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RELLi"TÓRIO FINAL DA cornssAo EVENTUfiL PARAF.. RECOLHA E
PJ,rfLLLE uE PB OPOSTAS DE AI TER4.ÇÃO CONSENSUji,.r~ Js.. PROPOSTl:.. DE

~~EE O ORÇAMENTO GERAL L O E:::'TADC PA1:-;:A 2016

J'- Comissão Eventual para a Recolh2 e Análise de Propostas de Alteração Consensuais à
Proposta de Lei nº 33/III (4ª) - Orçamento Geral do Estado para 2016, doravante designada
por Comissão, ccnstituída pela Deliberação do Parlame!1to I acional n,º 2/2015, aprovada
2m 3 de dezembro de 2015, reuniu no Salão J\Tobre do IVIinistério dos lTegócios Estrangeiros
e Cooperação, em Díli, nos dias la, 11 e 14 de dezembro de 2015,

Nos termos do guião para a discussão e votação do Orçamento Geral do Estado para 2016,
::>provado peI8 Conferênda dos 'Representantes das Bancrtdas Parlamentares em
25/11/2015, foi destinado o período de 4 a 13 de dezembro de 2015 para os trabalhos da
Comissão. Em virtude da extensão do prazo para apresentação de propostas de alteração
ao Anexo II da proposta de lei, até às 11 horas do dia 4 de dezembro de 2015, determinou
se que a Comissão Eventual reunir-se-ia pela primeira vez no dia 9 de dezembro, às 15
horas. Posteriormente, mediante solicitação do Governo, com vista à extensão do prazo
para apreciação das propostas de alteração apresentadas, o início dos trabalhos da
Comissão foi agendado para o dia 10 de dezembro de 2015.

À primeira reunião da Comissão realizou-se, assim, no dia 10 de dezembro de 2015 e foi, tal
como as reuniões subsequentes nos dias 11 e 14 de dezembro, presidida por sua Excelência
o Presidente do Parlamento Nacional, Vicente da Silva Guterres. Integrou ainda a mesa o
Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Adérito Hugo da Costa.
Durante os 3 dias de reunião referidos, participaram nos trabalhos da Comissão os
representantes indicados pelas quatro bancadas parlamentares, os Deputados membros da
Comissão de Finanças Públicas e os presidentes das demais comissões especializadas
permanentes.
As reuniões da Comissão contaram ainda com a participação do Primeiro-Ministro, Dr. Rui
Maria de Araújo, da Ministra das Finanças, Dra, Santina Cardoso, e de outros membros do
Governo.
Pos dias 10 e 11 de dezembro, a Comissão apreciou e debateu as propostas de alteração
apresentadas, conforme descrito abaixo nos pontos 2 e 3.
1\10 dia 14 de dezembro, a Comissão aprovou o texto único substitutivo, com as alterações a
introduzir na proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2016 aceites e
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recomendadas pela Comissão, a submeter & cO:'1sideração do Plenário do rarl2.mento
j\Tacionat tem como o presente relatório.

2. PROPOSTAS SUBMETIDAS AAPRECIAÇÃO DA COMISsAo

Foram submetidas à Mesa do Parlamento Nacional 59 propostas G.e alteraçã.o. Das 59
propostas apresentadas, 13 não foram admitidas, por terem sido apresentadas fora do
prazo estipulado} e 46 foram admitidas. Apenas as 46 propostas admitidas foram
submetidas à apreciação da Comissão, tendo} previamente ao início dos trabalhos desta,
sido remetidas ao Governo para parecer. Das 46 propostas admitidas} 13 mereceram
parecer desfavorável do Governo (10 ao Anexo II e 3 ao articulado). As demais propostas
foram aceites} tendo um total de 7 propostas sido consideradas pelo Governo após debate

, (indicadas no ponto 2.2.). O Governo submeteu à consideração da Comissão propostas de
alteração, LUm vis~ü. à 111élhoi'iz. Gd proposta de lei orçamental, indicadas no ponto 5.

111a análise das propostas admitidas} conforme foi transmitido pelo Senhor Primeiro
-~Ministro à Comissão, o Governo considerou os seguintes princípios:

1) O valor global das dotações orçamentais para 2016 (incluindo empréstimos)
proposto pelo Governo ao Parlamento, no valor de 1.562,133, não pode ser
ultrapassado;

2) O montante de 12.131.000 alocado a Dotações para Todo o Governo/Reserva de
Contingência, não pode ser reduzido;

3) O Órgão/Ministério para o qual se proponha um reforço de verba deve garantir a
exequibilidade do projeto/programa/obra a financiar com o ,'eforço de verba
proposto;

4) O reforço de verba para execução de obras depende da existência prévia de terreno}
projeto e BoQ.

2.1. PROPOSTAS QUE MERECERAM PARECER FAVORÁVEL DO GOVERNO

Foram as seguintes as propostas relativamente às quais o Governo manifestou a sua
concordância e recomendou a sua aceitação pela Comissão:
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fToposta n.::! 17 r:ara refcrço da verba atribuída à COinissão l\iacional de Combate ao
HIV/SIDA, no montante de 200 mil dólares, financiada a partir da redução da reserva de
contingência. O Governo aceitou o reforço da verba mas a ser financiado a partir de
transferências públicas do IVíinistério da Solidariedade secial 2 não (:2. reserva de
contingência como proposto.

r1il1i5t0r~o da Adrilinistração Estatal

Proposta n.º i: para aumento da verba alocada à Direção I\TacionaI de Higiene e Ordem
Pública, na categoria transferências públicas, no montante de 800 mil dólares, financiada a
partir da redução da re~erva de contingência, para realização do "Programa Fundu Suku
Limpeza Urbana". O Go{erno aceitou o reforço da verba a ser financiado a partir d&s
Dotações para Todo o G,overno, mas sem reduzir a verba alocada para a reserva de
contingência. ~.

Ministério da Justiça

Proposta n.º 27 para transferência da verba de 107,1 mil dólares da categoria de bens e
serviços para a categoria de salários e vencimentos, alocada à Defensaria Pública, para

, pagamento dos salários doe;: defensores públicos estagiários.

Proposta n.º 28 para reforço da verba alocada à Direção Nacional dos Serviços Prisionais e
Reinserção Social, na categoria capital de desenvohmento, no montante de 110 mil
dólares, para pagamento de consultoria destinada à supervisão das obras da Prisão do Suai.
O Governo aceitou a proposta a ser executada no . nbito o Fundo das Infraestruturas, sem
reforço da verba do Ministério da Justiça.

MInistério do Turismo, Arte e Cultura

proposta n.º 39 para reforço da verba alocada à Direção ITacional de Administração e
Finanças, na categoria capital de desenvolvimento, no montante de 600 mil dólares, para
estabelecimento de centro de informação turística, financiada a partir da redução de verba
do Gabinete do Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económicos (MSCI.E). O
Governo aceitou a proposta a ser implementada no âmbito do Fundo das Infraestrutur2.s,
sem reforço da verba do Ministério do Turismo.

3
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FTinosta n.º- 1 'Cara reforco da verba alocada. à Cirecão 1\lacional :ie Proi::ecãc Civil, nar J. J .. J

categoria capital de G.Esepvolvimento, nc montante de 400 mil ciólares, para :onstrução do
Quartel de BOE1beiros Same-Manufahi, financiada a pai"tir d.e redução da verta cia reserva
de contingência. C Governo aceitou a proposta a ser implementaia nc âm~ito c~c F:.ll1do das
Infraestruturas sem reforço ca Vei"Oa atribuída ao lvlinistério de :nterior.

1: clíeia Nacion;:d de Timor-Leste

Proposta n.º 4· para reforço da verba alocada à Direção Nacional de Administração e
Finanças, na categoria salários e vencimentos, no montante de 480 mil dólares, fin;;nciada a
partir da redução da reserva de contingência, para-pagamento dos abonos aos Adidos de
Seguranca a celoear junto das representações de diPJomáticas de Timor-Leste na Austrália,
Indonésia, Careia do Sul e Fortugal. O Governo acei~ou a proposta, a considerar mediante
reajustamento interno da verba atribuída ao Ministéll0 do Interi8r.

"'\

Proposta n.º 6 para reforço da verba alocada à Direção Nacional de Administração e
Finanças, na categoria capital de desenvolvimento, no montante de 271 mil dólares,
financiada a partir da redução da reserva de contingência, para compra de veículos para os
oficiais de polícia no âmbito dos projetos de polícia comunitária. O Governo aceitou o
reforço da verba a ser financiado a partir das Dotações para Todo o Governo, mas sem
reduzir a verba alocada para a reserva de contingência

Proposta n.º 20 para reforço da verba alocada ao Comando Nacional de Operações, na
categori 1. bens e serviços, no rnontante de 500 mil dólares, financiada a partir da redução
da reserva de contingência, 1ara intensificação das operações de combate ao Narco
Terrorismo, em iígação com o programa de prevenção criminal, investigação e serviços de
informação. O Governo aceitou o reforço da verba a ser financiado a partir das Dotações
para Todo o Governo, mas sem reduzir a verba alocada para a reserva de contingência.

Tribunais

Proposta n. Q 32 para reforço da verba alocada à categoria de salários e vencimentos, no
montante de 68 mil dólares, para pagamento retroativo de salários e abonos de 2015 aos
auditores nacionais da Câmara de Contas. O Governo aceitou o reforço da verba a ser
financiado a p2Ttir das Dotações para Todo o Governo.
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;:: rúpc~t2_ n,º 34} pára reforça da verba alocada à categoria de capital i.11E:110r, no montante
de 65 ~nil dólares, paro. aquisição de duas viaturas, uma p&ra o Fro:urador-Geral da
República (PGR) e outra para a Adjunta do PGR. O Governo aceitou o reforço da verba a ser
financi;;.do a pai.-tir cas Dotações para Todo o Governo.

ProJj _sté\. (,,~ 35) para reforço da verba alocada à categoria de capital de desenvolvimento,
no montante de 94 mil dólares, para conclusão da construção d.o arquivo da Procuradoria
Distrital de Díli (reapropriação do saldo de 2015). O Governo aceitou o reforço da verba a
ser financiado a partir das Dotações para Todo o Governo.

Comissão Anti-Corrupção (CAC) ,

Ff'oposta n,º- Z9, para re[ul"~u da verba alocada à categoria de capital de desehvolvimento,
no montante de 128,480 mil dólares, para pagamento do desenho do proj~to do novo
edifício da CACo O Governo aceitou a proposta a ser executada no âmbito dJ, Fundo das
Infraestruturas, sem reforço da verba da CAC.

Polícia Científica de Investigação Criminal

Proposta n. Q37 para reforço da verba alocada à cat~goria de bens e serviços, no montante
de 175 mil dólares, para formação em investigação criminal e utilização de- equ;pamentos
laboratoriais. O Governo aceitou o reforço da verba a ser financiado a partir das Dotações
para Todo o Governo.

Autoridade Reguladora das Comunicações

Proposta n,Q 19 para reforço da verba alocada à categoria de bens e serviços, em 500 mil
dólares, financiada a partir da redução da verba atribuída à Direção Nacional de
Eletricidade do Ministério das Obras Públicas, para melhoria dos serviços prestados pela
autoridade, O Governo aceitou a proposta mas no montante de 350 mil dólares.

Fundo das Infraestruturas

Proposta n,f2 2 para reforço da verba alocada ao Programa de Solidariedade Social, no
montante de 75 O mil dólares, fü:.anciada a partir da redução da provisão para g7+, para

:;
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ccnstn.'.çã-o ôe IV~onumento de 12 de Novembrc. C; Govsmo aceitou a pi"oposta é, sei:
financiac.á a ;::arl.:ir elo Funcic das infraEstrutmas, e não da lJrovisão para g7+ come
proPJstc 1 lcge ~ue estejam concluídcs o clesei1ho e a Bo~ necessários para a execução da
O;Jra.

Fi'oposta n.fl í?, para reforço cio. verba alocada ao Programa de edifícios públicos, no
montant2 d.e 1.000.000 de ciól2xes, financiada a partir da redução da verba alocada ao
programa de desenvolvimento de Tasi ivíane, para construção e equipamento de um
ediFício para armazenamento de documentos históricos para o Arquivo ITacional de Timo,,-
Leste. O Governo aceitou a proposta a SEr financiada a partir de reajustamento interno do
5'undo das Infraestruturas sem redução da verba atribuída ao Programa de
desenvolvimento de Tasi Mane, como proposto.

Após explana;ão, pelo Gcven:.::::, das razões que justificaram o S2U parecer favorável à
aceitação das alterações propostas, a Comissão aceitou consensualmente a sua
incorporação na proposta do Orçamento Geral do Estado para 2016.

2.2. PROPOSTAS CONSIDERADAS PELO GOVERNO APÓS DEBATE

Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)

Proposta nJ! 24 para reforço da verba alocada à categoria de transferências públicas, no
montante de 450 mil dólares, financiada a partir da redução da verba alocada ao Primeiro
Ministro/Gabinete de Apoio à Sociedade Civit categoria transferências públicas, para apoio
financeiro a 21 clubes desportivos que participam na Liga Amadora. O Governo
fundamentou a não aceitação da proposta com fundamento no facto da SEJD ter verba
alocada suficiente para responder às necessidades que fundamentam a alteração proposta.
Após debate, o Governo considerou a alocação de 300 mil dólares para a finalidade da
proposta, a financiar a partir da redução operada nas Dotações para Todo o Governo.

Ministério da Solidariedade Social

Proposta n.º 10 para reforço da verba alocada à Direção Nacional dos Assuntos dos
Antigos Combatentes da Libertação i'Jacionat categoria transferências públicas, no
montante de 650 mil dólares, para apoio a 26 membros das F-FDTL que se reformaram. O
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GoverEC ~undan')entou a não aceitação ela proposta com fundaménto no facD de n~o sstar
3.inda C:::2~iniela ',;ma po:~tica para apoio pós-reforma e el2 estar prevista verba para a.
construç&o oe habitaçõEs para as pessoas indicadas na proposta. Após debate, o Governo
;ropôs que em 2C 16 se!a alocada Ema verba de 15 !'tlil dólare.s para. 27 pessoas, no
orçamento do Ministério da Defesa, no total de 4-05 mil dólaj:es, comprometendo..se a
G.efinir em 2016, em diploma. legal, as regras aplicáveis 2. atriiJuição de apoio pelo Estado
após fim de :unções.

t'roposta n.º- 23 para reforço da verba alocada à Direção 1Tacional dos Assuntos GOS

Antigos Combatentes da Libertação Nacional, categoria de capital de desenvolvimento, no
rnontante de 100 mil dólares, financiada a partir da redução da verba alocada à Secretaria
de Estado da Juventude e Desporto, para construção de monumento de homenagem dos
heróis nacion&islAntigos Combatentes da libertação nacional em Lautém. O Governo
fundamentou a não aceitação da proposta com tundamento no facto de não estar ainda
definida uma política para o estabelecimento de monumentos e memoriais. Após debate, e
tendo o proponente declarado que se trata de verba para conclusão de obra já iniciada, o
Governo concordou com a proposta, a executar no âmbito do PDlO, sem reforço da verba
alocada ao Ministério.

Ministério da Justiça

Proposta n.º 26 para reforço da verba alocada à Defensoria Pública, categoria capital
menor, no montante de 63 mil dólares, para aquisição de equipamentos para oficiais de
Justiça da Defensaria Pública. O Governo fundamentou a não aceitação da proposta com
fundamento no facto de ser possível um reajustamento interno no Ministério da Justiça
para permitir f2.zer face à proposta. Após debate, o Governo aceitou o reforço da verba a
financiar a partir da redução da verba alocada a Dotações para Todo o Governo/ Auditoria
Externa.

Proposta n.º 38 para reforço da verba alocada à Direção Nacional de Administração e
Finanças, categoria bens e serviços, no montante de 1.400,000 de dólares, para contratação
de assessores e auditores internacionais. O Governo fundamentou a não aceitação da
proposta com fundamento no facto de ser possível um reajustamento interno no Ministério
da Justiça para permitir fazer face à proposta. Após debate, o Governo aceitou o reforço da
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ve/:é: nG mcntantE de 1.000.COO de dólares, a fin.ai1ci2x a part:r de i-edução d.a verba.
alocada ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e Telecomunicações.

!?rop0sta n.º- 14 para refoi"ço da verba alocada à Direção Nacional de Administração e
Finanç2s, categoria bens e "servíços, no montante de 1.500,000 de dólares, para
financiamento de atividades como Corrida de Bicicleta, Caravan2., Corrida de Barcc, e
outras. O Governo fundamentou a não aceitação da proposta com fundamento no facto de
já existir verba para o efeito. Após debate, o Governo propôs a alocação de uma verba no
montante de 725 mil dólares, para as atividades acima descritas, alocada no Ministério do
Turismo, 2. partir de redução operada na Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
(Programa para evento internacional de Turismo, tour de Timor e Maratona de Díli).

A proposta n.º 15 não foi considerada por se tratar de uma repetição da proposta n.º 14,
por l~pso subn12tidél à Mesa do Parlamento c admitida.

Provedor dos Direitos Humanos e Justiça (PDHI)

Proposta n. Q 31 para reforço da verba alocada à categoria de bens e serviços, no montante
de 120 mil dólares, para atividades no âmbito da identificação e reunificação familiar de
pessoas desaparecidas e capacitação de funcionários públicos. O Governo fundamentou a
não aceitação da proposta com fundamento no facto de já existir verba para esta finalidade.
Após debate, o Governo aceitou o reforço da verba no montante de 100 mil dólares, a
financiar a partir da redução da verba alocada ao Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Telecomunicações.

A Comissão aceitou as recomendações do Governo relativamente à aceitação das propostas
atrás referidas em moldes diferentes dos propostos.

2.3. PROPOSTAS QUE MERECERAM PARECER DESFAVORÁVEL DO GOVERNO

Relativamente às propostas que mereceram parecer desfavorável, o Governo apresentou
igualmente os fundamentos deste, tendo cada proposta sido objeto de discussão e
apreciação individual detalhada pela Comissão, nos seguintes termos:

8
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i

;:·.riméiro-Hinis't:roI Gabinete de Apoio à SociE:dade Chril

!:1"O;?-::~L2..... ;. "í e Preposta Lº E' para rEferço G.a ve~'ba alecada à categcria ae
trails:erências públicas, no montante de 1.805.000 de c~ól8.res, financiada 2. partir <ia
redução da verba alJcada à reserva de contingência, para c:::nstrução da Igreja Ailt~ga de São
Francisco Xavier. O Governo fundamentou a não aceitação da proposta com fundamento no
facto 12 estarem a ser encetados contactos com o Vaticano, ati'avés da Conferência
episcopal para que] a partir de 2ü17, sejê~ implementado um plano de revisão sobre a
execução ele in~raestruturas da Igreja. Após explicação elo Governo, o proponente ':2tirou a
sua proposta.

Iftinisté:rio do Cor~lércio, I!ldT::::tl'~ae de Ambiente

?roP&,sta n.;' 3 para reforço da verba alocada ao Fundo de Segurança Alimentar, categoria
-de IJeris e serviços] no montante de 2.000.000 de dólares] financiada a partIr da reduçao da
verba ~ocada à reserva de contingência, para prevenção de efeitos do fenómeno (( El nifio l1

•

O Govetno fundamentou a não aceitação da proposta com fundamento no facto da reserva
de contingência já ter verba alocada para esta finalidade.

Ministério da Administração Estatal

Propost?., n,º 16 para reforço da verba alocada à Direção de Toponímia, categoria capital
de desenvolvimento, no montante de 572 mil dólares, financiada a partir da redução da
verba alocada ao Gabinete do Vice-Ministro dél Administração Estatal, categoria de bens e
serviços, para produção e montagem de placas de toponímia e enumeração de 15 mil
habitações em Díli. O Governo fundamentou a não aceitação da proposta com fundamento
no facto de não ser exequível implementar este projeto em todos os municípios no período
de 12 meses] e de só estar definida a política de toponímia para Díli. Em 2016 serão
colocadas placas em Díli, com financiamento da verba alocada à Direção Geral dos Serviços
Corporativos do Ministério, e será definida a política de toponímia para os demais
municípios do país. O proponente retirou a proposta.

Ministério da Saúde

Proposta n.º 18 para reforço da verba alocada ao Eospital de Referência de Baucau 2

Maubisse, categori2. bens e serviços] no montante de 100 mil dólares, para reforço da verba
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destinada c~o apoio às vítimas de violênci,L O Governo fu_nc~am2ntou a não aceit2ção C'2
i;Ji"Opost2. :om ru:'1o.amemc no facto :ia apoio a organizações de apoio & vítimas ser feito
pe~o lvíi!1istério da Solidariedade Soció.t estando prevista verba p2ra o efeito. O pi"OpOnente
retirou a ~roposta, apelando ao Governo que tenha em ccnsidei"ação as necessidades CL;.].E

~ur_c~amentaram ó. proposta.

kirLf.stério G.'} Turi~n.lo

Propo:ta n. Q :;'3 para reforço da verba alocada à Direcão Nacional d.o Plano e
Desenvolvimento Turístico, categoria bens e serviços, no montante de 500 mil dólares,
financiada a partir de redução da verba alocada à Secretaria de Estado para a Política de
?ormação Profissional e Emprego (SEPrüPE), para desenvolvimento de turismo
comunitário. ü Governo fundan1entou a não aceitação da proposta com fundamento no
fa.tn do desenvolvimento d0 t1)r(~mc comlmitário ser uma atribuição da SEPFOPE e n3.o do
Mbistério do Turismo, nos ter~os das respetivas orgânicas. O proponente retirou a
proposta. ~

Ministério do Interior/Policia Nacional de Timor-Leste

Proposta n.Q 5 para reforço da verba alocada à Direção Nacional de Administração e
Finanças, categoria bens e serviços, no montante de 2. 591.000 de dólares, para aC]uisição de
fardamento para agentes da PNTL. O Governo fundamentou a não aceitação 8.. :1. proposta
com fundamento no facto de ser ainda possível a utilização das fardas existentes, podendo
no entanto o Ministério do Interior fazer um exercício de ajustamento interno case se
verifique uma necessidade efetiva em 2016.

Tribunais

Proposta n. Q 33 para reforço da verba alocada à categoria bens e serviços, no montante de
1.096.000 de dólares, para continuação de projetas e pagamento a arquitetos e
engenheiros. ü Governo fundamentou a não aceitação da proposta com fundamento no
facto de já existir verba para esta finalidade no âmbito do PDID. O proponente retirou a
proposta.
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Provedor dos Direitos Humanos e Justiça (PDr-I!)

crcp0sté:. n º 30 para reforço da verba aloc2.da;. câtegmia capital mE.nor, ne montaüte Qe
37 inil dólares, p2.ra comprar veic'j.los novos que permitam deslocação para monitcrizaçãJ,
promoção e educação cívica nos vários distritos do ;Jaís. C Governo fundamentou a não
a:eitaçãe :la preposta com fundamento ne facto de já e~jstir verta j;ara esta finalidade.

?oJc:a Científica ele Inves:tigaç8.o Crirüiná.l

Proposta n.º 36 para reforço da vetba alocada à categoria de bens e serviços, no montante
de 380 mil dólares, para formação em investigação criminal e utilização de equipamentos
laboratoriais. O Governo fundamentou a não aceitação da proposta com fundamento no
facto da proposta 37, aceite, já cobrir estas necessidades. O p'roponente retirou a proposta.

Fundo das Infraestruturas

Proposta n.º 51, para reforço da verba alocada ao Programa- do Setor Saúde, no montante
de 2.000.000 de dólares, financiada a partir da redução da verba alocada ao programa de
estradas, para construção e reabilitação de centros de saúde. O Governo fundamentou a não
aceitação da proposta com fundamento no facto do PDm para 2016 contemplar já 28
projetas, no valor de cerca de 3.600.000 de dólares, no programa saúde, não sendo viável a
execução da verba extra proposta, para a qual não há desf''1ho ou BOQ. O proponente
retirou a proposta.

A Comíssão aceitou as recomendações do Governo relativamente à não aceitação das
propostas.

3. PROPOSTAS AO ARTICULADO DA PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTAL

A Comissão debruçou-se ainda sobre as propostas de alteração apresentadas ao articulado
da proposta de lei orçamental, tendo,. após auscultação do Governo e debate, concluído nos
seguintes termos:

Proposta n. Q 9 - Proposta de aditamento de novo artigo l1.º-A "Comissão de
Acompanhamento Permanente" para 2..ssegurar o acompanhai11ento direto, pelo
?arlamento, dos projetos e obras de valor superior a 50 milhões de dólares.

11
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\
A Comiss2,o considercu qLCe a proposta não deve ser aceite uma vez que a cOEsti,tuição de
comissõ:::s parlameDtares! para Qualquer finalidade, é matÉria regimEntal a Sel" tratada em
deliberação do :'=arlamento e não através da lei do orçamento geral do Estado. For out!'o
lado, a Comissão de Infraestmtur2.s tem competênci2. na matéria ü1dicada na proposta, pelo
C1ue não se justifica a criação de nova comissão, devendo o Parlamento refcrç2.i' os meics 20

clispor da Comissão para a realização com sucesso d~ jscalização polÍl:ica da
responsabilidade dos Deputados

L"oposta ! ..º 22 - Alteração ao número 2 c~o artigo 7.º " Regras complementares de
execução orçamental", no sentido de determinar que a orientação da fiscalização deve
incidir também nas despesas de capital.

A Comissão considerou que para o Padamento cumprir esta norma, com ou sem a alteração
proposta, deve reforçar os mecanismos de fiscalização ao seus dispor! o que ainda n~o se
verificou. A proposta foi retirada. ?

Proposta n.º 25 - Adi1:amento de um novo Artigo 10-A.º "Fundo de Conservqção
Rodoviária" com vista a alocar recursos necessários para assegurar a ccnservaçãb e
manutenção das rodovias.

O Governo recomendou à Comissã.o a não aceitação da proposta uma vez que vai definir,
em 2016, a política para a conservação rodoviária. O proponente retirou a proposta mas
apelou ao Governo que considere o seu conteúdo na definição de política a realizar.

Pr0posta n.º 54 - Aditamento de artigo 10.º-A: dissolução"do fundo especial "fundo d:l.s
infraestruturas" e Criação de um novo Fundo das infraestruturas, como fundo autónomo,
dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira.

A proposta fundamenta-se na necessidade de ser criado um ml:canismo com maior
flexibilidade de gestão que permita uma resposta eficiente aos desafios atuais de
desenvolvimento.

O Governo recomendou a aceitação da proposta, propondo que no âmbito de atuação deste
fundo sejam também incluídas as atividades de desenvolvimento, manutenção e
reabilitação, de modo a acomodar os propósitos que fundamentaram a proposta n.º 25.

A Comissão considerou a proposta relevante e recomenda a sua inclusão na proposta de lei
orçamental. Do mesmo modo, recomenda a aceitação das propostas 55 a 59, consequências
da proposta 54. Nestes termos, foram recomendadas as seguintes alterações ao texto do
articulado:

• Eliminação do ane:s:o IV - fundo especial (( fundo das infraestruturas";

12
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o Aditamento ele novo 2rtigc - ii F1.1.ndo das Infr&estmtun'..s";
o Ac':itar:.1el1to ca expl·éss2.c ildesenvolvimentc] manu'Lenç&o e reabilitação" Ilcc parte

fL1al do r:úmere 3 do ~10VO artigo 10.º-A;
Aditame:1to de neva l:nha no anexo II ccm referência ao FunGa ::las infraestruturas;
Aditamento de nova linha no anexo III com referência ao Fundo das Infraestruturas;

.. Alteração do montante global dos serviços e funGOS autónomos com receitas
:Jróprias e do montante global dos fundos especiais;

~ Sliminação da referência ao fundo especial" fundo das infraestruteras" nos artiges
2.º e 10.º do articulado.

I~o âmbito do debate realizado sobre a proposta de texto substitutivo] fei consensUalmente
acordado alterar o n.º 4 do artigo lü.º-A, relativo ao Conselho de Administração (CA) do
Fundo. O Ccnselho passa a ser presidido pelo memb~'o do Gcverno responsável pelo
planeamento e investimento estratégico] e não pelo Primeiro-Ministro, que deixa de o
integrar. O CA passa a ser integrado também peio membro do Governo responsável pelas
finanças] para além do membro do gov'erno responsável pelas obras públicas.

4. PROPOSTAS SUBMETIDAS PELO GOVERNO À COMISSÃO

O Governo submeteu à consideração da Comissão propostas de alteração] de modo a
permitir a alocação de verbas para execução das propostas de alteração propostas pelos
ueputados bem como para introduzir melhorias na proposta de lei orçamental.

São as seguintes as propostas apresentadas:

Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros

O montante de 225 mil] destinado ao Serviço Nacional de Inteligência, órgão autónomo sem
receitas próprias, foi incluído na verba alocada ao Ministro de Estado da Presidência do
Conselho de Ministros] categoria bens e serviços] devendo transitar deste para aquele.

Dotações para Todo o Governo

Considerando o reforço da capacidade da Câmara de Contas para realizaçã.o de auditoria
ex:::erna] o Governo propõe que a verba destinada a esta finalidade, no montante de
3.500.000 dólares, seja reduzida em 1.868,000 de dóla.re.s. Este montante será realocaoo
para financiamento cie O'ltras atividades necessárias noutros ministérios e órgãos (os



1"1 ""R- J l--il·~rl"-\-- P:~ - L_ \Nl1> '" -C·
J\J L\ r-' ] f' 1T '\ ~- .
, _1••_.-...1 U ..A.L
Rlp~blkaDel1'lc>crétka de Timor-LestG

Comissão Eventual para a Recolha e Análise de Propostas àe Alteração Cons2nsuais à
Proposta de Lei nº 33/m (4ª) - Orçamento Geral do Es'~ado para 2016

rr.ont3.l1tss COri"2spondentes são indicados espscíficamente no respetivo ministéi"b/érgão
ver pontos 2.1 222.).

O Governo pl"OpÕe ainda a redução dê.s seguintes 10tações, cujos montantes !."eiuzidos são
re2.locados também para financiamento de cutras atividades necessárias nOULi"OS
mh1istérios e órgãos (os montantes correspondentes são indicados especificame~-:.te no
respetivo ministério/órgãos - ver pontos 2.1 e 2.2.):

Provisão para serviços legais - redução de 1.423.000 de dólares;
Provisão para g7+ - redução de 250 lnil dólares;

~ Provisão para CPLP - redução de 250 mil dá18xés;
(- Provisão par2 apoio financeiro internacional- redução de 1.000.000 de dólares;
• Provisão para programa de estatísticas - redução de 250 mil dólares;
... Provisão para governo eletrónico - redução de 500 mil dólares.

M:inistério das Obras Públicas, Transportes e Telecomunicações

Após conclusão do processo de aprovisionamento para aquisição de combustíveis,
concluiu-se que a verba inicialmente alocada para o efeito é superior ao efetivamente
necessário, pelo que o Governo propõe a realocação do montante de 24.200,üOO de
dólares para financiamento de outras atividades necessárias:

• Manutenção de estradas - 4.000.000; manutenção de equipamentos de água
potável - 2.000.000; Estradas rurais - 10.000.000 - transferidos para o Fundo das
Infraestruturas;

• Manutenção de geradores em Hera e Betano - 5.000.000; aquisição de veículos 
200 mil dólares - realocado no MOPTe;

• Realocação para outros ministérios e órgãos (os montantes correspondentes são
indicados especificamente nos respetivo ministério/órgão).

Ministério da Educação

O Governo propõe um reforço no montante de 1.200.000 de dólares, para transformação
de escolas secundárias em escolas vocacíonais, a financiar a partir da redução operada nas
Dotações para Todo o Governo.
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Mt'd,~t2J:io elo Irlteri0l" (2zclnincio PPTL)

J Governo prepôs 2. alOcação de uma ve:coa de 830 rdI dóláres (150 mil dólar~s na
categc:-ia de :ens e serviços e 680 mil dólares na categoria cap~tal mencr) para c.c;Eisiçã:
G.s autoesc2.cias para os bombeiros e refletores G.e estrada, a financiar a partir <ia ~'eduç&c

operad2, no Ministério das Obras Públicas, Tr2.nsportes e Teleco~nunicações.

I

Propõe ainc1a alocar uma verba de :'70 mi: dólares aos Serviços de Migração, na categoria
de bens e serviços, mediante ajustamento interno, para suport2r cs abonos dos adidos de
segurança nas Embaixadas de Timor-Leste na Austrália, Portugal, Indonésia e Coreia do
Sul.

M:inistério d.o r Ianeamento e Investimento EstratégicCJ

Em rcsdtao o da dissolução do fundo especial "fundo das infraestruturas" o Governo
propõe que a verba alocada ao Secretariado dos Grandes Projetas, no montante de 804 mil
dólares na categoria de bens e serviços, e de 4 mil dólares na categoria de capital menor,
transitem para o novo fundo autónomo "Fundo das Infraestruturas".

O Governo propõe ainda alocar à Agência de Desenvolvimento Nacional uma verba no
montante de 1.750.000 de dólares, a partir de redução operada nas Dotações para Todo o
Governo, para financiamento do projeto do Monumento 12 de Novembro (750 mil dólares),
da construção do Quartel de Bomheiros de Manufahi (400 mil dólares), e da construção do
Centro de Formação Turística (600 mil dólares).

Tribunais

O Governo propõe o aumento da verba atribuída aos Tribunais, categoria bens e serviços,
no montante de 500 mil dólares, para reforço dos serviços profissionais utilizados na
realização da auditoria externa.

Agência Especializada de Investimento (AEI) e Senriço de Registo e Verificaçào
Empresarial (SERVER)

Foi, por lapso, atribuído à AEI, na categoria de bens e serviços, o montante de 41 mil
dólares relativo ao SERVER. O valor deve ser inserido no órgão a que efetivamente
respeita.
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\
Ruü.do d;a:: Infraéstruturc~::;

O Goverrlo prJpõe reduzir 2. verba alocada ao programó. solidaried8.de sociéJ, no montante
de 1.750,000, 2.locar uma verba cie 2.0QO.OOO de dól2.res, a financiar a partir da redução
operada r.as Dotações para Todo o Governo, para construç2.o de barragens, E alccar a verba
de 804 !.nU dólares, transferida na sequência na eliminaçã.o .da verba alo:ada ao
Secretariado elos Grandes Projetos.

São ainda alocadas as seguintes verbas a partir da red.ução da dotação 0.0 MOPTe:
lvlanutenção de estradas - 4.000.000; manutenção de equipamentos de água potável 
2.000.000; Estradas rurais - 10.000.000.

5. ALTERAÇÕES CONSENSUALMENTE ACEITES PELA COMISSÃO

Em conclusã~ dos trabalhos desenvolvidos durante os três dias de trabalho, são as
seguintes as ',propostas de alteração consensualmente aceites pela Comissão para
recomendacão:ao Plenário:

j ~,

Articulado

1. Eliminação do anexo IV - fundo especial" fundo das infraestruturas";
2. Aditamento de novo artigo (Artigo 11.º) - " Fundo das Infraestruturas", com a redação

acordada pela Comissão após debate;
3. Elimin.ação da referência ao fundo especial" fL\ndo das infraestruturas" nos artigos 2.º e

10.º do articulado;
4. Renumeração dos artigos subsequentes ao artigo 10.º em resultado do aditamento do

artigo referido no ponto 2.

Anexo II

1. Alteração das dotações alocadas às cinco categorias de despesa, em resultado dos
aumentos e transferências de verbas, sem alteração do valor total de despesas, no
montante de 1.562,233:

a) Salários e vencimentos: 181,874;
b) Bens e serviços: 449,015;
c) Transferências públicas: 476,030;
d) Capital menor: 18,844;
e) Capital de desenvolvimentc: 436,470.

16
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2. Alteré.çào G.CJ total das despE,;sas dos serviços e fL'ndos áutónemcs, e111. rssu.ltado da
cri2.ç2.0 de Fundo das Infr2.Estruturas CGmo funde autó1'omo, que pássa a cifrar-se
em 4?4:,626;

3. Slimi1.1açz.G ::.2. referência á fundos especiais, e'·~l ~esult2.do da elir.Lli.llaç&G do fUl1.dc
especial ufund.o das infraestruturas", passandc & :-eferir apeLas c funde de
desenvclvimento do capital humano, no valor de 3L!.',OOJ;

4, Aditamento de nova linha no anexo II com referência ao Fundo das Infraestruturas,
üo valor.

17
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_.

Capital I --
Salários e Bens e Transferên Capital Menor To.'..] das

Vencimentos Serviços cias Desenvolvimell I Despesas
Públicas to-

Tulai de Despesas do OGE Incluindo 1 !J,i\<1.Li·
--'~mpréslil11os 181,074- 449,015 4·76,030 <1·36,4:iG :~.,S(. ?;_7.~-\3

Tolal de Despesas do aGE Excluindo
:HJ,ll'l.l1-

~préstiJ11os 181,874· 449,015 4·76,030 329,'%/ :V·55,t:.~Ç,,-.

Total das Despesas dos Serviço sem Autonomiá 101,874- 4·15,015 476,030 :!8,lJ44 <;·36,4-70 1,5ZGp~233

Aflministrativa e Financeira, dos Sel'viços e
Fundos Autónomos com Receitas Próprias e
dos ÓI'gãos com Autonomia Administrativa e
Financeira sem Receitas Próprias (incluindo as

__l!~~pesas financiadas POI' empréstimos)
Total das Despesas dos Serviços sem :W,391
J\utonomia Administrativa e Financeü-,' f~ (:,;,s 165,593 390,162 4·76,030 ·4·3,425 . ,.--" r

..!Lp" .1.:1 ...... .}

Órgãos com Autonomia Administrativa e
FinallCeil"a sem Receitas Próllrias

~ ," .-'

Total Despesas dos Sel"viços sem Autonomia 16,090
Administrativa e FinallceÍl"a 154,179, ,. .• 365';'~:H37' 4-69,100 43,2<·6 :'_/" ·R,!:.J)'
Total Despesas dos Serviços e Fundos <l·53
Autónomos com Receitas Próprias (incluindo 16,277 24·,852 - 393,04·:; L~·3t!.,G26

~IS desyesas financiadas por empréstimos)
Total Despesas dos Órgãos com Autonomia 2,302
Administrativa e Financeira sem Receitas 11,'/·19 24·,575 6,930 179 <1·5,<j·05

J2·.!JJl I"i as 1-- ----
Tolal Fundo de Desenvolvimento do Capital - -
Humano 34,000 - - 34,[jO~) I

é~/

1;3
. ')'

;>



RLpúbHc;: Dcmocrf.tica eh Timor"Ls!tc

COn:iSS20 :::ventual pua a f.Zecoiba e Análise oe Propostas de Alteraç2_o Consensuais à
Proposta de Lei nº 33/III (4ª) - Orçamento Geral do Estado para 2015

5. AltetaçãD das dotaçces orçôJl1elltais dcs seguirLtss nÚ1istérics/ój-gãcs:

MLi:::tr0 d~ Eft3.d0 à.~A P·<ssid.ência lio ConseIho dos I:Ti1l;'S":rüS ILc1u.iEci.;: ~ ECM:,
SEAF '~SEL

I S2.lirios e I B=llS ~ T~"é'.r;.s~erêT" ci&s CG..t-i~c..i I
Cé..pit2_~ 7Jté.l dáS

I
\T·?i.cÍênentos Servicos Públicas I-f,encr -:. ~se:_VGlv:IEe!'t0 :::espesas

!-'íirjs::re> :le 1,907 t.,915 ~,079 3,2.84- - :"2,185 I

25-C2..00 Oá

Presiàência rio
Conselho dos
Minist.Tos
Incluindo

I
SECM, :-3AP e
SECS I

!.-1inistro de I 658

I
2,í.8:í. - í.S -

I
3,96t;:

EstaaQ ria
Presidência 0.0

IConselho dos
Ministros
E;:cluinào
SECM, SEAP e
SECS I

Direção 467 981 - 25 - 1,474
Nacional de
Administração
e Finanças

Redução da dotação de: salários e vencimentos por transferência do montante de 225 mil
para o Serviço Nacional de Inteligência, órgão autónomo sem receitas próprias, no anexo III
(proposta do Governo).
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Comissão Evell.tual para a Recolha e Análise de Proposi:as de Alteração ConsEnsuais à
Proposta de Lei liº 33/III (4ª) - Orçamento Geral do Estado para 2016

Ministro do Ertado, Coordenador dos A~suntos ~(:ciais

~2.12.rics e Bens ê Tré~r,sferênda~ I C2.pité..1 Cé:pits.l
Veildmentos ServicGs Fúblicas Menor Des·::üvo1o rimentc

Tot&i cIé:.s
Despesé:.s

208 644 600 lO'.}
Estado,
Coorden3.do r
dos ASSUlr~cs

Sc,ciais
Gal:inete do
M:inistl-o de
Estado,
Coordenadoc"
dos ASSUfttoS

Sociais

:78 ':;42 óOO 43 1,367

Aumento da verba de 200 mil dólares, na categoria Transferências Públicas, retirada do
Ministério da Solidariedade (proposta 17).

td Dt d"dEtddJsecretana 'e s a o a 'uven li ee o espor o
Sa.lários e Bens e Transferên cias Capital Capital Total das

Vencimentos Serviços Públicas Menor Desenvolvimento Despesas
Secretaria 467 1,753 5,700 30 - 7,950
de Estado
da
Juventude
e do
Desporto
Direção 46 42 3,750 - - 3,838
Nacional
do

! Desporto
Programa - 775 " . . 775
para Evento
Internacional
do Turismo,
Tour de
Timor e
Maratona de
Díli I

(;45 20
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Corüissão 2ventl'al para a Recolha e Análise de Propostas c:e AltErê.çãc Consensu2js à
Proposta d·e ':"ei nº 33/III (4ªJ - Orç2-lDel1t8 ~eral do Estado para 2C16

Aume:."!.tJ da veroa alocé'.da à Direção i'IJacional de Desporte, no mont&nte de 380 mil
dóla:;:es, na categorié:. Traj1sfe~ências Públicas (proposta 24).
F\.eduç2.c da vsrba 2.lcoao.a ao Programa para Evento Interi1aoicnêJ do Lli."isn:o, Tcur de
":im:JL" (O Maratona de 0fli, n.o montants C:e 775 mL G.óla!'es, na categ:.ria de :::ens 2 serviços.

i'Íi::jst'§l"io da E:ducacãc
Salá~'ios é 32E5 e Tn'..n>Íerênciz.s

I
Capital Cé.pita.I Tot31 da.s

'\.'E:'lc:ilneatos Serviços Públicas Menor Des:::nvolvimer,to Despesas
UIinistério 56,510 41,044

2'
709

1

350 - 100,613
da
Educacão
Direção 1,214 2,866 29 c'" - 4,::'61~,1.

Ifacional
do Br-,SÜiO

Secunciádo
Técnico-
Vocacional

Aumento da verba de 1.200,000 na categoria bens e serviços, alocé'cda à Direção Nacional do
Ensino Secundário Técnico-Vocacional (proposta do Governo).

- E t t IM" . ,. d Adlmsteno a lUlmstraçao s a a

I
~étlários e Bens e Tr, sferênci:;s Capital Capital Total das

Ver- cimentos Serviços Públicas Menor Desenvolvimer..to Despesas
Ministério da 6,119 10,743 18,082 150 . 35,094
Administração
Estatal

-
Direção 27 30 8aO . . 857
Nacional para
a Higiene e
Ordem.
Pública.

Aumento da verba de 800 mil dólares na categoria transferências públicas, alocada à
Direção llacional de Higiene e Ordem Pública (proposta 11).
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República O"mocrLtica de Timor-L$o

:=omissão ;:verJ:.ual para a Recolha e Análise de Fropostas ôe PIteração Consensuais 2.
?ropcsLa de ='-ei nº 33/IL (4ª) - Orçamento Geral d:J Ss~ado para 2.216

- ~ - :':::...- ~
..

~.

~alá.l."i0s E: Bens e :'rcnsferência Capital -=,"-pi_L2.i lúte-.l dé-_5'

Vencüü:::ntos ServLcGs Públicas !>'L:enOl- De~envc l"üTLento Despes&s
0.~tc-~ções - 68,129 Z53 .. 22'~· 2,5~,3 - ';~7'":' c":' c-..... _..... -' .........

para todo o
G:vel-:J.Co I

j,uG.itoria

I
- l,6~.:2.

I
.

I
- - I ~,é:;k

~}:tE.rna I
Provis3.o

I
. - Z,2SG

I
·
I

· 2;25}
parti g7·:-
Provisão - 13,577 . · - 13,577
para SelviçGs
Legais
Apoio às - 3,250 - · - 3,250
Reuniões da

I Comunidacie
de Pá.Íses de

I
Língua
Portuguesa
Apoio - . 4,000 - - 4,000
Financeiro
Internadonal
Provisão - 1,507 - - · 1,507
para
Programa de
Estatísticas
(Censos fo

I

fila fali,
LAE,RC,LDS e
LCV)
Provisão - 730 - 1,500 · 2,230
para
Governo
Electrónico
ITC

Redução das verbas alocadas a estes programas e respetiva realocação para financiamento
das prepostas de alteração apresentadas e aceites (reajustamento proposto pelo Governo):

Provisão para Auditoria externa - redução de 1.868,000;
(.. Provisã.o para serviços legais - redução de 1.423 1000;

?rovis2'.o para g7+ - redução de 250 mil dólares;
• Pl'ovisão para CPLP - redução de 250 mil dólares;

:'2
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Comissão Eventual paí.-a a R.ecolh" e Análise d.e Propostas de ALteração ConsersJ..iais à
Preposta de Lei nº 33/II= (4ª) - Orçamente Ceral do tsta::ic; para 2016

\
Prcvisã8 para apoio financeiro internacional- redução C~2 l,aCC,Ooo dólares;
Frovísão para programa de estatístic25 - redução de 250 mil j.:5la!.-es;

• Provis2.G pata governo eletrénieo - redução de 500 mil d.élares.

Mi!li~tério da JUS-:::iC2-

I I
S2.lári0s e Bens e T(ánsferênci2~

I
(apitál

I
·:G:.pL:2.t Totc.1'::'2.S

I '/ej.lcimem:os Serviços Públicas MenOl- üesE:Dvc.lvim ento Despe.s2.S

I
M:inistério ela 3,296 iE,119 - 203 515 20,223
jlistica

I Direção 2.24 li,545 10 1:.../779. -

I
Nacional de
Administração
e Finanças -

Defensaria 779 215

I
- ó9 300 1,363

Pública ",

Aumento da verba alQeada à Direção 1Tacional de Administração e Finanças, na categoria
bens e serviços, no m~ntante de 63 mil dólares e da transferência do montante de 107 mil
dólares da categoria de bens e serviços para a categoria de Salários e VencLnentos, alocada
à Defensaria Pública (propostas 26 e 27),

Ministério da Solidariedade Social
Salários e Bens e Transferência (apita Capital Total

Venc:mento Serviço s Públicas I Desenvolviment das
s s iVícnor o Despesa

s
Ministério da 1,619 8,000 146,437 i 150 1,753 157,959
Solidariedade

ISOCÍal
Direção Nacional 135 287 1,800 - - 2,222
de
Desenvolviment
o Social

Reducão da verba de 200 mil dólares e realocacão no MECAS., ,



R1p~hHc. tbnocriEicà d" Timor-Le i.'

Conissão Eventual para a Recolha e Anáiise de Propostas cie J'.Jteraç20 :o11sensuais à
Froposta. de Lei nº 33/III (4ª) - Orçamente Geral do Estado para 2016

\
MiL'stÉTío do Turismo. Arte e ':ulturé

::'c:.1§riGs'~ B€nô e 'I Transf~rêGci<..': I CapÍi:al C9.ph:al I--:::{~"'l (as
Vsn.:imentos SenTiços Pú.blicas r,Jíeaor ['0SétrJcl-.rimer.to [.EsDêsas

i'iiniscél'k do
Turismo, Arte
e Culo:ura.

857 <-":.E3! 250 I -I r:- 1:"0·-.... ,-.J .. U

I: ireç:~Q-Ge!·2.l
Gê..

I J., c:.n~dni3·~r&ç~o
, e FinarLCé.S

-I

I
Aumento da verba 2.locada ao Gabinete da Direção-Geral da Administração e Finanças, nc
montante de 775 mil dólares, na categoria de bens e serviços, transferida a partir de
reduç2.0 na Secretaria de Estado da Juventude e Desporto.

TP'bl'ObV' ..nmsteno a.as ras li lcas, rarf,sportes e 1e 2':omllmCáCOes

I
Salários e Bens e Transferênma Capita Capital Total das

TTencimentos Ser-.dç s Públic1s I Desenvolvimento Despes?cs
os Menor

Ministério 6,090 90,04 1,000 3,200 10,502 11.0,8f.,0
das Obras 8
Públicas,
Transportes
e
Tek:omunic ,
'cões i,-
Jireção- 562 1,392 1,000 3,200 10,502 16,656
G-erai dos

I
Serviços
Corporativos
Direção- 2,264 81,69 - - - 83,960
Geral da 6
Eletricidade

Redução do montante de 24.200.000 na categoria de bens e serviços, realocado par;;.
financiamento de atividades no ministério e noutros ministérios e órgãos (proposta do
Governo).
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República Dl.mcc:,áLic~ de Ti:ilor..Lestc

CamissãJ Sventua' para 2. Recolha e Análise ele Propostás de Alteração CO~1sEnsu3isà
FrQl2~sta de ::"ei nº 33/III CL.:ª) - Orçamento Geral do Estado para 2.016

r,,1inistério da Defesa IItcluindo F-FDT::"
2alários e Bens e Tran_ ferências Capital Capit::;J

-Terccin.·,ent ~217iç Púbiicas NIenor De$en70~

I
r'i::.-jsté;:,:·~ c~-=:

, u~l~ssa

ILlclL~inc~() f-

os os
1,E:S6

vimento

'.i'ot:::.1 aas

2.:,217

FDTL
MInistério d.=;
Defesa
E;"c1uindo f
FDTL

1,044 4,94.-0 tl:-OS 1,í.S'G 7,545

0ireção 90 405 S29
Nacional de
Admiuistraçio
ê Finanças

10).
Aumento da verba de 405 mil dólares, na categoria de transferências públicas (proposta..

Ministério do Interior-
Salários e Bens e Transferências Capital Capital Total das

Venciment Serviço Públicas Menor Desenvolvi Despesas
os s mento

Ministério do

I

17,599

1

20,072 1

-I
2,154 8 39,833

Interior
Incluindo PNTL
Ministério do I

4'
206

1 5'
198

1 -I
1,498 - 10,902I

Interior
IExclu:ndo PNTL

Direção Nacional 1,250 501 I - 864
I

. 2,615
de Protecão Civil
Serviços de

I
601 875 140 - 1,616

Mi~acão

Autoridade
I 27 157 - 12 196

I
-

Nacional
Segurança
Rodoviária I

Aumento da verba alocada à Autoridade Nacional Segurança Rodoviária, na categoria de
bens e serviços, no montante de 150 mil dólares, e da verba alocada à Direção ITacional de
Proteção Ci\Til, na categoria capital menor, no valor de 680 mil dólares (proposta do
Governo).
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Comissão Eventual :::2ra a Recolha e Análise de Propostas de Alteração Consensuais à
Proposta de ::-ei nº ;j3/III (4ª) - Orçamento Gei:al do Estadc para 2016

P_umento à.é: verba alcC2,Q2. 2.CS Serviços eis Higraç2.::J, na c2.tegcria salários e vencime!.1t:), no
mCitante::1.e 17!J mil dólares (reajustamento intel.'no em rssuitó.do G.2. proposta 4).

.. - -

Séi.lá;..iG~ e '~"n" p I TI'::'.llsferê!lcias Capital Capit;;:l Total das!-e _~. _

V:::ncime!l SExviç Púbiicas Henor Desenvol Despesas
tos as I vimento

Polícia Hacional
I

13,393 I 14,87 - , ... ~
8 28,%1o:::b

d.e Timor-Leste 4
Direção 13,3S3 6,765 , 656 8 20,822

I
Nacional de:
Administração
e Finanças
Comando . I 1,378 - . . 1,378
Nacional de

IOperações

Aumento da verba àe 271 mil dólares, na categoria capital menor, da verba alocada à
Direção Nacional de Administraçã.o e Finanças (proposta 6). Aumento do montante de SOO
mil dólares, na categoria bens e serviços, da verba alocada ao Comando Nacional de
Operações (proposta 20).

t E t t' -t'ItM" . t' . d PImrs erro o aneamen o e nves lIDell o s ra egrco
Salários e Bens e Transferênci I Capital Capital Total das

Venciment Serviço as Públicas Menor Desenvol Despesas
os s I vin'cl,to

Ministério do 198 8,032 -I 147 27,840 36,217
Planeamento e
Investimento
Estratégico
Agência de . 3,064 - lO 27,840 30,914
Desenvolvimen
to Nacional

Eliminação da linha relativa ao Secretariado dos Grandes Projetos, em resultado da
dissolução do fundo especial "Fundo das Infraestruturas", com consequente diminuição da
verba alocada à categoria de bens e serviços (-804) e de capital menor (-4), que transita
para o fundo autónomo Fundo das Infraestruturas (consequência da proposta 54).
Aumento da verba atribuída à Agência de Desenvolvimento Nacional, na categoria capital
de desenvolvimento, no montante de 1.750.000 de dólares (reajustamento proposto pelo
Gover;'10 parc_ as propostas 1, 2 e 39),
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Comiss;;o E"entual p2ra a Recclhct e Análise de Frcpostas de Plteração CO(isel1suais à
Proposta de Lei nº 331m (4ª) - Crca',llel'li:~ Geral 0.0 Estado l)ara 2C1 S

.... ~ j.-

Tribunais
S2.lários .:: Bens t

Vencili."ier,t Serviço~

Tribuúais :....,60:l. 2,ú46 I
Tdbun2.1 de :!-,2::81 l:'5s'Sl
ReCUi"SO

"li"é..nsfel·üiCÍ
a Fúblicz.õ

- I

C=..pitcl
r'~eEGr

':::c~pit",-l

uesenvel
v:mentc

T(, tó.l C.é~5'

Despesé,s

3,548
2,085

Aumento da verba alocaCia na categoria bens e serviços} no mcntante d.e SCJ mil délares
(proposta do Geverno) e da verba alocad.a na categoria salários e vencimEntos, no
monta!lte de 68 mil dólares (proposta 32).

1d R 'bI"dprocura ,ona-uera a E]J li Ica
Salál'loõ e Bens e Transferênci Ca.pital Capitai lot2J àas

íTenciment Serviço as Públicas 1.-1:eli.o1" DeserLvol DespE:séi.s
os S vimellto

PnJcu.r2cdoriéi.- 1,402 1,176 - 185 179 2,94-2I

Geral da
IRepública

ProcuradC' ria- 982 l,C97 . 185 1.79 2,L;,43
Geral da
República

Aumento da verba de 65 mil dólares na categoria capital menor e 94 mil dólares na
categoria capital de desenvolvii:nento (propostas 34 e 35).

Jd . d D" "t Hprove ona os IreI os umanos e ustIça
Sal2i'ios e Tl'ansferênci Capital Capital

-
Bens e Totai s

Venci"'lent Serviço as Públicas Menor Desenvol Despesas
os s vímento

Provedoria dos 520 661 _ i 50 248 1,479
Direitos
Humanos e
Justi.ca
Provedoria dos

I
406 580 . 50 248 1.. 284

Direitos
Humanos e

IJustica

Aumento do lTIentante de 100 mil dólares na categoria bens e serviços (proposta 31).
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Cemissão Eventual para a Recolha e Análise d·e Propostas ele A~t2ré1.ção Cor..sensuais à
Proposta de Lei nº 33/III (4ª) - Orçamento Geral do EstacJ para 2016

Servica Nacional de InteligÊncia

I
:alál"';os e Bens e n-c..ilsferênci Capi~é:.l Cê j:i::;;l Tot&1 Ca·'"

Venciment Serviço 8.5 Públicas f.1e'lor Desenvol Despesas
I os s vi'nento

Serviço 2~5 1,567 - S·l) - 2,7üi.
!\laciol1&: de
Il1tdigência
(Autonomia
Aàministrati-;ra
e Ffnanceira
sem Receitas
Próprias)
Serviço 225 1,567 - 910 - 2,702
Naciúnal de
Inteligência

Alocação do montante de 225 mil dólares na categoria salários e vencimentos (proposta (;0

Governo).

.. r à d IA ~ .. Ei-gencla speCla 'Izaa e nvesnmenlO
Salários e Bens e Transferênci Capital Capita.l Total das

Venciment Serviço as Públicas Mer'.or" Desenvol Despesas
os s vimento

Agência - 968 .. 8 - 976
Esp ecializada
de
Investimento

Serviço de R:gisto e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo com
Receita Própria)

I
Salários e Bens e Transferênci Có.pit I Capital Total das

Venciment Serviço as Públicas Menor Desenvol Despesas
os s vimento

Serviço de . 779 .. 23 - 802
Registo e
Verificação
Empresarial
(Sei-viço e
Fundo
Autónomo com
Receita
Própria.)
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Tral1sferênci2. dô. verba de 4]. n1.il da AEI para o S3RVEK, rco. categJl'Í& de belcs e ssrv~çcs

(proj;}osta do Governo),

~81é·nos e Eens s Transfei"Ê:nCÍ :::z"pit2.1 Capitá.l
Venc'.mE:Ü: ::e.rviços ô.S PÚblíc2.S HenOi' D~sel:vcí

cs vimeflt:

Totó.l ciéS

JzspeE'â.s

?olícia
Científica c'..e
IrivestEgaçâo
Criminá.l
(Serviço e
F.unáo
Avtónomo ':01'.1 II

Receita
PrÓpria)

Aurp,ento no montante de 175 mil dólares na categoria bens e serviços (proposta 37).

d C1 d'd d RAuton a ,e ' egu. a ,ora as . omumcaçoes
Salários e Bens e Transferênci Capital Capital Total das

Venciment Serviços a.s Púb licas Menor Desenvolvimen Despesas
os to

Autoridade - 838 - - - ! 838
Reguladora das !

Comunicações
(Serviço e
Fundo
Autónomo com
Receita
Própria)

Aumento, no montante de 350 mil dólares, na categoria bens e serviços (proposta 19).
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F'tmclo d2 S Infraest""'ulLll'as

!
Fundo G.ar
lli.fré~estl·utuniS,

iTLduindo á.S
despesas
financiadas per
é:~-:lpréstifílü

(Serviço e
Fundo
Autonó!'no cúm
?~eceita

Própria'

Salárrús e I Beús e
Vencimentos' SerViç:i3

804

Transferênciôs
Púbiíca:o

Capital
Ule:1or

-::ajjitó.i
DeSeHVG!vir(;ento

~S2!S6Q

Totá.l ci&s
Despes2.s

3~3,7G8

Aditarnento de nova linha n..D anexo II com referência ao Fundo das Infraestruturas, em
;

consequência da criação desta entidade como fundo autónorJ.o, com a verba transferida do
fundo especial "fundo das i~1fraestruturas", dissolvido, e do secretariado dos grandes
projetos (consequência da proposta 54).

Anexo III

1. Alteração das dotações das seguintes entidades:
• Agência Especializada de Investimento;
• Serviço de Registo e Verificação Empresarial;
• Polícia Científica de Investigação Criminal;
• Autoridade Reguladora das Comunicações.

2. Aditamento de nova linha no anexo III com referência ao Fundo das Infraestruturas} em
consequência da criação desta entidade como fundo autónomo} e da dissolução do
fundo especial "fundo das infraestruturas".

Anexo IV

Eliminado

Anexo V

Rer!umerado como Anexo IV.



R""ólol ica b:n-.ocrLdc. de Timo!" L,t~

C::EnísS20 EV(ÔllCua! para a Recolha e Análise de PrDpostas de Alteraç;;o Consensuais à
;:rG1JCS~2, ie Lei nº 33/III (4ª) - OrçamentJ Geral do Estado para 2G1S

Em cl.:-lnprimentc do dispcsto lJ.ü número 1 do artigo 8.º d& Deiiberação do Farlarnento
'J2.ci:~1al n.º 2/20l5, através da :{'~al ~oi constituídâ a CCiT;.issãc Event .al p,ua a Recolha 2

Análise de t:ropcstas de Alteró.~ão Consensuais à Proposta de Lei nº 33/III (4ª) 
Orça:"".1ento Geral cio EstaGo para 2016, a Comissão aprovou um cexto único substitutivo,
com tocias as propostas de alteração aceites cODsensualmente pela Comissão, identificadas
no ponto 5, para apresentação ao Plenário do Parlamento I racional com vista à sua
discussão e votação.

Díli, 14 de dezembro de 2015

o Presidente do Parlamento N:p.cional
~

'7f;:d rf c.dL~
Vicente da Silva Guterres

:1


