarenta Mil Dólares Americanos) para
a Categoría Viagens Locais para a disseminação da Lei sobre Medidas de Prevenção e Combate ã
Corrupção

III.Z.]. Comissão Anti Corrupção

O orçamento da Comissão Anti Corrupção para 2031' foi de USãlii-lâ (Um Milhão, Cento e
Quarenta e Oito Mil Dólares .'1me1'icanos), e a execução até inicio de Novembro foi tie 71;" a. :\
proposta do OGl-i para 21021 d iiljti-'l milhoes (lim Milhão, Setecentos e Oitenta e Quatro .Mil

|

| _ . . | | n. f
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Dolar-es _-ämeneanoss (Quanto a ranacão entre o oramento de 2020 e proposta orçamento nata
o' - . ¬ _ '. '- ' '¬ r f `.1121 da Lonussao inn Lorraine-ao, ¬rer na tabela ern anetsc

_ '-2 ' *1 ¬' - ~ ' ~DUÍHIÍÍC f-l LludltfflCliã PUDHCL-'í ÍCJÍ'QLITI -ršílišCll'fíClflS 515 SfitL-ÉLIIIIÉE'S GUÉÊIÚÉSÍ

I Que para a implementação da .Lei nI ".."21'Í.12i`f sobre Étiedidas liret'encão e Coml-.iate
Corrupção ifãiIPCCƒi, lui necessidade de recrutar tecnicos nacionais e. internacintilais`
taciliciacics*I recurso liumz-inas e materiais;

i (Que a Comissão esta a le 'ar a cabo a implementação da Lei ÍKIPCC em materia sobre
Declaração de Bens de Rendimentos com a elaboração da Estrategia Nacional do Combate a
Corrupção e ainda:

I :K preparação ele um formato-“formulario único entre CAC e Trileunal ele Recurso para
possibilitar o preenchimento do formulario att-rima;

Questionado sobre alguns programas e atividades da CAC não figuram no Livro fl e 4 tioi
respondido que o Governo não forneceu os Lis-'ros 2 e -i- ã CAC e que quem tem responsabilidade
pela introdução dos dados no sistema e a UPMArque a CAC enviou a lista dos seus programas na
sua totalidade para l_TPMÀ e competia a esta instituição a sua introdução nos livros-
Perguntado ainda sobre o acompanhamento da CAC na distribuição de cestas básicas foi esclarecido
que a CAC, a PHHJ e a CFP sempre trabalharam iuntos na supervisão da implementação do
Programa de Cestas Básicas. Que a CAC pediu a eliminação do sistema de distribuição de cupoes tie
combustível a membros de Governo e pediu ainda a substituição do sistema de cupoes pela
atribuição de um subsidio de combustivel' corn o objectivo de impedir muitas irregularidades.

Reistiramente ã Comissão Anti Cornipção. a mesma solicitou ¬verbas adicionais no montante de
U 17 W450 _' Ce o e ineo Mil teeno eVinteeiuatr D'lf-rew: It- -. _ i "v
Reumieu o pedido por escrito discrinlinando as verbas necessarias e a sua respetii'a iustiticacão` a saber:

1. Bens e Serviços no montante de [i512$ 4422245!! ¡Quatgoeentos e Quarenta e Nove Mil`
Diizentos e Setenta e Quango Dólares e Çinguentg Çentavos) com a seguinte iustificação:

ai TViagens Locais no montante de USS siãrl'lfllflfifl :iuat-enta e Cinco Mil, e Yinte Dolares
nmericanosl com o obictiro de in'ipienicnuzr atividades da CAC

iai Éemiozirios e anoiotiao no montante de 1-55 '10.136 iDeZ Íklili Êeteçentos e Sessenta e Ítieis
Dolares americanos] para o pagamento de custos com a realização ele senunarlos e
lilllilthllllliã [illlii lllllllifllllilllill 1.l Ui. rilLLllUã! UL _i'lLi Lilçäl) L CUilllJtLLL CULLUÍJ'LTÍIU.

e Encargos tie lastalaeães na montante de LDÊ .idllfl tíl'res Mil, Uitocenros e Uois llolares
li¬¬f¬fir¬aonsl`i nara nao-ahaeoto fio oastns rio oit=t¬tflt'ttin(ie.

i dl :Hitltet'inl do Escrittiit'iiíi., Iifiiffls'at'e* WiindORK'S.. Anti-Virus e Cliff-lee para Server da l.fl..\€'¬.__ no
montante de USS ãif_l_.-il"`,'fill.l :_:Tt'inta Mil, Quatroeentos e Deanssete Dolar-es americanos.:
Dolares .iittici'icatios:_- para o pagamento para 17.. iniecimenro de materiais;

._ ¬ ¬.'.¬.~ ¬- ¬' ".` `..'. ¬ .` `-.- ¬ --` s 1'- - -- -P':la-ii z' .tofu-traria - I ~t=;.1m;iitz| ._izw _I.|_I' e elo! .Lt - .|.~c1:ss.z. I '-.Ht .-.'-f`~"-¬'L~1' ' k-'l- PIM” I n " gáé: L
. _ J
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e; lili-usuais ele Furueeiuieiircs ~".Í`J]¬eraeic=nais nc: iiirlntante de 'LTÊSáLÊíHÍLUIÍi (Quatrci Mil e
Duzeruus Dólares .rinierieaniisi para aquisicao de fardamentu para a Escuira s IML-massa da
1UTP:

fi .fi-Ianutençau dci Edificici da 'CAC na montante ile T_'SÊBIÍLUÚHWi! -f'Triuea filil Dólares
-'imei*ic:'lr1cis_i. C1 CNSP.. previu eiesrle. Élii'á'i uma 1nerlfia para a manutencao do edificio da CÉU.:
mas ate agura nunca fui uu'liaacifs. .Ere- llffj'lfl, a manutencao de. edificio cia Ci-XC esrei'e
prevista um 1[_Íapiral de Descaiwgili'imearfi mas também nau foi feira. Em 31121 sssa
uiauutençari tc.›rnuu-sc~ :mais urge-rise devida a necessidade de iuiplerriemacan cia Lei nf"
T,.-`2í_12[.1.
(__)urras despesas operacionais .uu meneame ci'e USS 47,35; L'Quarenta e Sete MiL Úitficenrnsa;

E: (_:inqufiin'ííl E Dr'iis ncilarez- _-li_iiic-.rici._1:c›s1 pala apfiic': a sei-viccis relacicinadcis culii a
im'estigaçaci e reccillia de infcii-fiiziiíl-:ies e i-.uiibiiiri para apc-zici a custcis ciperaciriiiais da FHC:
Êscnlta c- Êilutfiristas TH).

li] -assistência Tecnica ric- uiciurame de l_ÍLiS '_IÊTišÊiU ifiDuzentus e Time e Sete MiL Quinlienn-is
e Oitenta Dólares .JimcricaucisI para ci pagamcnru de salaricis dcis técnicas da CAC: um
Assessor nacicmal para implementar a arii'irlade da CÀQ -1 .assesscires seniores uacirinais
para lT¬p 5 assesscires para cz-inrabilidacle 'l _-Xssesszar' iiirernaciuiial para deseiii'uÍi'er a
Estrategia Nacicmal .Anti Firiri-npçiu iEN..-\‹TÍ_› e 2 ¡ses-suas dus Media. 3 para u apciici aci Gaiaiuete
dos Cumissaricis Euliunrus e 6 pessoas para apuici tecnica.
Servico de Lracluciiu nu montante de l_'fiS lliílii I'Dciis Mil Dólares Americanas) paraI

l
l

_
_
r

pagamento traduçãu de documeums da EXC..
Dum-.is Sen'iccis Diversos nu muuraute de [_.`-S$ 4165150 (Quarenta c Sete MÍL fišeiscenreis e
Trinta e Sete Dalai-es e i.__2inquema i..le1¬.ravc›s} para implementar atividades da CAC na
atividade de sensibilização* producao dci relatfirici .r.'m-i_-*1', ccimpilacaci e impressão do rclatóriu
anual.

2. Capital Melim LISBë QQ mggzantg de 256 450 0 'D ntus in ucnta e SÇÍS Mil,
Ú lmun DilarsAmencans uma _ t u ifi '

ai +Miuisiciiii de veicuius nr.: nirintanie de L'ÊS 153IH`HJ [Cento e Chiquenta e Três Mil Dulares
Àmericaflüs) para aquisiçiiü cie -i viaturas «'íipcracicinais: l ¬IIrial'ura celular HU T3101' Cir: USS
45,.Uiiill iii-Quarenta c Cinco Mil l_')f_ilares _'lu'lericancisiL É) ¬viaruras npcracicinais “Pic-Ups" na
valor de L'SE lilfiiaiíl U'Ienrci e Gina Mil Dólares Americanos) para apuiar us sei-riem da
presencau e a iui-esriaaesf-z.

bi Equipamentss de iainimirica na mana-ina- da Fsíš T9,0üif`| (Setenta a Tira-e Mil e
i z” _--.- Fm." mililuiaiuacilu LU UC -ilEUlLlilil Ge lJÍ'EYEHÇaO C

Ml Tiñ.¬1.+,...l¬.¬'_ fm P ...1-1 -n FULLúLLiu ilhlz'llplUplh ._ L'l J

f
Klfi¶*|flf'p11+riüf nrullnuƒu-n

CUII'IlJL-'ifú Cüfl'HhFii-fi afiflrln run--

rim-n '3. av-.- a 'lfi T'T'H" t. .11... Cifuitiiaiulciic .1.

ci Uru-reis. licíuiparncntns Diver-sus uci mciutaiiic rlz: L'FSÚJJÍÍHLÍJU -fffieis Íil'il Dólares rhiicricaricisw
para reculha de prasas nu decursu de uma investigação criminal;

i Ourrus euuipauicuu'is escria'irifl uu :num-ame de l_'elíš 115511 (Deaassere Mil` Quirihciin'is L-
Ciuquema Dólares _ämericancis para aquisicao de uma camara fcimgrafica de niarcz';
`¡f'Íarifiu” rele- equiparar-nu: cia i'l' cciui f' cziiietii'fi para iiiipieuientaciici liei Medidas di.

¡r/Preveucan e (Írirnbare Currupcau.
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III.2.K. Comissão da Função Pública

O orçamento cia Comissão da Função Publica para :UEG foi de USS 2,240 h-Iilhöes, fi'Dois -siíllioea
Dozentos e Quarenta Ísiii Drf'riares rhnericanosji, a execucao ate inicio de Novembro foi de ÓL'ÊÍ'il. À
prt'iposta do 'DGE para ÉIÍ'J'ÊI e iii'i, ¡ÍFIÊÍJ milhoes [_"irës Pa'iiihoes e Deaanore Í's-Íil Dólares .americano-sl.
Quanto a variação entre o orçamento de 3321.] e proposta orçamento para 2021 da Comissão .anti
Corrupção, ver na tabela em anestoi:

Prlncipais questoes apreciadas durante a audiencia púisiica

I Foi apreciado o desempenho na execucao do orçamento e do Piano de Ação, passando em
revista os números da execução por categoria de despesas.

I Na categoria Salários e Vencimentos foi prevista ¬verba suficiente para o pagamento 5
Comissários e para os funcionarios da CFP.

I Execucao do Orçamento 2020 foi para menos por motivo de situação COVID-ÍÊ? e porque
o DOT não Permite fazer pagamentos retroaiivos dos Funcionarios que subiram de escalar-1 e
tiveram promoçao e pagamento de horas estrias.

I Acções de formacao e seminários também não se conseguiu realizar por motivos ria sir-tração
do COYÍD-ig;

I Foi feito o recrutamento para profissionais Seniores num total de 8 pessoas; precisa-se
recrutar mais 4 pessoas.. e orçamento esta previsto para 2020

(DGE- inara 202]

i A rubrica Salários e Ê-""enci1nentt1s subiu quando comparado corn ano 2020. A respeito disto
foi esclarecido que neste momento a CFP esta fazer concurso de promoção. Que se
apresentaram 10 mil pessoas e foram mais de É? mil funcionarios que passaram o reste de
PIÍÚÍTÍIÕÇÍIÚ.

I Sobre a construcao edificio para recrutamento electrónico foi esclarecido que esta em
processo na CFP.

I Foi dito ainda que o total de funcionarios públicos em Timor Leste e de 33 mil compostos

por 28 mil Funcionarios publicos.` (r. mil easrsiis e ii mil em regime de contratação.
l Foi :inforrnncio :Ino :a-:hmi fiilir rom 171 Funcirnsfirine ri:PJ ÊFÍÍÚRÍ Pstiifl 1111 (Fi) fl'lflS HF.

Salários e Venciment s estão na SECOM. Foi pedido ao Pariamento resolver esse problema

com urgência pos sit-tel.

.... . . ._ _ ._ _ . ,_ __ ., _ dq
iinL-Liu i-.-L'fl¡'-firflofi-- -'-ar-s.1.='›'~-.-=H-- i.. 'HI'HJ .~ "7'1'1'1'1 .i.. ' .›11-Lâ~¬~-|... I¬11n.-¬-'i.-'. Univ-.P1 flw-I* n'l:-¬.'.1 l 1'1 |
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_'i't (ifjittiiEs-.iri ela lrtmtjtiti l-lxiltiliea sfffieitfíàu verbas adicionais r'rn iiiategrrrin Capital illetlut' 11|'_.›
montante ele US$97,500 (Noventa e Eete Mil Quinhentos Dólares Americano'ljê. Remeteu
pet-.lido por ese-rito eliseriminanrlo as i cross iieeeész'irias e a .sua respetitta iustitieaeari¬ a saber:
ale US$6'?,500 (Sessenta e Sete Mil, Quinhentos Dólares Americanos) para a aquisição de

uma 1viatura para uso do Presidente da Corrussiio 1a li'uneiio Pública em razao do atual
¬t'eieulo ter sielo :irleiuirirlo em Ê' “ll e. ein ÊIÍJZ'Í contru- eoin É' anos ele usou eausantio despesas
alargadas com manutencao e nao oferecendo o_a'ielieoes adeqttttrlas de viagem tle desloeaeiio
aos Êilunieipios.

o. US$ 30,000 (Trinta Mil Dólares Americanos) para aquisição de senadores
tieomputarloresr'f] para stiliistiruieao dos atuaiS que foram Etdquirititiâ Em Éll'lfi C. Tem Blair-'i sete.
anos ele uso3 ultrapassando a viria útil zie cinco anos estabelecida para Sen'itiiíireã' tle Liso

n.intenso na gestao rios sistemas ir.feiririnriraelos ela fÍÍ-on'iissao tia i-'uneão Pública.

1112.1... Comissão Nacional de Eleições

O orçamento da Comissão Nacionai de Eleições para 2020 Foi ele L¬5$ 7,2176 (Bete Milhoes,
D'uzentos e Setenta e Lqeis l-lil Uolares americanos), a execução até inicio de. Novembro foi de 56"'0.
À proposta do ÚGE para .Ílilfl'l É SS, Íiíif) milhoes IijOito Í'ilillioes e Treaentos Sessenta e Nove Mil
Dolares Amerieanos). Quanto ii variaeiio entre o orçamento de 2020 e proposta oreamerito para
2021 da Comissão Nacional de Fileiçoes. ver na tabela em anexo' '

Principais questoes apreciadas durante a audiencia puliliea
O .À realização pela CNF.. ele eclueaçiio civiea nos Íklunieipios eorn um total ITS ¬vezes para os

estudantes` eomunirlades1 eleitores e ao mesmo tempo a divulgação do relatorio da propria
KHE;

I Que ate a presente data ainda nao se. fez a transferencia lÍÍiÊš(i.tÍlt"l(l_<'l£lt'l (Seis l'lilhoes de
Dolares _-Xmerieanosl para os Fat-tidos Politicos:

l Foi informado ainda que quem tem competencia para fazer apuramento dos votos e CNE
mas Lili Lisias as tlolies i; .1 j'i'jil; Liutiit Ria .toutaliietitti Ut: tolos.

Quutioiiatla 'JUMIL Lim. LLtit Lt.lt111.IL..LfillLla pa a [seu LLIULALJU LiLlLd. LLSpUllLlLLl LlLiL .t lsikli L LíLlI'.

tem oiiiilieiüiiua para suport lslolnu o [Ju_iLt'asU eleitoral.

e . . . . . _ . .I

:ll lrƒw'klti` Pfilifi'tffi't'i T'Df'hñf* orq'lr'lnflnio enlir'it'nflno: tmn-o-

:fieelL-:i municipais l_la (ÍNl-i.. Posteriornuill' à atirlietieia, .i Cmtussau reeebcu lulr eset'itu ii 1.1t'eliLll.)

¬_ d-II ¬.

" rrW-lflrh'tflñflflfl Pn-t-H Pfxf'iflrfl'irrfnfi ¡111 vi--w-il-HI-H-o .flu-1.x 11.1 ¬

diseiitiiitiaiitlo .o telhas iiteessiria e .t e .1.1 testam .1 'lustiiieaelilra a sabia.
r - - "71 "I ._ I I il I' b _ ' ¡__¬ _ i .1 F T..I,r_h., I L:

Lflbllêll dÉSÉI'lVÓl'VImEIIÍÚI Lfblbl,boll, alo-11.51) il rn -iliinao ljuinhenao inata e Uau sui Derrota.
l I; | i- l 'u _. I 'HI

Ciiiouenta e gere Doiares .imerteanoa fr ata Nite Censo E o.:
J. 'Timor-trunfo* ele Lieritiiuil tiiuizi e Inn intento. [mf-ti.: ele :Itáuranetu sala.: rlz,

apnrai'flofltri o vei-ho Hr Printing-"neta em -tiloii rm o-irif'itoni'o rio llqilliiflfifiihfi

I I I " I' "If-'HL' '1' “É -I I 1. ¬ 'Í \'I|f"l' Tl'll ir' :il-'Llfi'LllJ-i L'ST' "I".|"I.'s| i '_'T .il J'I
I I'll'ii'ii |"I tT'l-'li'l'l'l'llfi'lil 1 . IT't' IÍÍ'EL'T'ITII .'IL: 1.' l. l' 'ii i LLÍI . Í'l.-ll\'~*~..l| I _ l:| . i . .1. __.
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(Quatrocentos e Oito Mil. Quinhentos e Setenta e Cinco Dólares
Americanos);

Y" Construcao de escn'tliirio. muro e pavimento, posto de sestu'anca. salina cÉe
apuramento e rerlia de contingencia em f'Íoralirna ao montante Lde US$502¬ T8.14
(Quinhentos e Dois Mil, Quinhentos e Dois Dolares e Catorze Centavos');

'f Reabilitação do saliio de apurarncntt.: e despesas de contingência em Bancau no
montante de US$318,536.89 (Trezentos e Dezoito Mil, Quinhentos e Trinta e
Seis Dólares e Oitenta e Nove Centavos);

'f Construcao de escritlfirizíf, muro e pavimento, posto de segurança, salao de
apuramento e despesa de contingencia em Ermera no ralor de USÊSU9, 066.6?
(Trezentos e Nos-'e Mil, Sessenta e Seis Dólares Americanos).

Iv.c0NcLUsÕES
IVA. Sobre algumas questões de constitucitmalidade e legalidade

A Ctanissao À entende que a PPL nf* 25, Y 6.", año levanta problemas de maior em termos de
conformidade iuridico constitucional com escepciio dos arngos 14.” nus 'l e É que foi para alem do
que permite o artigo E?? e 55.'- da Lei nf* 'lfi,--"2Ul.li.l, de 21 de Outubro, e do artigo Elf* n.” 3 que tratou
de. definir quem são os titulares de cargos politicos a que. se refere o artigo 46.0 da Lei n.U liriifllflllil,
de 21 de Outubro, quando essa materia, a mesma rei-n que ser definida em legislação propria sobre
os crimes de responsabilidade, não na lei do (Çflrcamento Geral do Estado. A inserção da norma do
n.” ii do artigo '21.0 na PPL contraria a l_ei de fi'lrcamento e Gestao Financeira constituindo assim
uma inconstitucionalidade indirecta por violação de uma lei de ¬valor reforçado e ao mesmo tempo
constitui uma inconstitucionalidade ftjitmal por ser materia de que dere estar num diploma cuia
maioria de. confirmação de votos em caso de reto do Presidente da República e maior do que a
maioria de confirmaçiio para a lei do Orçamento (_ieral do Estado.

IV. E. Conclusão geral sobre a execução orçamental de '2.020

Â execucao orçamental em termos geral foi boa, ressaltando-se o uso esagcrado de transferencias de
rerlias entre rubricas orçamentais, nomeadamente para tÍnanciar viagens ao estrangeiro. --\pesar de
se reconhecer a necessidade de existencia de regras cine permitem um certo grau de flexibilidade na
execucao orçamental, o recurso excessivo a transferências, quando não e baseado numa ocorrência
imprevisra, c uma pratica que. rei-ela um mau plancai-nenI orçamental e deve ser evitado a t›"..-:_lo o
custo. lnstamos a que se faca uma previsão mais tigtu'osa das necessidades, de modo a limita-.r o
recurso as transferências.

IV. 3. Conclusão sobre a orçamentação por programas (OGE para 2021)

-l Comissão A entende que o orçamento pen' prograrnz-is e uma inovação útil por espelhar os Tt-':¬`._rios
proaramas que o Governo pretende implementar no :mo Fiscal rindouro. Entretanto. a aptesentacfit?

-¬¬,_`_ I. If

i f
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do Orçamento Geral do Estado por programas sem ríue o orçamento seja apresentado pr-«r
Classificação orgânica deixa o Parlamento com falta tie informaçao sobre tíuais os orgãos
dependentes do Executivo é que vao implementar os Infograinas e afinal executar o (__'li'çaineiitri
Geral do Estado. A ICornissao Â entende que a apresentaçao do orçamento por progran'ias não
invalida que o mesmo seia apresentada: *anda-Em por classificação orgânica. :Es duas 'fm-mas de
apresentação do orçamento podem coexistir num mesmo Orçamento Geral do Estado trarendl._.›
:nais informação adicional aos Deputados i- tir-¡cilitfu'âtlo o i-stercicio da sua competencia tlscaliaatlrâra.

v. RECOMENDAÇÕES

V1. Presidente da República
Pelo facto de o Presidente da Republica ser Íl-.itrono da 1Uniao Nacional dos Escoteiros nao
implica uma obrigação moral de dar apoio financeiro a essa organização. Este apoio pode ser
fornecido por Departamentos do Governo, ozono. nor e:~:et¬raalo_5 a Secretaria de l-Ístado da

Iuventude e Desporto ou o B-Íinisterio da `lustiça.

V.2. Parlamento Nacional.
o Recomenda'se que:I na discussao da PPL na especialidade seiarn reformulados os artigos 14.0

n.°s 1 e. 2 e o artigo 21.ü n.ü 3 por Emma a adequar os mesmos com a Lei n..ü lÊiƒÊlflÊL ele 21
de Outubro sobre o Orçamento e a Gestao L-¡inanceira assim como a adequação dos mesmos
cean a CRDTL.

I Nas Desigaçoes, no artigo É.” as caterfr'u'ias devem ser teferidas nos mesmos termos da
designação das Tabelas. No artigo 51” a referencia as Tabelas deve ser feita em conformidade
com a sua designação no Anexo. -as Tabelas devem ser corretamente numeradas, quer na
Prea1nlo'-.ilo_,r quer no Anexo. Os i alta-es das ._lz irao-Des indicados no Preârnbulo dever estar de
acordo com os valores constantes das 'labelas Yet nesse setníido¬ as recomendaçoes tea-.is na

`Nota Tecnica.

V5. Gabinete de Primeira Ministra.
T G üflldnfliii '111 .rt-:Mw- H--Ã‹--.-Ã«.-~. .--l.¬.¬zf.-¬. «fo-Hd' o f'uu*#i|:f'it"lü f'ñƒ'ifi'lí-*flí'iífšlí-l FÍHTI l-llflfldi CUITl

Vista a cfi'ilcaü das ...fl UllibU'Cb piliil US KJAUILILLLJJ LliJJ _. | ALL Tiiiiihiluu :í fin-infa- l- -- - -- J-

dos orçamentos dos mesmos e colocar as novas Ult'ísoes HU sistema Urnas ;.fa_¡.'am.1.' ;
'I' ' ' 'I `. `T¬I|f¬"RT

Õ l_i liÊfÕfÇfl Em llllflUb llLlUlI-.HIUE pela LI aiii uu' U1; 1' ilumina Iiihúuuw 11-- ¬ -- 'U` I _
que e Htos termos da l_.ei Orgânica do tios-entre o serviço de apolo ao Prnneirl._›-I\liinstnà, e

por ele presidido e as suas unidades estao ua dependencia do mesmo. Nao deve ser feito ve

reforco do Gabinete do Primeiro-N'linistro.

VÁ. UPNIA: _ I _ r

l '\ Cl'iatífiü dt'ql'f-i L'fljtladt: com as atrilniiçif'ir-s e ci unpelçucias tlue lhe sao contei-idas constituiu

uma inovação substancial na Forma r-.ulicii fuzil e classica de corra), no aniuno rir.. f._z‹'›ver1¬if}.

«a¡av-i: |
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as funçoes tie planeamento e orçamentaçiio, bem assim como as ele acompanhamenio rila
execuçao eram atribuídas. Esta Unidade alisorve competências típicas do llríinisterio das
Fumaças. E. na1 mecljria em que, nao obstante ter aissoivido essas importantíssimas
competencias tipicas do Minisrerio clas Finanças, exige-se.. como nao poderia üeixar de ser. a
colanoração deste Ministério e a coordenação com ele. torna mais complexo o fluxo iie
intormaçiio e de tomaria de decisao. E nina-se exatamente que, apesar de ter sitio criada lia
mais de sl anos. lui ainda um enorme traballio a fazer para familiarizar os ministérios e outros
serviços com o novo sistema.
.à iustificar-se a necessidade de uma tal unitiatie., - se e que as suas funçoes ia não eram
exercidas de facto por uma unidade orgânica no lilinisterio das Finanças -, não seria nesse
llv'linistério que deveria ser criaci-o. com tir-,rias as vantagem que advém do facto ele1 por um
lado, ser o lvlinisterio naturalmente vocacionado Inara a materia, e,r por ontro latio` tie se tirar
partido de todas as competências técnico-profissionais. de sistemas e de procedimentos ja aí
instaladas.:J
E uma questao a que o Parlamento Nacional e a sua Comissão de Finanças Públicas eleve
prestar atençao,r atenta as questoes ele eficiência Itie utilização dos recursos financeiros e
humanos e eficiência burocrática.
A Comissão deparou com falta tie acesso a informação ela execução do OGE ÊUÊU no portal
de transparência e no Sistema Dario; :lia __?iri'rrin". Recomenda-se ao Governo atraves cio
.ä--Íinistério das Finanças e a Lil-“lili que disponibilize o Portal de Transparência e o Sistema
Dalan ba Futuro para facilitar a consulta dos Deputados para melhor exercício da sua mação
tiscalizadora.
Orçamento por programa no OGE 2021 não se encontra sincronizado com os livros 2,

41X, e 4B, o que tem impacto negativo em relaçao ao Governo para implementação dos
programas e representa uma dificuldade também para os Deputados para exercer a sua
fiscalização.
Nereu-se que alguns Ministérios e Serviços da. Administração Central foram iëmorados pelo
UFMA pelo que os seus programas e ativiciades não aparecem no Livro '2. Notem-se ainda
que alguns llvliniste'rios possuem programas nesse livro mas os mesmos estão incompletos
quando comparados com a lista ele Programas que o Ministérios apresentaram na Comissão
c que afirmaram ter apresentado ii LlFliLi tiara inclusão nos Livros.
n tiragem.. a.. i 'iiitii t a...............1 .-._ii....ii¬.... ......... ..-minivan ça... Ms.. a vii"1 rcistina rm... a. v;.__.._i....
Dial-ia iliadilifƒairr'ilpocler chegar ate as .llcleias c os cidadãos poderem ter acesso a ela mesmo a
nivel das Aldeias. assim. nao se ftisrilica ane nara os cidaclaos terem acesso a esse lJrotrrama
seia nreriso o nreencliimento tle um Formulario. .i existencia (io nreencliimento tie
formulários para poder acessar ao liiistema Dalan lia Futuru. dificulta o acess! ao Sistema.
Deve ser facilitado o acesso ao "Dalan 15a Futura" ele inoclo a near igual ao do Portal ele
Transparência. O facto tic se exigir o Preenchimento de um formulario para sc poder ter
acesso ao Sistema Dalan Ba l ~`uturu significa que o Sistema não e seguro.
r'i LTPÂL-lx precisa ele preparação para implementar o orçamento por programas para nao ter
impacto negativo na sua iinplen'ientaçao. Recomenda-se pois a [JPB-IA que a UFMA seia
capacitada para implementar a es:ecf.1çšii"i elo Orçamento por programas. i
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i UliiKLã deve colocar no sistema :idas as informações que Governo deu relacionadas com o
orçamento por programa.

V5. Centro Nacional Chega e Arquivo e Museu da Resistência Timorensc
'I Estas instituições têm vindo a ser acompanhadas em termos orçamentais pela Ctnnissão -hi-.ç

porque estão na dependência do Primeiro Ítiinistto, mas reconhece que este criterio não e o
determinante, mas sim o critério das materias da competência da Comissão, conforme
definidas na 1Deliberação do PN que cria as Comissões Especiaiiaadas Permanentes. Hola esta
perspetiva, e na medida em que estas instituições se dedicam a atividade de arquivo e n'mseu¬
escapam ã competência desta Comissão.

I O que certamente dia respeito a esta Comissão são as aniliuições do Centro Nacional Chega!
relativas ao acompanhamento da implementação das recomendações comidas no Relatorio
Chega! Respeitantes ãs respostas a dar ãs vitimas de violação de direitos humanos e apoio
aos sobreviventes mais vulneráveis dessas violações, bem como outras medidas destinadas a
prevenir a repetição da violação dos direitos humanos.

i :X este propósito, a Comissão entende que o Centro Nacional Chega! deveria circunscrever a
sua ação ao propõsito enunciado na alinea anterior; assim como, no que respeita ã
preservação da memoria e a pesquisa inerente a esse fina, deveriam circunscrevcnsc
igualmente ã violação de direitos humanos e ã promoção da solidariedade para com os
sobreviventes mais vulneráveis das `violatcõerri dos direitos humanos. Este mandato não
deveria ser alargado a toda a historia da Resistência em geral.

I O risco desse alargamento a toda a historia da Resistência, como esta contemplado nas suas

atribuições legais (alíneas bji e d] artigo 5.0, do Decreto-lei nf* ami-"2016, que cria o Centro
Nacional Cliegal) É a sobreposição de atribuições entre o Centro e o Arquivo e Ítiuscu da
Resistência Timorense. O' representante do Centro Nacional Chega! na audiencia com a
Comissão A reconheceu esta “duplicação” de atribuições.

I Deve-se proceder ã Revisão das atribuições do Centro Nacional Chega! para evitar a
duplicação de atribuições com o _;ltrouivo e Museu da Resistência Timorense e limitar a sua
intervenção ao seu mandato principal que se relaciona com a implementação das
recomendações do Relatorio da CÃVR.

TT f'. Tfiz-.cihs-t-.fi Ãln :sin-nal fin lãrimiflinfrflflãfi p'lr'llfiliflfl (TN/ã px

II" '_ .-.'..: .fl li

I lftttls'zt atllltttltal us tuttliauutta aa 111-1? para uai formas.- l... . _ :l

'I Às formações nao podem centralizar na l_.ítlatttl LJlll mas Uet'elli set tttauas .ut .no

Municipios.

VJ'. Ministro da Presidência do Conselho Ministro.
de instalação ele um parificatlor de agua, ou melhor aI Antes de irriplemcntar o plano f

tamento de aguas residuais em Bebonult perto do l-rotelconstrução de uma Estação de tn
-í-\rl¬.~im Beach Resort] com o oliietivo tle punucar agua sina antes de chegar ao mar. deve o

Governo proceder ao csmdo do impacto amlaicntal para alem de concertar com o plano para

à
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Cidade :Jill ser no futuro uma Jfliclatle fiie'tirataililanaj :tati averiguar se o esuz'tco uue se
Pretende ocupar com a Estacao tle 'liratainento ele Aguas Residuais e adequado iaara o efeito
e se não conflitua com o plano cle ttansformaciio tla Cidade tie Díli para efeito tie ser iiiitlade
I'vletropoiitana.

I :it necessidade de Governo informar ao Parlamento Xacionai cio ciestino dos l_`§~`b`2i"i|_i_f H i: gta'
=i`lDuzcntos Mil Doiares .-`ttnerici;:1-t=s_j.- do Í-i'rt'igfama ela Ítlílíl- r'lflfleflr'um Challenge'
Corporation, que não foram utiliaaclos no an-:r Êtlfill e que clevc transitar para os Cofres clo
Estado em 31521.

VB. h'Iinistro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (L'IAPCOMS);
I Devem ser feitas diligências urgentes para a soluçao cio problema por parte tlo Ministerio clas

Finanças o Ministerio de origem. do Secretario de Estado Comunicação fascial_¬ da
IIRTTLEPÍÍI, para a regularização elo pagamento tios salarios de 3.5 funcionarios transferidos
que faziam parte da HTTL- «EP e que foram referidos para a Comissão de Função Publica.

I O Ministro de Assuntos Parlamentares e t.:omunicaçao 'Social tfatPCUMS) e SÊÍÍLÍHÃ
dcvctn promover a revisão do culanaento lntcrno da Radio Televisao de Tin-it_'›r-l_.estc¬,
Empresa Pública â'R'lTl., EP.) pan pode: ter a seu serviço os iornalistas que sempre
trabalharam na RTTl. ao longo tit'is anos e adeuiríram muita experiencia mas acabaram por
sair quando a RTl'L adoptou o estatuto tle Empresa Publica. Esses iornalístas sao
funcionarios públicos e os estatutos cla RTTL-El'i' devem ser adaptados por forma a poder
receber funcionarios publicos;

V.9. Dvfinistério das Finanças
(fi Ministerio das Finanças deve aiustar e rever a implementação o Proieto de Reabilitação do Centro
de Dados da Governação Eletronica If. da s-*tgencia cle rl'ecnologias tle Informação e Comunicação
IP ~ 'TIC TlltR, no montante tie [553. (3.396,51 iÍtes Í'-filhoes_. Setecentos e Setenta e Oito MiL
Oitocentos e Noventa e Seis Dolares e Trinta e Quatro iÍÍIt-ntavosj

VAO. Ministério da Administração Estatal (MAI-Ei;
i Para a implementação tia Lei cio Poder Loc-.il e da Descentralização :lidininistrativzu os

Presidentes e .administradores dos Municipios tlevcrn preparar os recursos humanos:

I .antes de delegar a competencia nos iii-ministrt-[dores e Presidentes das -autoridades
a-'lunicipaia o Ministerio da Administração Estatal tleve ver as capacidades de erecuçao do
orçamento deles;

I O MAE eleve criar uma regra rigorosa para rcguiar a gestao tios residuos solicios :liso tla
Cidade Dili Por forma a tirante-la como ciciatle lim'ja e iivre os lisos;

0 Aumentar lugares de parques ele cstacionan'iento na Cidade ele Dili e nos Tslunicipios com o

obietivo de aumentar receitas do Estado;
l O MAT-f. deve implementar o artigo "79"" cltt lei Ti.” fiffilllfi de ti de _lullio sobre Lei dos

Sucos; e tira-e tiar .za-.m-iieE-.es aos lideres Conninitarios. tais como Cltefe “Suco c Chefe .\lti`eia x
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o (_l Mais apenas det e proceder a. sulastimicat.: de residentes e .Jidmmistradores
1'.. L _ ¡- u'J-i _ I Ir I '_i. --l¬ .¬. '--. . .In ¬` i' _ -nlmis-.tadores Municipais depois ue tarer a avahacao do desempenho. Ú MAE deve evitar
tarer essa substituicão sem fazer a necessziia avaliaciio.

I Deve dar mais condicoes ao Arquivo Nacional corn o oliietivo de guardar todos os
documentos liistoricos e evitar sua oerda ou deterioracao.

V.11. Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, Ministerio da Solidariedade Social e
Inclusão e Ministro da Administração Estatal

l Í\'linistro Coordenador (lüs -ilsSHII-il'fis liíifi'íineirnioos e Klinisterio da Solidariedade tilociaL
Inclusão e o Ministro da .'*sdnunistracao Estatal devem acautelar e nrestar a devida atencao
ao processo distrihuicao de cestas basic-.is que deve ser atribuida a toda a populacao nos
meses de novembro e dezembro de ÊIÍÍÊÍÍ! e tem um valor de ate 2.5 dolares -.¬imcricanfíis.

Ú RCCDnlctndH-se arts' Ílliriistérios Cr_'›n'1petentcs Para 'a distribuiçãü df: CCSL'FLS l)il5i(`.fl§z que

diminuatn a presenca de Ministros e demais pessoal dirigente na atividade de entrega de
cestas hasicas por forma a diminuir os gastos com atividades operacionais.

V. 12. Ministério da Justiça
I Que continue a identificar terrenos que ainda não pt_issuem registo ou eadastro›_1 para

promover seu registo ou cadastro e atribua certificado aos terrenos que não sãtji disputt-idos
para dar certeza aos empresarios que querem investir em Timor;

I Precisa melhorar o sistema do atendimento no Notariado e dar condicoes aos cidadãos que
tratam os documentos como Passaportes. Bilhetes de Identidades, Certidão de Nascimento e
ect.

I Precisa dar mais facilidades aos Defensores tililicos com para poderem dar melhor
assistencia legal aos cidadãos;

I O Centro de Ft'irmacãoüluridica deve melhorar a qualidade da formacao dos cursos de acessfl
as carreiras jurídicas, bem assim como deve apostar na formação continua especializada.

I (i) M] deve muda política de gestao dos servicos prisionais com o obietivo de reduzir os
gastos do orçamento;

I Deve dar atenção masirna ao problema de terrenos relacionado com despeios
administrativos tendo em conta as queiras que. entram na tÍÇÍ‹-rirniss:"io A;

I _-\ necessidade de o Governo verificar os aspetos legais e o devido enquadramento legal antes
de implementar o trabalho prisional na Prisiio de lDiieberek no ÍR-lunicipio de Manufalii

17213 h'Iinisterio Público e Comissão Anti Corrupção.
I Devem continuar trabalhar iuntos e cultivar ltioas relaçoes institucionais por forma a prestar

o melhor servico público oossivel na investigeciio e o. -. crunliare aos crirnes de corrape-Ío z.

V.14. Comissão Anti Corrupção (CAC)
¬-.me

II
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i A C--`iC deve promover a feitura de regalameiitos para implementação da Lei n '- 202€)
solire Medidas de Prevenção e C1. .enoate ã IÍ.orruoci-`iii I[1;\ll3CC`=:

I Deve. aprovar Plano .Estrategioa antes tie Êfl de fevereiro de Ziifiii para iacilit-.ir a
implementação Lei Êiledidas de l-*reveneão e Combate Corrupeão;

i Deve continuar a acompanhar o programa de cestas iiãsicas que deve ser atrilfiuicia a trai-,i :i
:fillpopulação nos meses de novembro e elerembro tie il e tem um valor de ate. 25 doi-.ires

americanos por pessoa.

V.15. Comissão Anti Corrupção e Tribunal de Recurso
I A (IAC e o Tribunal de Recurszri deveu-i recrutar i'iuncionãrios profissionais para dot. r os

Servicos de pessoal adequado a :tiipienieni'z-ir Lei tir-late filetlidas de l'lrevencão e (__Íomliate ã
Corrupção;

V.16. Policia Cientifica tie Investigação Criminal (PCIC) e Serviços de Investigação
Criminal (SIC- PNTL)

O Para não liaver sobreposicoes de trabalhos entre a lãClC e SIC (__-l:'NTLII a Comissão _"i
recomenda que amloas partes devem cumprir o Decretodei ii: 15_..':Ê[_ll-l› Cie l-l ele maio siiiliire
Orgânica da Policia Cientifica e. de Investigação Criminal, onde se define com clareza os
Campos de. atuação da li'ClC, ficando como e evidente tudo o que não vem ressalvadiíi nesse
Diploma, no dominio da competencia da SIC. Para o bom desempenho de saibas as Policias
e para o bem das populações de Timor Leste que todos servem, cada um deve respeitar as
respetivas competências, principalmente o rigoroso cumprimento o atrigo 6"' do Decreto-lei
n. 15,-f'ÊUl-1, de 14 de maio.

V.17. Provedoria de Direitos Humanos e Justiça (PDHJ).
O Deve continuar a monitorização do programa de distribuição de cestas basicas que e

atribuída a toda a população nos :ni-:ses de novembro e dezembro ele 2020 e tem um val-tir de
até 25 dolares americanos

V.18. Comissão Nacional de Eleições e Secretariado Técnico ele Àdministração Eleitoral
I Devem definir qual e orgão que tem competencia para ministrar educação civica, para não

ter sobreposicoes na implementacão de educação civica que não e uma materia para ser
esercitaclo de forma pern'ianente mas deve ser concentrado no periodo antes de eleicão.

l O Cartão eleitoral eleve ser iitiiirado apenas para as Eleicoes. devendo os cidadãos adquirir
outri-i documento de identificação para suas necessidades quando precisam se identificar;

V.19. :X Comissão -lt alerta para o Iacto de liaver discrepãncia de números, de programas e. oe
atividades entre os Livros que acompanham a PPL. a lista dos ¡irograiiias e atividades tlue os
vzirios Ministerii'is e instiniicoes aue estão na :ii-ea de cr'inipeieiicia da Comissão _-l enviaram iii-.ira

^ i
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Comissão tie. Assuntos Constitucionais e Iustica

a L Pal-*i para inclusão nos Limas -_:_ ate :1 presente clara a l_ÍPÊiIBi nao enviou as Ei'i'atz'is para
corrigir us'- Llis Ercpiillüiaã.

RECOMENDAÇÕES SOBRE Os PEDIDOS DE ADICIONAIS

À f;Í‹:.z~:nissa‹:_. _-X Recomenda:

1. Presidente da República

al A eliminação na Categoria Capital Menor da ¬t'rfrl'ia destinada a compra de veiculos no ralor
de ['35 ÊUUHÚUÚIIU [fDuaentos Mil Dolares -ainericanon

lift' À transferência US$ Ílilillllrtiltl â"`_;1šetenta Mil Difilares Ainericanosl da categoria Capital
Menor para Categoria Bens e Se.i¬.'icos corn o i;›biet:irt';i de recrutamento de 2 funcionarios
ci'intratacios para o palácio Nobre. Esse montante Tai ser coiocaclo no progratni'i (lc Puma
Governação e Gestao institucional cia Presidencia ila Republica.

É. Gabinete do Primeiro Ministro:
a) A alteração da estrutura do (Ílrcaniento do Primeiro Ministro corn a criação de mais duas

Divisões que são urna Dirisät'i que trata do Orçamento do Gabinete Vice Primeiro I\'Iinistro
e outra Divisão que trata si'_›l_'_›rc Urcarncnto do Gabinete Tico Primeira ÍNÍinistra c ÍNIinistra tie
Assuntos Sociais;

of. .ã transferência da quantia de USS 'lÊz'i'JtÍHÍJ =í_Cento e Noventa e Cinco Mil Dolarcs
Americanos] que sai do Gabinete de -apoio ao Primeiro Ministro, códigos (Em, Sith :tcc
respectivamente nos montantes de. ÉÊSÊOJÍHÍIH. L'ÊSIHÍLUl'l'Íl e L'SSÓÚJIHÍÍÚ, da Limit c‹'_"›cligz'_í›
de Rubrica 630, no montante rle USS `lthlÍHÍHÍL tio Centrf'i lntegraclo de Gestao tle (irise. corn
O número de. codigo úflü no mi'intante de USSBJJUU e do Gabinete de Apoio a Sociedade
Civil, Com O Código dc Rubrica fill-.i no montante de USÊPÊÚÚÚ, totalizando assim a quantia cle
LTS$195JÃIOÚ para a Categoria (_Íapiral I_"i'lenor na Rubrica com o n.” de Codigo de. Rubrica 3111
categi'íu'ia Capital Menor - Compras ile Veic'clos.

5. bâbmétê de ADUIU il Sucleuaue um;
1. Ani-maria :le uma vei-lia adicional 1.a Gabinete de Apoia a 'sociedade Llfil .'10 montante Ut
tu'rílzial; ..éuc:'__ _. .'*T'lm'i-. 1--."[111-.Êf ._ JAH... 1x [ii n.-I.l..1-.--ú `‹H.-.1-1.'¬-¬fln-2ii rúñi'U'i *flllflnflflä'i' ana. hpdlñôfl 113,1 'Nélia

nat.. cai'i'ilica.

4. Unidade de Planeamento, l's-ioniturização e Avaliação (UFMA)
a". A criacao tie mais Ê Diviaiäes ile -RPA-:io ao Orçamento sendo um no Gal'nneie ilo lx ice

I 1
Pi'imcirí'i Tiliflistt'ü do' Plano c Úi'cleiiainentf'i c muita iii. Gabinete cia Í ice. i' :inteira _Klinistra

¬ | I ¬ I - ` ` ._ _ __ .l .fl i _I-.ql' ¬ .- ¬- d 1 - - --¡1fl-'¬ .im-T

clii bi'ilIdnr'cinLiL-Z .a'JElíil c lncliism'l *111111 pcf'i't'llür cíLlc c1~1~111~ _. DIR 11~c1cfs Ekcctitrin :i nic.__i:_i___._|›

tios (šaliinctes dos ¬H'ice-lli'iine:tos _'il'inistn'ia visitando essa csccucfio do banais-tc ils*
,fpsf.

11' ' ' . 1 r. r ' Ff*tha-kr. 1"* l_.f '1.1 = .‹'_|" f..-fl "|`_z"' . ' '- '- ' "- f- '- L; lg"
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Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça

Primeiro Ítlinistrol` iii que a ef-:ecucão elo _:rcamento dos Tico Primeiros Ttiinistros freio
gabinete do Primer-:o Ministro acarreta tliticaielaries acrescidas ao (BPM. ouer no oroçsggo
Cir.” flpffl'fl'lãlüflflfl'iüflãfi: 21551111 Efil'l'lfi f'l IaI'~".|Cr'rãr4-..› dt: C-:IJIÍLTI'tlIHCt-iifil É HL: B11Liçc55r__| Lig;- CfCtLlJ-Lcfiij; dt-

;Í'ÍlflšzílII-JCIÍI l'fÍJ'H.

5.l\"Iinistérin das Finanças:

Recomenda-se ao Ministerio elas Financas one proceda a uma transferencia de t'crbas no
montante de LÍS$14Ú,EÊÊ5 «lento e (Quarenta Mil, Oitocentos e Vinte e. (__Íinct'i Doli'ires
:Matericanosj da Rubrica l_Íiotaçñes para rorlo o i-i-f Werno para o orçamentr'- ela L'on'iissão de
Função .Publica para assegurar o pagamento rios salarios e ¬vencin'ientos de ãã funcionarios
que pertenciam a R'lTL-EP e que der-aliam: a H'iTL quando esta passou a ser Empresa
Fublica e cuios salarios estavam previstos no orcainento cia 'SECOMÂ tendo deixado de.
estar previsto na SECOÊHIÊ no OGE 2021. li'ara que estes funcionarios não fiquem privados.
dos seus salarios na one. prever a t'erlaa supra mencionada na Comissão da Função Publica.

6. Ministério da Administração Estatal:
aii A aprovação de uma verba adicional no numtanre total de USSÊUÍQLUÍJU (Duzentos Mil

Dólares Aanericanos) que se destinam aos rins segumtes:
b] L.TS$ã§,{>{Íi{Íl (Trinta e Cinco Mil Dolares Americanos) para reabilitação de obras de irrigação

da Lagoa de Seloi Iiraik, incluindo morros ele. proteção em gabião.
c) L'SSÊUJÍHÍHÍI [Vinte ii'Iil Dolores Americanos para Perfurt-icão de Água Potável e instalação de

linha de transmissão com o sistema de branliagem na area tie turismo comunitário no 'Suco
de Lqeloi liraik;

dl' LTSSÚLLH'IFP :iSetenta iwliil Dolares Americanos' para a construcao de É pontes no ie Éleun no
Suco (le Seloi Krailí:

ej- L'SSÍEJHH'! (Setenta e Cinco Mil Dolores .-`nnericanos_`_j| para construção de barreiras de
protecção numa distancia de 200 metros para a casas ria comunidade e Residencia das
Ériadres na Aldeia IÇnlaas Farin` Aileu.

7. Blinistério Público:
-K aprrntacão de uma verba adicional no montante rle ["S§`17§,L§T,00 ifCento Setenta e (Ílito Mil
Cento Trinta e Sete Doiares Americanos? para completar a verba necessaria para o Município tie

Lospalos (Edifício Ministerio Publico”,- e Municipio Diii "edificio do Gabinete de (ÍÍombate ã
É: orrup cã o `.«

8. Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça:
-a aprovação de uma t'crba adicional no montzuite total de LS$120,000 (Cento e Vinte hill
Dólares Americanos) sendo que US$ 80,000 (Oitenta Mil Dólares Americanos) na c-.nefroria

Bens e Servicos para recrutar um consultor internacional oim o obtem-o para taaer a relator-tos que/
f

aclrem dos compromissos internacionais tie 'l'imor- l Jeste` como segue:

ai Relatorio tla (IRC tílonttencão dos Direitos da (_lrianca'j:
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lt": Relatorio lf`_.t"_`.ll`*l{ (Pacto internacional Siolire Direitos l_iivis e Politicosi;
cj: lielatt'›rif_i ICIÊSCR l_Pacto lntemacionai Sobe Direitos Económicos:I Sociais e CulturaisI
eli Relatorio L'llll àfL'nivers-al ele revisão lleriotlicai
eri Relatorio (LL-XT ICt-invencão Contra a `fornira e fflutras Penas ou matamentos crueis tiesumanos ou
tlegratlantesf; e ainda a quantia adicional US$40,000 (Quarenta il-íil Dolores Americanos) para a
Categoria Yiagens locais para a disseminacão tla l.ei s.;:.`ore É-.letlclas tie Prevenção e íÍÍomli-ate a
Corrupção.

9. Comissão Anti Corrupção:
:l aprovação cle uma verba adicional no montante de US$?05,724,50 (Seteeentos e Cinco Mil,
Seteeentos e ¬Vinte e Quatro Dólares e Cinquenta Centavos; com a seguinte institicaçãlziz:

ai Viagens Locais no montante de USS 45.l..'2ll.l.j'll :IQuarenta e Cinco Mil, e Vinte Dolares
-'llmericanosi com o obietivo de impleme tar atividades da CAC

li; Seminarios e tarifários no montante de USS lllfóti ",:Dez Mil, Setecentos e Sessenta e Seis
Dólares Americanos) para o pagamento de custos com a realização de seminários e
workshops para implementar Lei de Medidas de Prevenção e Combate Corrupção.

cl Encargos de Instalações L'DS 3,3(12 [Tres Í.'\'lil¬ Oitocentos e Dois 'Dólares Americanos] para
pagamento de gastos de electricidade.

dfi B-'Iaterial do Escritorio, Software Windcnvs, .anti-Virus e Office para Server da CAC, no
montante de LÍSÍS 5031200 (Trinta Mil, (ltuatrocentos e Dezassete Dolares .ilniericanosf;I
Dolares Americanosfi para o pagtmento para fornecimento de materiais;

e: Materiais de Fornecimentos Operacionais no montante cle l_'SS-ljülljllí' êfQuatro Íslil e
I Duaentos Dolares ElmericanosfiI para aquisicao de iartiamento para a Escolta e Motorista do

VIP:
fi Manutencão do Edificio da CAC no 'nontante de ÉSÊãÚlllÍ'IÚJÍIU (Trinta Mil Dólares

Americanos). O OGE previu destie :(118 uma verba para a manutenção do edificio fia CAC
mas ate agora nunca foi utilizado. Em 2019, a manutenção cio edificio da (Ii-XC. esteve
prevista no Capital de Desenvolvimento mas também não foi feita. Em LEIÍl'lfl'l essa
manutenção tornou-se mais urgente devido a necessidade de implementação da liei 11.0
T' Et .Et 'L
(Í'Ítutras despesas operacionais no montante de L'SS 47,352 [_ÍQuarenta e Sete Mil, l_¡itocentos
e I:inuuenta e Dois Dólares _limericanos;I para apoio a sen'icos relacitinz'iclos com a
investigação e recolh. de informacoes e tan-them para apoio a custos ‹;=peraci‹.;aiais ela FLAC,

Escolta c Elt'itoristas vtil).
l ' -'\ssistencia Tecnica no montante de L'SS ÍTSHH .'Duzentos e T(inte e Sete Mil, Quiriltentos

e (_'litenta Dolares .'tmericanos'i para o [armamento de saiarios dos tecnicos Lia Lirlffiz um

_-\ssessor nacional para imílernentar a atividade ela CAC, -l r'tssessores seniores naca'inais
para l'l, E» assessores para contabilidade l Assessor internacional para desenvolve:- a

.f - -`-.- - -. | .¬¬_ _ I. I ¬,.I .I ¬ H ...Hil- -1 _' ¬` Tu I .1 i dll' i . I. - .-.Ir 1 . _

Estratema Psacif'inal Piotr Lori-nocao ¡law-:H e _. pessoas Lins oledla, J para o alii au ao (1.11111

tl: :s lÍÍomissarit-as Àcliuntos e (i pessoas para apoio tecnico. J,
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i) Serviço de tradução no montante de L'S$2,C!ÍJÚ (Dois Ii-Iil Dolares Americanos; pa `a
pagamento tradução de documentos da CAC.

i; Outros Serviços Diversos no mo ira Lte de T,`S$ 4265150 [Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e
Trinta e Sete Dólares e Cinquenta Centavos) para implementar atividades da Coil: na
atividade de sensibilização, produção do relatorio .un-net, compilação e impressão do relatorio
anual.

E) Qamml Menor no montan. d T D 2. 6 450 00 uaentos e in uent e Seis Mil.
tr nto in en Dol res Americ n ` com ase ninte 'ustifica ão:

a:_} _:ãquisição clc veiculos no montante de US$ '153,000 (Cento e Cincpaenta e Três Islil Dólares
Americanos) para aquisição de 4 ¬viaturas operacionais: 1 viatura celular no valor de [ii-1515
45,000 (Quarenta e Cinco Mil Dólares Americanos), 3 viaturas operacionais L'íPitz-L'ps” no
valor de USã 'Hilããfltilü QCento e Oito Mil Doiares Americanos) para apoiar os serviços da
prevenção e a investigação.

bl) Equipamentos de informática no monuinte de US$ T2900 t'Setenta e Nove Mil e
Novecentos Dólares Americanos) para implementação Lei de ã-iedídas de Prevenção e
Combate Corrupção, sendo que .Íiíil Desittops, EG'Computadotes Portateis laptops), 2 UPS
para Server e '19 UPS para Computadores.

c) Outros Equipamentos Diversos no montante de US$6,000,00 (_Seis Mil Dólares Americanos;
para recolha de provas no decurso de uma investigação criminal;

df) Outros equipamentos escritorio no montante de Uíšã '17,550 ¡Desassete Mil, Quinhentos e
Cinquenta Dólares Americanos; para aquisição de uma cãmara fotografica de marca
“Canon” tele- equipamento da IT com o objetivo para implementação Lei Medidas de
Prevenção e Combate Corrupção.

10. Comissão da Função Pública: _
A aprovação de uma verba adicional na Categoria Capital lk'lenor no montante de US$97,500
(Noventa e Sete Mil Quinhentos Dólares Americano). Remeteu pedido por escrito
discriminando as verbas necessárias e a sua respetiva justificação, a saber:

aj US$67,500 (Sessenta e Sete Mil, Quinhentos Dólares Americanos) para a aquisição de
uma viatura para uso do Presidente da Comissão da Função Publica em razão do atual
veículo ter sido adquirido em 2012 e em 2021 contar com 9 anos de uso, causando despesas
alargadas com manutenção e não oferecendo condições adequadas de viagem de deslocação
aos lxiunicipios. _

lili US$ 30,000 (Trinta Mil Dólares Americanos) para aquisição de senadores
tfcomputadoresli para substituição dos atuais que foram adquiridos em 2013 e ltem mais sete
nos de uso, ultrapassando a vida util de cinco anos estabelecida para servidores de uso
tenso na gestão dos sistemas informatizados da Comissão da Função Pública.

e] Uma verba Adicional no montante de USD140,725 (Cento e Quarenta Mil, Setecentos

i e Vinte e Cinco Dólares Americanos) para a Categoria de Salãrios e Yencimentos para

assegurar o pagamento dos salários de 33 funcionarios públicos que pertenciam a. Rm'iil*
e que dcisaram a R'ITI. quando esta adaptou o regime de Empresa Publica e 'cu1os salanos
estavam na SECOMS, sendo que este ano deixaram de ter seus salarios na ÉECCHÍS. Para
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üíLIÊ tiritc'ä Í-llflüiüflírl'ifllb' Lít.`›IlÍiIlL1c111 ii 'císllfI'LllI' dt] SEU :tzilfujifzil [igtte_5¢ ¡Lprgvgi uma sit-Ibn

1. I _:l +_ _ ___ _ _ ¬_'_ `I __ _ * _ 1 1 .- _ . .anicitinai nn tnnntante supra inencif.._inadc| para ccili-rir um anti ne salario dos 53 rnncic-nanns.

11. Comissão Nacinnal de Eleições:
-fi aprnvacãn de nina rerlii-i adicifznal nn nitlntante de l_fiíifiilàfliiítiiâi ['Quinhentcrs e Catnrae Mi".`
Dttaentns e Oitenta e Seis Dellares e l(_litenra e Clitci Cenrarf'is) para a eenstrucão eu reabilitaeiic das
sedes ninnicipais da CNE., a saber:
Capital desenvülvimentü: [35.551 slÂ-Â'titëifíi :':IQuinl-ient-as e Catcree Mil, Duaenins e Oitenta e Seis Deli-ires
e Oitenta e Oitc Centarnsj. para as seguintes claras de censtraciael

V/ Ceinsttucäo de escrittfiriti¬ murci e parirnentn, pnst'ri de seguranca., e `verba de ccsntingencia
ein Âileu nn nitintante de T 210.391.552. fD 12 n D ` ntns e N t* e
Um Dólares e Oitenta e Dois Center-'05);

*fi C-cinstntciin de escritciriti, niurc e pat'irnentci, post-:ti de seguranca e Trerltia de contingência em
Cm'alirna nei ntcintante de i 03. 94 26 rezentüs e Três Nlil i n N v n fl

f ' es e Vint is f v sl'

VI. PARECER

A Ccmissiin e de parecer que as dtitaccies Orçamentais prtiptistas para as instituições e tirgiitis
inseridos nas areas da cnmpetencia temática da Cnrnissäti À devem merecer,I na sua globalidade, a
aprevaçiic do Parlamentc Nacional. Ressalva-se em tnde c› case e direito de expressão em sede de
discussão na generalidade e de iniciativa em sede de especialidade dns Deputados.

VIII. APROVAÇÃO Do PARECER
O presente relatt'irití: i't'ii aprut'adn na reuniaci dci dia 'li' 'e nm'etnlirn de ÊÚÊU, tendo a 'sua t'citacan
tibtidti ci seguinte resultadti: ri t'ntcis a fat-f ir; Ú t'citcis cnntra e i." abstençfies.

Parlamento Nacional, 17 de nnvembrn de 202.0.

O Relator., Presidente da É

Ç P checa Snares Jnaquirn das 5Jns
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Àne:-;r.› I: Tabela comoaraçao rio titroamenro .ÍÍÇPZU e ÉUÊ'I

'1. Presidência da República

' Presidencia da República
I Variação entre o orçamento de 2020 e proposta orçamento para 2021
|. T ` I

. : 2l - 2'2i categoria despesas Orçamento . O Proposta U 1

29 -Ê

| |

Í ¬i¡z"a1'1:|‹§,;r`1to (valor) Variação (UID)

:PS-aiario e vencimento i

Bens e serviço fin-*Hi 13354 .15 i

|
.l

1.I.
i 'TW-“5- ' 41'",

i

i 35s' '15o' I tt'*I Transferencia Pública
I |. ñ. I WD: I .hi-r: If: | .1 "- t'i

| Lapttai menor ' ' ' *1 4-

; Capital desenvolvimento

. Total

I
E

a i :2h i :ao a
i .

I
I

l
sato 5 2,617' 43,2;

É.. Gabinete do Primeiro Ministro

Gabinete t1 o Ptimeiro-Ítiintstro
Variação entre orçamento de 2020 e proposta orçamento para ÊGZI

l
š -I' i I r r

i Categoria despesas i Êüiçóunenm de Éggfüu'l pilm 1¡t-*ariação (valor) Variação (U 1:.)
I I _ l-l _ _

I

| Falamos e vencimentos 14"? . 5"!.1 It'ãü
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fi. Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
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4. Ministério Assuntos Parlamentares e Comunicação Social
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5. Ministério da Administraçao Estatal
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FI. Ministério Público
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Variação entre o orçamento de 2020 e proposta orçamento para 2021
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10. Comissão Anti Corrupção
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12. Comissão Nacional de Eleições
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